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Sammen skaper vi ringer i vannet
Helgelendingen. Publisert på trykk 28.02.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 6.

40 milliarder kroner i eksportinntekter var
havbruksnæringen verdt for Norge i 2013. Det
kommer fram i en rapport fra Nofima. At den blå
næringen vokser mer og mer for hvert år, er godt
nytt for Helgeland.
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Helgelendingen logo, overview
med payoff

På Herøy er Marine Harvest en viktig
oppdragsgiver for mange, og regiondirektør Turid
Lande Solheim mener oppdrett er en næring for
framtiden. Men viktigst av alt så mener hun at
oppdrett er en viktig distriktsnæring. Våre
lokalsamfunn trenger at de store selskapene
skaper lokale ringvirkninger, og Mørenot
Øksningan er et eksempel på en lokal bedrift
som har vokst seg stor sammen med
oppdrettsnæringen. Kjell Stobakken, fabrikksjef
på Marine Harvest sin fabrikk på Herøy, er
opptatt av å bruke lokale leverandører. Da
fabrikken skulle utvide med nytt kjølelager i fjor
brukte de det vesle lokale firmaet Elektro &
Kjøleteknikk AS. Det er viktig at de store
bedriftene satser på de små, og at kommunene
legger til rette for at de små kan utvikle seg i takt
med de store næringene. Rapporten fra Nofima
peker også på at forprodusentene,
transportnæringen, verkstedsindustrien og
forskingsinstitusjonene leverer sine tjenester til
havbruksnæringen. Her ligger det mange lokale
muligheter.
Vi i Helgelendingen er stolte av suksessen til
Arne Bjørnvold AS som sammen med Stellaria og
Triway AS nå har utviklet sitt eget patent for
signallys til oppdrettsanlegg. Hans Einar
Jakobsen kan fortelle at de har laget patentet
helt fra bunnen av. Lokalt har de skapt noe som
vi alle kan være glade for, et produkt som mest
sannsynlig vil bidra til å lyse opp
oppdrettsnæringen langs hele kysten vår.

rune Pedersen

debatt-ansvarlig
416 20 634
rune@helg.no

"

Mitt ønske er at
tiggeforbudet skal
gjelde alle, ikke
bare noen. Så
lykke til.
Steinar Bastesen
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Havbruksnæringen forventes også å fortsette
veksten i årene framover, noe som betyr en
økonomisk bærekraft som er få næringer forunt.
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Helgelendingen
arbeider etter
normer og verdier i Vær Varsomplakaten. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er
et klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund. Organet som har
medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten
behandler saker mot pressen i
presseetiske spørsmål.
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40 milliarder kroner i eksportinntekter var havbruksnæringen verdt for Norge i 2013. Det kommer
fram i en rapport fra Nofima. At den blå næringen
vokser mer og mer for hvert år, er godt nytt for
Helgeland.
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fortsette veksten i årene framover, noe som betyr
en økonomisk bærekraft som er få næringer forunt.
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utvide med nytt kjølelager i fjor brukte de det vesle
lokale firmaet Elektro & Kjøleteknikk AS. Det er
viktig at de store bedriftene satser på de små, og at
kommunene legger til rette for at de små kan
utvikle seg i takt med de store næringene. Rapporten fra Nofima
peker også på at forprodusentene,
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transportnæringen, verkstedsindustrien og
forskingsinstitusjonene leverer sine tjenester til
havbruksnæringen. Her ligger det mange lokale
muligheter.
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Vi i Helgelendingen er stolte av suksessen til Arne
Bjørnvold AS som sammen med Stellaria og Triway
AS nå har utviklet sitt eget patent for signallys til
oppdrettsanlegg. Hans Einar Jakobsen kan fortelle
at de har laget patentet helt fra bunnen av. Lokalt
har de skapt noe som vi alle kan være glade for, et
produkt som mest sannsynlig vil bidra til å lyse opp
oppdrettsnæringen langs hele kysten vår.
når det i tillegg forventes en dobling av verdens
etterspørsel etter fisk og vi vet at mulighetene for
vekst er veldig store på Helgeland, ja da har vi mye
godt å se fram til. For vi har nemlig noen av verdens
mest produktive havområder langs Helgelandskysten. Derfor er det gledelig at oppdrettsnæringen
selv jobber fram nødvendige løsninger for å
redusere og unngå at oppdrettslaksen rømmer.
Utfordringene med lakselus og fiskehelse må også
håndteres. Og mens de i Brønnøysund forsker på
fiskevelferd, så arbeider Vega med å bygge opp en
merkevare som når langt utover havets grenser.
Hardt arbeid, god tilrettelegging og stor lokal
kompetanse og vilje gir fast fisk på kroken.
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insentiVordningen

Stopp
for film?
norge Har vært attraktivt for
utenlandske filmprodusenter i
mange år. Stadig ser Hollywood
til Skandinavia for sine nye filmer, hvor de lokkes av fjord og
fjell. At Norge per i dag ikke har
innført den nødvendige insentivordningen setter en stopper
for filmprodusentene.
insentiVordningen fungerer som en refusjonsord-

ning
for utenlandske filmproHELG.NO
dusenter i det at kostnader
knyttet til innspillingslandet,
som hotellopphold, transport
og byggematerialer refunderes.
I vårt naboland, Island, praktiseres en insentivordning på 20
prosent, og for hver krone Island betaler ut, havner 2 ½ øre
rett i statskassa.
norges
bygdeungdomslag er overbevist om at
Norge som filminnspillingsland
er svært viktig for markedsføringen av Norge som turiststed.
Etter innspillingen av «Ringenes Herre» på New Zealand, for
eksempel, økte turismen med
over 60 prosent. Lista er lang
over filmer som er vurdert innspilt i Norge. Seneste ved innspilling av James Bond-filmen,
«Spectre», som kommer i høst,
var Norge vurdert som innspillingssted for enkelte scener. Insentivordningen satte en stopper for dette.
ettersom norge ikke har en
insentivordning ser filmprodusentene heller til andre land.
Hvorfor benyttes ikke muligheten til å utnytte det potensialet
vi har i å vise fram norsk natur

som turister fra store deler av
verden er nysgjerrige på? At en
insentivordning vil skape nye
arbeidsplasser må heller ikke
undervurderes. Storbritannia
innførte insentivordningen i
2007, og skal ha økt antall innspillinger i landet fra 250 til 425
i 2010. Ifølge Oxford Economics
skapte dette 60 000 arbeidsplasser, både i filmindustrien
og tilliggende næringer som eksempelvis hotellbransjen.
norges
bygdeungdomslag mener at Norge bør
innføre
insentivordningen,
både av økonomiske årsaker og
for å fremme Norge som turistmål. En refusjonsordning på 2530 prosent anses som reelt med
tanke på det høye kostnadsnivået. Videre er en insentivordning viktig for å styrke norsk
films samarbeid med utenlandske filmprodusenter. Norges
Bygdeungdomslag mener at
det nå er på høy tid at insentivordningen innføres. Norge kan
ikke lenger sitte på gjerdet, og
gå glipp av de gode mulighetene ordningen gir til å vise fram
det vakre landet vårt.
Steffen Haugen,
RagnHiLd duSeRud

vekst er veldig store på Helgeland, ja da har vi mye godt
å se fram til. For vi har nemlig noen av verdens mest
produktive havområder langs Helgelandskysten. Derfor
er det gledelig at oppdrettsnæringen selv jobber fram
nødvendige løsninger for å redusere og unngå at
oppdrettslaksen rømmer. Utfordringene med lakselus og
fiskehelse må også håndteres. Og mens de i
Brønnøysund forsker på fiskevelferd, så arbeider Vega
med å bygge opp en merkevare som når langt utover
havets grenser. Hardt arbeid, god tilrettelegging og stor
lokal kompetanse og vilje gir fast fisk på kroken.
© Helgelendingen

Når det i tillegg forventes en dobling av verdens
etterspørsel etter fisk og vi vet at mulighetene for
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Ønsker mer praktiske regler
Kyst og Fjord. Publisert på nett 27.02.2015 06:37. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskerne mener dagens rapporteringsregler for
levendelagring ikke er for uhåndterlig. Nå ber
fiskarlaget om justering. Innrapporteringsreglene
for levendefanget fisk må bli bedre mener
fiskarlaget.
Foto: Øystein Ingilæ
Tweet
Fiskarlaget har i et brev til Fiskeridirektoratet
krevd at rapporteringsbestemmelsene for
overføring av levendefanget torsk til merd blir
justert.
I brevet pekes det på at dagens regelverk
forutsetter rapportering om planlagt overføring av
fangst til merd minst to timer før levering.
Norges Fiskarlag mener den såkalte TRAmeldingen må justeres slik at levendefangst av
torsk ikke blir vanskeliggjort av et
meldingsregelverk som ikke er tilpasset den
praktiske utøvelsen av fisket.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/9sHtFUla
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Kommentar: Strategi for FoU?
Kyst.no. Publisert på nett 26.02.2015 08:15. Profil: Nofima.

Mange bedrifter i sjømatnæringen tenker en del
på FoU. Noen tenker på forskning og mange
tenker på utvikling i en eller annen form. Og noen
gjør noe med det.
Men hvor mange bedrifter har en klar tanke, en
strategi, for hvordan FoU kan bidra til å utvikle
bedriften? Og hvor gode er man egentlig på å
initiere, styre og gjennomføre egne
utviklingsprosjekter?
Audun Iversen. Foto: Nofima
Innlegget er skrevet av Nofima-forsker, Audun
Iversen og er henter fra deres hjemmesider.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF) har tatt bedriftenes behov for bedre styring
av forskning og utvikling på alvor, og bestilt et
kurs i FoU-strategi og -ledelse, et kurs som gir 15
studiepoeng. Det har allerede vært gjennomført
ett kurs, med nærmere 30 FoU-ansvarlige, ledere
og gründere som deltakere. Nå starter et nytt
kurs, med søknadsfrist 1. mars.
Erfaringene fra de som har vært med har vært
gode, og forskjellige. Med ulik erfaringsbakgrunn
og ulikt ansvar i bedriftene hadde deltakerne litt
ulikt utbytte av de ulike delene av kurset. Noen
mente at fokuset på å utvikle en egen FoUstrategi var det viktigste, andre mente at det var
gjennomføringen og implementering av
resultatene fra prosjektene de hadde mest å
lære om. Det viktigste budskapet er at mange
har fått tenkt gjennom hvordan de jobber med
FoU i egen bedrift, og at de faktisk har begynt å
jobbe mer systematisk med FoU.
Men den tilbakemeldingen som er tydeligst fra
alle, og det er jo et tankekors for oss som
tilrettelegger og underviser, er at deltakerne har
lært mest av hverandre. Erfaringsutvekslingen blir
en veldig viktig del av et kurs hvor folk har lang
og variert erfaring, og hvor deltakerne kommer fra
alle deler av sjømatnæringen. Muligheten for å
diskutere med andre i samme situasjon, få luftet
felles problemstillinger, få diskutert gode
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løsninger (og dårlige løsninger), har vært
utviklende og stimulerende for mange. Til hver
samling blir det også hentet inn bedrifter som
forteller om sitt FoU-arbeid, og som forteller både
om hvordan de jobber og om hva de bruker
virkemiddelapparatet til. Deltakerne mente også
at dette var blant de mest nyttige tingene med
kurset.
Et annet viktig formål med kurset er å gjøre
bedriftene flinkere til å styre næringens felles
forskningsmidler. Blir man flinkere til å se
næringens utviklingsbehov i sammenheng med
egne langsiktige strategier, flinkere til å
formulere gode forskingsproblemstillinger, og å
skrive gode prosjektskisser, så kan man også
legge tydeligere premisser for hvordan næringens

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

felles forskningsmidler skal brukes.
Fra meget oppegående kursdeltakere har vi som
kursarrangører selvsagt også fått veldig klare
tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva som ikke
fungerer. Dermed har deltakerne bidratt til å utvikle
kurset til noe som blir enda bedre for dem som kommer
etter.
Meld deg på!
Kurset drives av Universitetet i Tromsø i samarbeid med
Nofima.
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/4IE4QSqB
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Strategi for FoU
Nofima. Publisert på nett 26.02.2015 06:53. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Mange bedrifter i fiskerinæringen tenker en del
på FoU. Noen tenker på forskning og mange
tenker på utvikling i en eller annen form. Og noen
gjør noe med det.
Men hvor mange bedrifter har en klar tanke, en
strategi, for hvordan FoU kan bidra til å utvikle
bedriften? Og hvor gode er man egentlig på å
initiere, styre og gjennomføre egne
utviklingsprosjekter?
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF) har tatt bedriftenes behov for bedre styring
av forskning og utvikling på alvor, og bestilt et
kurs i FoU-strategi og -ledelse, et kurs som gir 15
studiepoeng. Det har allerede vært gjennomført
ett kurs, med nærmere 30 FoU-ansvarlige, ledere
og gründere som deltakere. Nå starter et nytt
kurs, med søknadsfrist 1. mars.
Erfaringene fra de som har vært med har vært
gode, og forskjellige. Med ulik erfaringsbakgrunn
og ulikt ansvar i bedriftene hadde deltakerne litt
ulikt utbytte av de ulike delene av kurset. Noen
mente at fokuset på å utvikle en egen FoUstrategi var det viktigste, andre mente at det var
gjennomføringen og implementering av
resultatene fra prosjektene de hadde mest å
lære om. Det viktigste budskapet er at mange
har fått tenkt gjennom hvordan de jobber med
FoU i egen bedrift, og at de faktisk har begynt å
jobbe mer systematisk med FoU.
Men den tilbakemeldingen som er tydeligst fra
alle, og det er jo et tankekors for oss som
tilrettelegger og underviser, er at deltakerne har
lært mest av hverandre. Erfaringsutvekslingen blir
en veldig viktig del av et kurs hvor folk har lang
og variert erfaring, og hvor deltakerne kommer fra
alle deler av sjømatnæringen. Muligheten for å
diskutere med andre i samme situasjon, få luftet
felles problemstillinger, få diskutert gode
løsninger (og dårlige løsninger), har vært
utviklende og stimulerende for mange. Til hver
samling blir det også hentet inn bedrifter som
forteller om sitt FoU-arbeid, og som forteller både
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om hvordan de jobber og om hva de bruker
virkemiddelapparatet til. Deltakerne mente også
at dette var blant de mest nyttige tingene med
kurset.
Et annet viktig formål med kurset er å gjøre
bedriftene flinkere til å styre næringens felles
forskningsmidler. Blir man flinkere til å se
næringens utviklingsbehov i sammenheng med
egne langsiktige strategier, flinkere til å
formulere gode forskingsproblemstillinger, og å
skrive gode prosjektskisser, så kan man også
legge tydeligere premisser for hvordan næringens
felles forskningsmidler skal brukes.
Fra meget oppegående kursdeltakere har vi som
kursarrangører selvsagt også fått veldig klare
tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva
som ikke fungerer. Dermed har deltakerne bidratt
til å utvikle kurset til noe som blir enda bedre for
dem som kommer etter.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

under.
Innlegget er også publisert i Fiskeribladet Fiskaren,
februar 2015.
Næring og bedrift
26. februar 2015 Audun Iversen
Ledere, gründere og FoU-ansvarlige i norske
sjømatbedrifter på kurs i strategi og ledelse i 2014. Nå
starter snart et nytt kurs med påmeldingsfrist 1. mars.
Foto: Lidunn Boge
Kontaktperson
Audun Iversen
Forsker Tlf: +47 77 62 90 47 audun.iversen@nofima.no
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/Yz54Viwb

Meld deg på!
Kurset drives av Universitetet i Tromsø i
samarbeid med Nofima. Mer om kurset i lenkene
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Tveterås eller ikke?
Nationen. Publisert på trykk 26.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Astrid T. Olsen. Side: 18.

Jeg har lest NOU 2014:16, kalt Tveteråsutvalgets
rapport, med stor interesse. Før man setter seg
mål kan man ta tid til å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil være?

Debatt
Delta i debatten,
skriv til oss!

Send ditt innlegg til: debatt@nationen.no

Tekstlengder:

Innlegg kan også sendes per post til Nationen, Postboks
9390 grønland, 0135 Oslo. Merk konvolutten «debatt».
Innlegg som sendes elektronisk blir prioritert.

Kronikk: Maks 5000 tegn med mellomrom.
Leserinnlegg: Maks 2000 tegn med mellomrom

Kun bestilte kronikker honoreres.
redaksjonen forbeholder seg retten
til å redigere og forkorte innsendt stoff
og til å publisere det elektronisk.

NETT

KroniKK

Sagt på nationen.no
Salg av kraftverk

Ønsker vi å utvikle industrien etter eksempel fra
den danske kjøttindustrien hvor også
landbruksdrifta er industriell? Skal vi skape
konkurransefortrinn etter modell av Nestle, som
nevnes et annet sted i rapporten?

Dette er vel det mest idiotiske forslaget
som er lagt fram på lang, lang tid. Selge
vår felles arvesølv er som å tisse i buksa.
Åse Nordnes

Mer halalkjøtt

Dette er mener jeg er et langt skritt
tilbake i forhold til dyrevelferd. Det er
selvsagt vanskelig å argumentere i mot på en
konsistent måte, da vi importerer mye varer
som ikke er produsert under norske etiske
standarder. Men jeg synes likevel dette skurrer veldig i mine ører. Liker ikke!
Geir Langlo

Cola kutter panten
miljø

Kutt ut Cola og så betyr det ingen ting.
Dessutan er det det best både for folk og
Terje Hilstad

Frps fallhøyde

Utvalget skisserer fiskeri- og fiskeriindustriens
utfordringer bl.a. som: Rammebetingelsene for
fiskeriene, og dermed deler av sjømatindustrien,
er avhengige av faktorer som vær, biologi,
mattilgang for de viktigste artene, naturgitte
variasjoner innad hos artene og mellom år, og
over dimensjoner som størrelse, art, tidspunkt og
kvalitet. Råstoffkvalitet, makroøkonomiske
forhold som valutakurser, rentenivå,
handelshindringer, arbeidstidsbestemmelser,
forbrukertrender, finanskriser og så videre.
Tveteråsutvalgets løsning på utfordringene er
investorers gjennomgående eierskap fra fiske til
marked. Jeg mener tvert imot!
Den som jobber med naturen må forstå og jobbe
på lag med ressursene. Vår viktigste part i det
arbeidet er kystfiskere: De jobber ressurseffektivt
med fangstredskaper som sikrer god kvalitet på
den leverte fisken. For de fleste er investeringene
på et nivå som gjør at de tåler både gode og
dårligere år, og derfor er de bærende
næringsutøvere i ei næring med variasjoner.
Helårig drift av fiskeindustrien i både stor- og
småskala må være et av målene i næringen. Det
må derfor iverksettes tiltak som får båtene til å
levere fisken fersk til mottak istedet for å fryse
den og sende den ut av landet. Man kan
premiere fersk-levert fisk med større kvote. Det
igangsatte arbeidet med levendelagring av fisk
kan forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret er

Kystfiskere: Kystfiskerne jobber ressurseffektivt med fangstredskaper som sikrer god kvalitet på den leverte fisken, skriver
fOTO: sIrI JuEll rAsMussEN
kronikkforfatteren.

Tveterås eller ikke?

J

gjør at de tåler både gode og dårligere år, og derfor er de bærende næringsutøvere i ei næring
med variasjoner.

eg har lest NOU
2014:16, kalt Tveteråsutvalgets rapport, med
stor interesse. Før man
setter seg mål kan man
ta tid til å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil være?
Ønsker vi å utvikle industrien
etter eksempel fra den danske
kjøttindustrien hvor også landbruksdrifta er industriell? Skal vi
skape konkurransefortrinn etter
modell av Nestle, som nevnes et
annet sted i rapporten?

Helårig drift av fiskeindustrien i

både stor- og småskala må være
et av målene i næringen. Det må
derfor iverksettes tiltak som får
båtene til å levere fisken fersk
til mottak istedet for å fryse den
og sende den ut av landet. Man
kan premiere fersk-levert fisk
med større kvote. Det igangsatte arbeidet med levendelagring av fisk kan forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret
er et annet innspill som må vurderes. Å høste av naturen betyr
at du tar rom for svingninger.
Det bør være mulig å diskutere
fondsavsetninger i gode år, for
å styrke bedriften i dårlige sesonger.

Utvalget skisserer fiskeri- og fis-

keriindustriens utfordringer
bl.a. som: Rammebetingelsene
for fiskeriene, og dermed deler
av sjømatindustrien, er avhengige av faktorer som vær, biologi,
mattilgang for de viktigste artene, naturgitte variasjoner innad
hos artene og mellom år, og over
dimensjoner som størrelse, art,
tidspunkt og kvalitet. Råstoffkvalitet, makroøkonomiske forhold som valutakurser, rentenivå,
handelshindringer, arbeidstidsbestemmelser, forbrukertrender,
finanskriser og så videre. Tveteråsutvalgets løsning på utfordringene er investorers gjennomgående eierskap fra fiske til marked.
Jeg mener tvert imot!

Den som jobber med naturen må
forstå og jobbe på lag med ressursene. Vår viktigste part i det
arbeidet er kystfiskere: De jobber
ressurseffektivt med fangstredskaper som sikrer god kvalitet på
den leverte fisken. For de fleste
er investeringene på et nivå som
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Helårige arbeidsplasser gir stor

MoTTak
«Det må iverk
settes tiltak
som får båtene
til å levere fisk
en fersk til
mottak istedet
for å fryse den
og sende den ut
av landet.»

samfunnsnytte for bedrifter og
samfunn. Den som kan investere i faglig dyktige ansatte har
en basis for utvikling og innovasjon i bedriften, som man ikke
løser med korttidsansatte i sesongene. De ulike scenarier for
teknologiutvikling krever fagkompetanse og gjennomgående
forståelse på mange nivå. Det
ligger derfor godt tilrette for å
skape interessante og ettertraktede arbeidsplasser innen fiskerisektoren.rammebetingelsene

Norge har gjennom Hav 21 utnevnt seg selv til en betydelig
aktør på matsiden i verden. Hvis

globale hensyn er overordna
kan vi lage en helt motsatt strategi av det Tveteråsutvalget
foreslår. Havlandet Norge har
en forvaltningsmodell for havressurser som er på toppnivå i
verden. Vi kan ta mål av oss til å
spre denne modellen til klodens
kystland, samtidig som vi øker
vår kunnskapsbase og videreutvikler nye modeller på samarbeid med naturen.
Over store deler av verden har

storkapital rasert lokale fiskestammer og havressurser.
Norge kan, med utgangspunkt
i Havressursloven, bygge opp
norske modeller for lokal verdiskaping som kan spres videre til
andre kystnasjoner: vi kan bygge bærekraftige lokalsamfunn
i lokale ressurskretsløp både i
Steigen og i Portugal.

Havlandet Norge og fiskerinæ-

ringen må ta vare på alle ressurser, også biprodukter og avskjær. Alt må bringes til land. I
motsetning til Tveterås har jeg
stor tro regionale næringsklynger plassert strategisk langs hele
kysten. Jeg har tro på ei teknologiutvikling etter modell av
Mo Industripark, hvor den ene
bedriftens avfall blir den andres
ressurser. Vi trenger å sette oss
mål for å få det til! Med teknologi og modeller vil vi igjen ha et
særskilt produkt vi kan eksportere til andre nasjoner!

Astrid T. Olsen
Au-medlem Nordland sV

Regjeringen trenger bare å sette fokus
på det som opptar mange og som er
viktig for landet så kan de nok få en periode
til. Dog så er vel de fleste partier styrt av broilere uten folkelig kontakt så om de greier det
er noe annet. AP må jo før eller siden komme
med noe konkret og da tror jeg de vil synke
raskt.
Ansgar G. Grimsrud

Londontur: Europaminister Vidar Helgesen har
fortalt engelskmennene hvorfor de må bli i EU.
fOTO: NTb scANPIx

Sagt på Twitter
Fin retorikk av Vedum om Helgesen: «Talsmann for EU-kommisjonen i London OG i
Norge»
TOM @TOMOJOhNsEN

EU-arbeidsinnvandring er viktig for Norge: Søviknes takker innvandrere for vekst
i næringslivet - Hordaland Så fikk man årsavgiften i posten..
VIdAr hElgEsEN @VIdArhElgEsEN

En avgift man betaler for å få lov til å kjøre
rundt å betale bompenger
MErETE guNdErsEN @guNdErsENMErETE

Det er en viss beroligelse i å se at det ikke
bare er jeg som sliter med vanskelig skiføre.
TOM NEsTlI @TOMNEsTlI

«Oljefondet til fattige» ? Jesus sa knapt
noe om homofili og kvinnelige prester,
men mye om forbruk og eiendom
ThOr bJArNE bOrE @ThOrbJArNEbOrE

NATIONEN · TOrsdAg 26. fEbruAr 2015

et annet innspill som må vurderes. Å høste av naturen
betyr at du tar rom for svingninger. Det bør være mulig å
diskutere fondsavsetninger i gode år, for å styrke
bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir stor samfunnsnytte for
bedrifter og samfunn. Den som kan investere i faglig
dyktige ansatte har en basis for utvikling og innovasjon i
bedriften, som man ikke løser med korttidsansatte i
sesongene. De ulike scenarier for teknologiutvikling
krever fagkompetanse og gjennomgående forståelse på
mange nivå. Det ligger derfor godt tilrette for å skape
interessante og ettertraktede arbeidsplasser innen
fiskerisektoren.rammebetingelsene
Norge har gjennom Hav 21 utnevnt seg selv til en
betydelig aktør på matsiden i verden. Hvis globale
hensyn er overordna kan vi lage en helt motsatt strategi
av det Tveteråsutvalget foreslår. Havlandet Norge har en
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forvaltningsmodell for havressurser som er på
toppnivå i verden. Vi kan ta mål av oss til å spre
denne modellen til klodens kystland, samtidig
som vi øker vår kunnskapsbase og videreutvikler
nye modeller på samarbeid med naturen.
Over store deler av verden har storkapital rasert
lokale fiskestammer og havressurser. Norge kan,
med utgangspunkt i Havressursloven, bygge opp
norske modeller for lokal verdiskaping som kan
spres videre til andre kystnasjoner: vi kan bygge
bærekraftige lokalsamfunn i lokale
ressurskretsløp både i Steigen og i Portugal.
Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare
på alle ressurser, også biprodukter og avskjær.
Alt må bringes til land. I motsetning til Tveterås
har jeg stor tro regionale næringsklynger plassert
strategisk langs hele kysten. Jeg har tro på ei
teknologiutvikling etter modell av Mo
Industripark, hvor den ene bedriftens avfall blir
den andres ressurser. Vi trenger å sette oss mål
for å få det til! Med teknologi og modeller vil vi
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igjen ha et særskilt produkt vi kan eksportere til andre
nasjoner!
Kystfiskere: Kystfiskerne jobber ressurseffektivt med
fangstredskaper som sikrer god kvalitet på den leverte
fisken, skriver kronikkforfatteren.
Foto: Siri Juell Rasmussen
Sitat:

Mottak

«Det må iverksettes tiltak som får båtene til å levere
fisk-en fersk til mottak istedet for å fryse den og sende
den ut av landet.»
© Nationen
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- Landets viktigste sjømatregion
Andøyposten. Publisert på trykk 26.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 14.

Prosjektleder Viggo Johnsen sier at Vesterålen
skal være en av landets viktigste sjømatregioner.
Før kommunestyredebatten startet, innledet
sekretariatsleder i Vesterålen Regionråd Silje
Kristoffersen forklart bakgrunnen for
Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen som går
ut på at samarbeidskommunene i størst mulig
grad skal ha samme budskap som gagner
regionen. Hun informerte om at Fiskeriparken i
Øksnes er engasjert for å oppdatere statistikk- og
strategidelen.
- Det er viktig å vite litt om hva vi har, hvem det
er som drifter og hvilke utfordringer vi ser,
påpekte hun, før hun ga ordet til prosjektleder
Viggo Johnsen i Fiskeriparken. Johnsen ga en
fyldig redegjørelse for utfordringer både til havs
og til lands.
Ungdom i næringa
På fiskeflåten er det snakk om hvordan motivere
ungdom inn i næringa, blant annet ved
lærlingkvoter. Det er også spørsmål om dagens
flåtestruktur er ideell for Vesterålen, om
bifangstreglene er tilpasset optimalt
flåtemønster, problematikken rundt
konsentrasjon av mange rettigheter på få hender,
og hvordan unngå at rettigheter blir solgt ut av
kommunen.
På landsiden jobbes det med rammevilkår for
fiskeindustrien, markedskompetansen i
bedriftene, utvikling av eierskap, hva skal til for å
utvikle nye helårige arbeidsplasser. Nye
satsingsområder på hvitfisk, samt levendelagring.

14

Andøyposten

Torsdag 26. februar 2015

Ny vei
til havna

Hermod Bakkevoll
(KrF) oppfordret
ordføreren til å
starte et arbeid for
ny adkomstvei til
Andenes havn.
Mette-H. Berger Amundsen
mette@andoyposten.no

Den kommende havneutbyggingen på Andenes
gjør sitt til at kommunestyrerepresentant Hermod Bakkevoll (KrF)
mener det er på høy tid å
se på behovet for alternativ adkomst til Andenes
havn igjen. Tidligere har
det vært reist spørsmål
om adkomst på østsida.
– Dagens adkomst er
i stor grad boliggater, og
den forventede økende
tungtrafikken fram og
tilbake til havna, vil gjøre
bokvaliteten ytterligere
forringet, påpekte Bakkevoll.
Han viste til store
mengder masser som
villle være tilgjengelig
når havneutbyggingen
starter, og som kunne
brukes til ny adkomstvei.
– Ser ordføreren behov
for at Andøy kommunen
starter en prosess med
tanke på regulerings- og
planarbeid til Andens
havn, samt dialog med
Statens vegvesen. Slikt
arbeid som innebærer eiendomsavklaringer vil ta
tid, og bør startes nå for å
bli ferdig i tide, utfordret
Bakkevoll.
– Relevant behov
Solsvik anså behovet som
relevant i forhold til den
havneaktiviteten som
alle håper på.
– Den eneste veien
som er nevnt i forbindelse med strategidokumentet som transportplanen
har for 2024 er fylkesvei
82 mellom Sortland Risøyhamn.
Men det startes nå et
arbeid for å koordinere
prosessen knyttet til
nasjonal transportplan,
og da legges det opp til
en revisjon som tas opp
til fylkeskommunal behandling. I den forbindelse kan adkomstvei til
Andenes havn bringes
opp, sa ordføreren.
Han var positiv til å
være visjonær i forhold
til en løsning på østsiden
av Andenes.
– Tanken om å utnytte
overskuddsmasser er en
god og visjonær tanke.
Et nytt veiprosjekt som
dette er krevende, men
samtidig vi det bli så mye
aktivitet, at dette vil bli
en utfordring som vi må
melde inn til fylkeskommunal planlegging, konkluderte Solsvik.

– Få fiskebruk til å
bruke lokal arbeidskraft
Hermod Bakkevoll (KrF)
ønsker at Andøy kommune skal gå i dialog
med lokale fiskebruk for
å få dem til å bruke lokal
arbeidskraft, i stedet for
å tilsette via vikarbyrå.
Mette-H. Berger Amundsen
mette@andoyposten.no

Da kommunestyret diskuterte
Sjømatpolitiske strategier for
Vesterålen, ønsket Hermod
Bakkevoll et sterkere fokus på
utfordringer knyttet til bruk av
vikarbyrå til sesongarbeidere i
fiskeindustrien i Andøy.
– Det har blitt stadig færre
helårige arbeidsplasser, samtidig som sesongarbeidsplasser
har økt ved hjelp av vikarbyråer.
Fiskebrukene må kontaktes for å
få dem til å tilsette arbeidskraft
i stedet for å bruke vikarbyråer.
Midlertidige ansettelser er heller ikke gunstig, men dersom
man tilsetter folk i fire måneder,
så betaler de i alle fall skatt til
kommunen de månedene, påpekte han.
Bakkevoll ønsker spor av positiv dialog med næringa for å få
endret praksis.
Han fikk med seg et enstemmig kommunestyre på dette.
Opplæringsprogram
Andøylistas John Helmersen
viste til næringssjef Bjørnar Sellevolds årsrapport som Andøy-

LOKAL: Hermod bakkevoll (Krf) ønsker at andøy kommune skal gå i dialog med lokale fiskebruk
for å få dem til å bruke lokal arbeidskraft.
posten tidligere har omtalt i media. Der kom det fram i tilsvaret
fra fiskeindustrien at de ønsker
å ta inn folk som kan faget sitt.
– Da burde man gå i dialog
med næringa og få til et opplæringsprogram. Flere lokale arbeidsplasser, vil gi større grunnlag for at Andøy kommune kan
bestå, sa Helmersen.
Andøyposten har tidligere
omtalt fellesforslaget fra AL,
Venstre og Arbeiderpartiet som
Helmersen ønsket å legge fram
i desembermøtet, da saken om

Sjømatpolitiske strategier ble
utsatt.
Fiskeripolitisk konferanse
Et enstemmig kommunestyre
sluttet seg til ønsket om å legge
press på Innovasjon Norge og
andre offentlige fond for å bidra med mer risikokapital i fiskerinæringa. I tillegg skal det
arrangeres en fiskeripolitisk
konferanse for å gjøre sjømatstrategiene for Vesterålen mer
operasjonelle for Andøy. Halvar
Rønneberg (Frp) påpekte nød-

vendigheten av utbedre Rv. 82
for å tilrettelegge for flytransport av fisk ut til kontinentet.
Knut Nordmo (Sp) var opptatt
av å skaffe risikovillig kapital for
å fiskeri- og landssida, samt primærnæringa generelt.
– Jeg nevner også de fiskebåteierne som skal avslutte sine karrierer. De kan vurdere om de er
villig til å være med framover for å
bevare kapital i båten de skal slutte å drive, i stedet for å selge ut alt.
Dette vil kunne bidra til fortsatt
lokalt eierskap, sa Nordmo.

– Landets viktigste sjømatregion
satsingsområder på hvitfisk,
samt levendelagring.

Prosjektleder Viggo
Johnsen sier at Vesterålen skal være en av
landets viktigste sjømatregioner.
Før kommunestyredebatten
startet, innledet sekretariatsleder i Vesterålen Regionråd Silje
Kristoffersen forklart bakgrunnen for Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen som går ut på at
samarbeidskommunene i størst
mulig grad skal ha samme budskap som gagner regionen. Hun
informerte om at Fiskeriparken i
Øksnes er engasjert for å oppdatere statistikk- og strategidelen.
– Det er viktig å vite litt om
hva vi har, hvem det er som drifter og hvilke utfordringer vi ser,
påpekte hun, før hun ga ordet
til prosjektleder Viggo Johnsen
i Fiskeriparken. Johnsen ga en
fyldig redegjørelse for utfordringer både til havs og til lands.
Ungdom i næringa
På fiskeflåten er det snakk om

Nei til
verneområder
Kommunestyret takker nei til
å overta forvaltningsansvaret
for 11 verneområder som i dag
forvaltes av Fylkesmannen.

hvordan motivere ungdom inn
i næringa, blant annet ved lærlingkvoter. Det er også spørsmål om dagens flåtestruktur
er ideell for Vesterålen, om
bifangstreglene er tilpasset
optimalt f låtemønster, problematikken rundt konsentrasjon av mange rettigheter på

få hender, og hvordan unngå
at rettigheter blir solgt ut av
kommunen.
På landsiden jobbes det med
rammevilkår for fiskeindustrien, markedskompetansen i
bedriftene, utvikling av eierskap, hva skal til for å utvikle
nye helårige arbeidsplasser. Nye

Viktigste sjømatregion
Oppsummert i hovedmål sa
Johnsen sier at Vesterålen skal
være en av landets viktigste
sjømatregioner. Markedskompetansen må økes. Rekrutteringen og alderssammensetningen
blant fiskere må økes.
– Det må legges til rette for
økt samarbeid mellom næring og
skoleverk. Det må arbeide for å
etablere en marin videregående
skole i regionen. På flåtesida skal
kvoterettighetene økes. Det må
arbeides for å øke tilgang på risikovillig kapital, samt etablere et
regionalt ressurssenter, påpekte
Johnsen. Andre virkemidler er
å bygge ut infrastruktur i havnene. På landsiden må graden
av bearbeiding i bedriftene økes.
Det må stimuleres til økt alliansebygging og samarbeid.
Samtidig legges til rette for økt
bruk av restråstoff og utradisjonelle arter.

Det er Miljødirektoratet som
har gitt kommunen tilbud om å
overta verneområder som ikke
forvaltes av nasjonalparksstyrer.
Det gjelder Endletvatn,
Åholmen, Eikeland, Ekefjell-

dalen, Bleiksøya, Bleikmorenen
og Sørmela.
Andøy kommune sier nei
fordi det anses som et dårlig
tilbud.
Kommunen har ikke den
nødvendige fagkompetanse el-

ler kapasitet som kreves for å
ivareta forvaltningsansvaret. I
kommunes anstrengte økonomiske situasjon vurderes det
også som feil å påta seg mer
ansvar som det ikke følger økonomiske midler med til.

SJØMATREGION: sekretariatsleder i Vesterålen regionråd silje
Kristoffersen og prosjektleder Viggo Johnsen.

å etablere en marin videregående skole i regionen. På
flåtesida skal kvoterettighetene økes. Det må arbeides
for å øke tilgang på risikovillig kapital, samt etablere et
regionalt ressurssenter, påpekte Johnsen. Andre
virkemidler er å bygge ut infrastruktur i havnene. På
landsiden må graden av bearbeiding i bedriftene økes.
Det må stimuleres til økt alliansebygging og samarbeid.
Samtidig legges til rette for økt bruk av restråstoff og
utradisjonelle arter.
Bildetekst: SJØMATREGION: Sekretariatsleder i
Vesterålen regionråd Silje Kristoffersen og prosjektleder

Viktigste sjømatregion

Viggo Johnsen.

Oppsummert i hovedmål sa Johnsen sier at
Vesterålen skal være en av landets viktigste
sjømatregioner. Markedskompetansen må økes.
Rekrutteringen og alderssammensetningen blant
fiskere må økes.

© Andøyposten

- Det må legges til rette for økt samarbeid
mellom næring og skoleverk. Det må arbeide for
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Pengedryss til forskning fra Fiskeridirektoratet
Kystmagasinet. Publisert på nett 25.02.2015 09:17. (Oppdatert 25.02.2015 11:18) Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Kystmagasinet 1.15: Inntil i fjor fordelte
Fiskeridirektoratet fiskekvoter som skulle
finansiere forskning, såkalte forskningskvoter. I
år deler direktoratet ut penger, ikke kvoter. Det er
for 2015 avsatt 16 millioner kroner. (Oppdatert:
25.02.2015 11:18)
Men til tross for at bare en søknad ikke ble
innvilget, ble under 10 millioner delt ut for
inneværende år.
Terje Engø
Foto: Terje Engø
- Det kom inn sju søknader før søknadsfristen for
2015 gikk ut 1. november i fjor. Bare søknaden
fra Capefish AS fikk avslag. Av det avsatte
beløpet på 16 millioner kroner ble 9,6 millioner
tildelt seks søkere, opplyser seniorkonsulent
Elisabeth Borthen i Fiskeridirektoratet til
Kystmagasinet. Hun opplyser også at dette er
midler som skal gå til andre enn forvaltningens
egne forskningsinstitusjoner, som
Havforskningsinstituttet, NIFES og
Fiskeridirektoratet.
Både Sintef og Nofima søkte om støtte til en
rekke ulike prosjekter i sine søknader. Alle disse
ble innvilget. Fire private bedrifter, Halstensen
Granit AS, Polybait AS, Rantind AS og Jørstad
Marin AS fikk innvilget sine søknader, mens
Capefish AS fikk avslag.
Det er bevilget forskningsmidler for å få på plass
tiltak som kan forbedre kvaliteten på fisken som
leveres av kystflåten.
Mest til Sintef
Den største potten er gitt til Sintef som mottar
nesten 5,6 millioner kroner, mens Nofima følger
på andre plass med 2,1 millioner.
I forbindelse med utlysing av forskningsmidlene
opplyste direktoratet at tilskuddsordningen er
opprettet for å finansiere fiskeriforsking som
inntil 2013 er blitt finansiert gjennom tildeling av
forskningskvoter. Tilskuddsordningen skal først
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og fremst bidra til å dekke kostnader med å
innhente kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig
høsting av de viltlevende marine resursene, men
kan også etter en konkret vurdering brukes til
annen kunnskapsinnhenting som bidrar til å
realisere formålet i havressursloven.
Tilskuddet skal kun dekke kostnader til bruk av
fartøy og andre ekstrakostnader ved
toktvirksomhet, og det kan maksimalt dekke 50
prosent av kostnadene ved forskningsprosjektet,
og kun reelle kostnader som ikke er finansiert
gjennom øvrig, ekstern finansiering.
Prosjekter som dekker fiskeriforvaltningens
kunnskapsbehov har høyest prioritet, og
resultatene fra prosjektene skal gjøres offentlig
tilgjengelige. Dette inkluderer både publikasjoner
og innsamlede data.
Innvilgede søknader:
SINTEF Fiskeri og Havbruk:
Automatisert linje for teinefiske
750.000 kroner er innvilget i tilskudd til
prosjektet Technology development for effective
harvest of snow crab: CrabTech. Prosjekt skal
utvikle en automatisert linje for teinefiske etter
snøkrabbe, inkludert av- og påhekting av teiner,
egning og håndtering av disse om bord.
Håndtering av pelagisk fisk
375.000 kroner kan brukes på prosjektet
Fremtidens håndtering av pelagisk fangst om
bord. Dette er et prosjekt som har pågått siden
2012. Fokus for aktiviteten i 2015 vil være
uttesting av ulike sensorteknologier på lasterøret
for visualisering av flow i lastelinjer, og økt
aktivitet under ombordtakingsprosessen. Dette er
et prosjekt som er kvalitetsfremmende for
håndtering av pelagisk fisk og den pelagiske
trålflåten.
Automatisk veiing
750.000 kroner innvilget i tilskudd, fordelt på to
forskningstokt (hver med kr. 375.000) til
prosjektet Automatisk veiing av pelagisk fisk om
bord, fase 2. Dette er et prosjekt hvor det er
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nødvendig å kjøre småskala og fullskala tester om bord
på kommersielle fartøy. Det er planlagt forskningstokt
for makrell og NVG-sild i 2015 for å teste prototyper i det
riktige miljøet for at systemet skal kunne ferdigstilles
som planlagt i 2016.
Mellomlagring før slakting ombord
239.575 kroner er tilskuddet til prosjektet DANTEQ, et
prosjekt hvor mellomlagring av levende hvitfisk før
slakting om bord på trålere er i fokus. Det ble
gjennomført et forskningstokt med F/F Helmer Hansen i
mars 2014. Det er behov for å gjenta forsøket for å
verifisere data, og det er planlagt et nytt forskningstokt
våren 2015 med samme fartøy.
Markedstilpasset produksjon av torsk
400.000 kroner kan brukes til prosjektet QualiFish,
markedstilpasset produksjon av fersk og frosset/tint
torsk, et fireårig prosjekt for å øke lønnsomheten i
hvitfisksektoren. Utvikling av ny teknologi for lasting av
trålfanget fisk, ved hjelp av pumpesystem eller
undertrykk, er et delmål i prosjektet. Dette er et særs
viktig prosjekt som har høy prioritet for næring og
forvaltning.
Levende reker
Forprosjektet Levende reker har fått 167.830 kroner i
tilskudd til et forprosjekt. Hovedmålet med forprosjektet
er å teste i hvilken grad en skånsom pose utgjør en
forskjell i kvaliteten på trålfangede reker.
Dypvannsrunddorg
Det er innvilget inntil 443.240 kroner i tilskudd til
prosjektet Utvikling og kommersialisering av
dypvannsrunddorg for kystflåten. Dette er et prosjekt for
å utvikle og kommersialisere et nytt fiskeredskap med
lave investerings- og driftskostnader. Dypvannsrunddorg
skal være et alternativ til juksa-, garn- og linefisket i
kystflåten i flere fiskerier.
Eco shrimp trawling
752.992 kroner er tildelt til prosjektet ECO Shrimp
trawling, et innovasjonsprosjekt som har som hovedmål
å skifte driften av fartøyet Arctic Swan fra trippel
bunntråling til trippel semi-pelagisk tråling i fiske etter
dypvannsreker. Dette er et prosjekt som er positivt i
forhold til bunnhabitater og drivstoffbruk.
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Multisept
Det er innvilget inntil 172.494 kroner i tilskudd til
prosjektet Development of multirig semi-pelagic
trawling (Multisept). SINTEF vil i 2015 fokusere
på å kvantifisere fiskeevne og energiforbruk ved å
bruke bunntrål og semi-pelagisk trål i fiske etter
reke, et viktig prosjekt for både næring og
forvaltning.
Catch control II
536.648 kroner innvilget til prosjektet Managing
trawl catches by improving the hydrodynamic
performance of sorting grid sections and codends
(Catch control II). Hovedmålet for prosjektet er å
utvikle sorteringsristseksjoner (kombinert med
tårlpose) for bunntrålfisket etter torsk og hyse.
Dette gir høy selektiv ytelse og god kontroll over
fangstmengde. Et nytt og viktig prosjekt for både
næring og forvaltning.
Artssellektiv snurrevad
Prosjektet Artsselektiv snurrevad (Selseine) er
innvilget inntil en million kroner. Prosjektet er et
samarbeid med Universitetet i Tromsø; NOFI AS
og Fortuna AS om testing av prototype under
kommersielle forhold i fiske etter torsk og hyse.
Dette er et flerårig prosjekt, med avslutning i
2015 som går på utvikling av tekniske løsninger
som kan redusere problemer med uønsket
dødelighet på grunn av store fangster i
torskefisket med trål og snurrevad. Dette har
meget høy prioritet for næring og forvaltning.
Levende lagring av hvitfisk før slakting om bord
på trålere er ett av prosjektområdene tilgodesett
av direktoratet.
NOFIMA:
Forbedret kvalitet i kystflåten
Det er innvilget inntil 450.000 kroner i tilskudd til
prosjektet Garn og line, metoder for forbedret
kvalitet i kystflåten. Kvaliteten på torsk levert fra
kystflåten har dessverre utviklet seg i feil retning
de siste årene, og det er store utfordringer
knyttet til kvalitet. Dette prosjektet forsøker å
finne maksimal tid fra fisken dør til den må
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bløgges, og hvor det fortsatt er mulig å få kapillært blod
ut av fileten. Evaluering av utstyr og metoder i forhold til
om disse kan implementeres og brukes om bord. Dette
er et viktig prosjekt med hensyn til kvalitetsforbedring på
garn og lindefanget torsk.
Levendelagring av torsk
Prosjektet Kurs og hospitering i levendelagring av torsk
for fiskere og fiskekjøpere er innvilget inntil 450.000
kroner. Erfaring viser at det er behov for å lære å bygge
om fartøy til levendefisk, gjennom kurs, erfaring og
hospitering. Viktig er det også for kjøpere å lage
mottaksmerdene korrekt. Kurs/Hospitering vil
gjennomføres med personell fra NOFIMA AS, for
fangstbasert akvakultur, og mannskapet på de mest
erfarne fartøyene.
Pumping rett fra cod-end
Det er innvilget inntil 1,2 millioner kroner i tilskudd til
prosjektet CRISP Quality improvement by gir and
handling modifications. Dette er et åtteårig program,
hvor hovedmålet er å stimulere til forskningsbasert
innovasjon langs hele verdikjeden, fra redskap,
seleksjon, skånsomhet samt akustisk og visuell kontroll.
Dette prosjektet fra NOFIMA omhandler ombordtaking
(pumping rett fra cod-end) og videre behandling av
fangsten. Hovedfokus i 2015 er å holde fangsten
levende kort tid (1-6 timer), spesielt i arbeidet med trål.
Det er planlagt ti døgn med tråler.
Den eneste søknaden som ble avslått var en søknad fra
Capefisk AS om å utvikle desimeringsfiske av
trollkrabbe.
Andre innvilgede søknader:
Uttesting av kunstig lineagn
Polybait AS er innvilget inntil 350.000 kroner i tilskudd
til prosjektet Storskalauttesting av kunstig lineagn
basert på restråstoff fra fiskerinæringa. Betydelige
mengder restråstoff fra fiskerinæringa blir ikke benyttet.
Prosjektets hovedmålsetting er å utnytte slike ressurser
ved å utvikle et lineagn som ikke er basert på
konsumressurser. Prosjektet har et potensiale gjennom
å utnytte restråstoff til et kommersielt viktig formål.
Stadig høyere agnpriser for lineflåten basert på
konsumressurser har skapt behov for substitutt for å
kunne bedre lønnsomheten i flåten.
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Selektive teiner for kongekrabbe
Rantind AS er innvilget inntil 250.000 kroner i
tilskudd til prosjektet Bærekraftig fangst av
kongekrabbe ved nye selektive teiner. Dette er et
prosjekt som blant annet er rettet mot
konstruksjon av teiner som hindrer såkalt
spøkelsesfiske. Slik dagens krabbeteiner er
konstruert vil den fortsette å fange krabber i
årevis dersom teinen mistes. I dette prosjektet
testes biologisk nedbrytbare materiale i teinene,
som åpner teinene når den er mistet etter et gitt
antall dager. Dette er et viktig prosjekt for å
videreutvikle dagens teiner med nye løsninger
knyttet til rømningsvei, og det er et viktig bidrag
til å hindre spøkelsesfiske.
Restråstoff til fiskemel
Halstensen Granit AS er innvilget inntil 880.000
kroner i tilskudd til prosjektet Bærekraftig
utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk med fokus på
fiskemel, et prosjekt med fokus på å utnytte en
betydelig større del av hyperferskt restråstoff fra
ombordproduksjon i hvitfiskfiskeriene. Rederiene
Havstrand AS og Halstensen Granit AS
samarbeider i prosjektet, hvor sistnevnte er
prosjektansvarlig. Fiskeridirektoratet kan etter
vedtektene fra Nærings og fiskeridepartementet
kun støtte toktkostnader og ekstrakostnader
tokt. Prosjektet støttes derfor med 780.000
kroner, i tillegg til 50.000 kroner til hver av de to
fartøyene.
Kjemisk avlusing og rekebestander
Jørstad Marin AS er innvilget inntil 170.000
kroner i tilskudd til prosjektet Kjemisk avlusing og
rekebestander - en feltundersøkelse fokusert på
bunnkarlegging, sedimentprøver og teinefiske
etter reker og sjøkreps nært oppdrettsanlegg.
Dette er et prosjekt med fokus på kjemiske
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avlusningsmidler og potensielle virkninger på sjøkreps og
reker i nærområdet til oppdrettsanlegg. Disse
problemene er kontroversielle og det mangler
grunnleggende informasjon for å kunne vurdere
forekomsten av disse stoffene i disse områdene, og
hvordan de spres over tid i det naturlige miljø og virker
inn på nøkkelarter i økosystemet (reker) i et lengre
tidsperspektiv. Dette er et interessant prosjekt som
Direktoratet mener dekker forvaltningens
forskningsbehov vedrørende miljøeffekter av legemidler
mot lakselus.
Avslag til Capefish
CapeFish AS i samarbeid med NOFIMA søkte om
637.500kroner til prosjektet Oppforing av villfanget
kongekrabbe, et flerårig prosjekt hvor målet er å øke
fangst og kvalitet og kvalitet på villfanget kongekrabbe i
perioder av året hvor krabben har en dårlig kjøttkvalitet
(lav muskelmasse) fanget i det uregulerte området.
Utover årlig desimeringsfiske på kongekrabbe i det
uregulerte området vest av 26Ø, pågår det et
kommersielt fiske hvor det er opparbeidet høy kunnskap
om fangstområder, størrelse, sesongvariasjoner med
videre. Slik prosjektet ble fremstilt mente direktoratet at
dette var næringsutvikling uten behov for særlig tiltak for
leie av fartøy. Levendelagring av kongekrabbe i uregulert
område ble ikke prioritet, og søknaden om tilskudd ble
avslått.
Ved at forskningen ikke lengre finansieres av
forskningskvoter, har også oppdrettsvirksomheten fått
glede av finansiering fra direktoratet. Det er nå gitt
midler til forskning på hvilken effekt lusemidler har på
reker og sjøkreps.
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/QvmBOXDi
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Godt i gang med levendefiske
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 25.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 10.

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 Herøyskipperen, da han forleden ankom Harstad for
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. 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. 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 redere går rett og slett ut
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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.

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.

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.
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.

””

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

Stor interesse
FiskeribladetFiskaren har de
siste ukene snakket med en hel

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

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

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

Store skreitap for fiskebutikkene i Tyskland
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

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

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 «hotell» i samarbeid med Norway
Seafoods på Melbu. Også i Finnmark er det mer
vidløftige planer i år enn i fjor. 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. terje.jensen@fbfi.no Telefon: 77 05 90
21
FØRST: «Artus» og skipper Sigvald Sævik var først ute og
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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 FBFI
FiskeribladetFiskaren ÅPENT: «Torskehotellet» til
Andre Reinholdtsen på Myre er forlengst åpnet.
Det var blant annet fisk herfra som berget
skreimiddagen under skreifestivalen på Myre

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

midt under uværet Ole nylig. FOTO: SVEIN-ARNE NILSEN
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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FHL antyder fiskefusk i retten
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 24.02.2015 19:56. Profil: Nofima.
Ole Erik Klokeide.

FHLs advokater og Pelagia-direktør Arnt Hoddevik
gikk langt i Bergen tingrett i å beskylde fiskere og
mel- og olje mottak på Island for felles
økonomiske interesser i underrapportering.
Rettssaken om en midlertidig forføyning for å
stanse salg av pelagisk fisk fra norske fiskere til
Island, startet i Bergen tingrett i dag. Bakgrunnen
er at Sildelaget opphevet avsilingsreglene i
januar slik at standarden for veiing av fisk som
har vart i 20 år i Norge er borte. FHL hevder det
gjør at norsk mel- og oljeindustri, der Pelagia står
for 90 prosent, blir skadelidende og får store
økonomiske tap.
Underrapportert
- Fiskere og kjøpere på Island kan ha ett felles
økonomisk motiv. Mottak får mer fisk,
underrapportert på grunn av lavere vekt. Fiskerne
kan gå ut og fiske mer uten at det
underrapporterte trekkes fra i kvoter. Fiskerne og
kjøperne har felles interesse i å få vekten ned.
Sildelaget følger sine eieres/fiskernes interesser.
Fiskerne vil ha et størst mulig marked og
Sildelaget har monopol på omsetningen. Her må
man være ekstra påpasselig med like
konkurransevilkår for industrien, sa advokat
Halfdan Mellbye i retten i går.
Partene i tingretten. Foto: Ole Erik Klokeide
Kontrollerer 90 prosent Det handler om at
Sildelaget endret omsetningsreglene i januar slik
at det ikke lenger spiller noen rolle hvordan
mottakene siler av vannet når de mottar
pelagiske fangster av for eksempel, kolmule,
lodde og tobis, før fangstene veies. I Norge har
det vært en avtale om standard silingsregler og
utstyr de siste 20 årene. Sildelaget opphevet
denne standarden og FHL mener at Pelagia som
styrer 90 prosent av mel- og oljeindustrien i
Norge taper i konkurranse mot Island. Påstander
om at islandsk måte å sile på, trommelsiling, gir
fem til ti prosent lavere vekt og bedre priser til
fisker. Styreleder i Sildelaget Jonny Garvik mener
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påstandene fra FHL er grove og faller på sin egen
urimelighet. Foto: Ole Erik Klokeide

pelagisk fisker som er tatt på feil vekt på sluttseddelen,
sa han.

Grove beskyldninger Arnt Hoddevik som er både
Pelagia-direktør og leder for divisjon mel og olje i
FHL mener den nye ordningen manipulerer
auksjonssystemet. - La oss si at en fiskebåt har
en kvote på 2500 tonn, men fisker 2750 tonn i
to fangster. For eksempel en fangst på 1000
tonn og en på 1750 tonn. Han får uansett ikke
betalt for det han fisker over kvoten. Hvis han da
får 900 tonn på sluttseddelen for den ene
fangsten og 1600 tonn på den andre spiller det
ingen rolle. Men han får ti prosent bedre betalt,
11 kroner tonnet i stedet for ti kroner tonnet. Vi
må betale ti prosent mer for råvarene og sånn
manipuleres auksjonssystemet, sa Hoddevik i
retten. - Det er grove beskyldninger og de faller
på sin egen urimelighet, sier styreleder og
fiskebåtreder Jonny Garvik i en kommentar i en
pausen i retten. Advokat Ole Rieck representerer
Sildelaget, her med salgsdirektør Knut Torgnes.
Foto: Ole Erik Klokeide

- Ønsker ikke konkurranse Advokat Rieck hevdet at
forsøk viser at det ikke er vesentlig forskjell på
trommelsil og den tidligere norske standarden for siling,
og viste til en Nofima-rapport basert på forsøk ved
Egersund Sildeoljefabrikk, nå Pelagia. - Problemstillingen
FHL tar opp gir ikke noe rettskrav mot Sildelaget. Det er
eventuelt en sak for fiskerimyndighetene. Sakens kjerne
og realitet er at den norske kjøperen (les Pelagia) ikke
ønsker konkurranse fra utenlandske kjøpere. Det er en
beskyttelse som Sildelaget ikke har forpliktelse til å
etterkomme. Det er ingen hinder for at norske fabrikker
kan anskaffe trommelsil selv, sa Rieck som mener
retten ikke har anledning til å komme med en kjennelse
om midlertidig forføyning.

Ingen tatt med feil vekt FHL vil ha tilbake det
gamle systemet, men det kommer ikke på tale,
mener Sildelaget. Lagets salgsdirektør Knut
Torgnes var på plass som motpart sammen med
advokat Ole Rieck. - FHLs intensjon er å redusere
konkurransen for sine medlemmer. Sildelaget går
ikke med på det. Realiteten er at det er ingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/2bQLiyOl

Saken fortsetter i Bergen tingrett onsdag. Daglig leder
Torstein Solheim i Pelagisk Forening og Sildelagets
toppsjef Otto Gregersen fulgte med i rettsalen i dag.
Foto: Ole Erik Klokeide
© Fiskeribladet Fiskaren - Login

Side 19 av 87

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Tveterås eller ikke?
Brønnøysunds Avis. Publisert på trykk 24.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Astrid T. Olsen AU-medlem Nordland SV. Side: 19.

Jeg har lest NOU 2014:16, kalt Tveteråsutvalgets
rapport, med stor interesse. Før man setter seg
mål kan man ta tid til å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil være?
Ønsker vi å utvikle industrien etter eksempel fra
den danske kjøttindustrien hvor også
landbruksdrifta er industriell? Skal vi skape
konkurransefortrinn etter modell av Nestle, som
nevnes et annet sted i rapporten?
Utvalget skisserer fiskeri- og fiskeriindustriens
utfordringer bl.a. som: rammebetingelsene for
fiskeriene, og dermed deler av sjømatindustrien,
er avhengige av faktorer som vær, biologi,
mattilgang for de viktigste artene, naturgitte
variasjoner innad hos artene og mellom år, og
over dimensjoner som størrelse, art, tidspunkt og
kvalitet.
Råstoffkvalitet, makroøkonomiske forhold som
valutakurser, rentenivå, handelshindringer,
arbeidstidsbestemmelser, forbrukertrender,
finanskriser og så videre. Tveteråsutvalgets
løsning på utfordringene er investorers
gjennomgående eierskap fra fiske til marked.
Jeg mener tvert imot!
Den som jobber med naturen må forstå og jobbe
på lag med ressursene. Vår viktigste part i det
arbeidet er kystfiskere: de jobber ressurseffektivt
med fangstredskaper som sikrer god kvalitet på
den leverte fisken. For de fleste er investeringene
på et nivå som gjør at de tåler både gode og
dårligere år, og derfor er de bærende
næringsutøvere i ei næring med variasjoner.
Helårig drift av fiskeindustrien i både stor- og
småskala må være et av målene i næringen.
Det må derfor iverksettes tiltak som får båtene til
å levere fisken fersk til mottak i stedet for å fryse
den og sende den ut av landet. Man kan
premiere fersklevert fisk med større kvote. Det
igangsatte arbeidet med levendelagring av fisk

19

Debatt

Urimelige gullavtaler
Gullkantede sluttavtaler med avgåtte direktører skaper inntrykk av en uakseptabelt raus
pengebruk i Helse Midt-Norge.
Adresseavisen

Tirsdag 24. februar 2015

Det trengs flere
sykepleiere
Samhandlingsreformen er en
viktig og riktig reform og den
stiller store krav til helsetjenesten i kommunene.
Det trengs flere sykepleiere
og spesialsykepleiere i helseog omsorgstjenestene i kommunene for å realisere reformen og samtidig holde pasientsikkerheten i front.
KS må sørge for å gi sykepleierne i norske kommuner et
skikkelig kompetanseløft gjennom etter- og videreutdanning!
Flere sykehus har allerede
opprettet egne utdanningsstillinger for å rekruttere sykepleiere til å ta videreutdanning,
senest i 2014 ble slike stillinger
opprettet både ved Nordlandssykehuset og helgelandssykehuset.
NSF Nordlands fylkesmøte

mener utdanningsstillinger må
opprettes også i kommunene
og at dette vil bidra til å rekruttere sykepleiere til å ta
videreutdanning og dermed
øke kvaliteten på helsetjenestene som ytes i kommunene.
Fylkesmøtet oppfordrer KS
til å ta dette med som innspill
under behandling av debattheftet på Strategikonferansen
3. mars 2015 i Bodø.
Politisk uttalelse
fra Fylkesmøtet i
Norsk Sykepleierforbund
(NSF) Nordland
17.-18. februar 2015

Oppfordrer: Sykepleierforbundet i Nordland ber KS ha fokus på rekruttering til sykepleieryrket.

Illustrasjonsfoto: Bård Pedersen

Tveterås eller ikke?
Jeg har lest NOU 2014:16,
kalt Tveteråsutvalgets rapport, med stor interesse. Før
man setter seg mål kan man ta
tid til å spørre hvem Norge
som fiskerinasjon i verden vil
være? Ønsker vi å utvikle industrien etter eksempel fra
den danske kjøttindustrien
hvor også landbruksdrifta er
industriell? Skal vi skape konkurransefortrinn etter modell
av Nestle, som nevnes et
annet sted i rapporten?
Utvalget skisserer fiskeriog fiskeriindustriens utfordringer bl.a. som: rammebetingelsene for fiskeriene, og
dermed deler av sjømatindustrien, er avhengige av faktorer som vær, biologi, mattilgang for de viktigste artene,
naturgitte variasjoner innad
hos artene og mellom år, og
over dimensjoner som størrelse, art, tidspunkt og kvalitet. Råstoffkvalitet, makroøkonomiske forhold som
valutakurser, rentenivå, handelshindringer, arbeidstids-

bestemmelser,
forbrukertrender, finanskriser og
så videre. Tveteråsutvalgets
løsning på utfordringene er
investorers gjennomgående
eierskap fra fiske til marked.
Jeg mener tvert imot!
Den som jobber med naturen må forstå og jobbe på lag
med ressursene. Vår viktigste
part i det arbeidet er kystfiskere: de jobber ressurseffektivt med fangstredskaper som
sikrer god kvalitet på den leverte fisken. For de fleste er
investeringene på et nivå som
gjør at de tåler både gode og
dårligere år, og derfor er de
bærende næringsutøvere i ei
næring med variasjoner.
Helårig drift av fiskeindustrien i både stor- og småskala
må være et av målene i næringen. Det må derfor iverksettes tiltak som får båtene til
å levere fisken fersk til mottak
i stedet for å fryse den og
sende den ut av landet. Man
kan premiere fersk-levert fisk
med større kvote. Det igang-

satte
arbeidet
med
levendelagring av fisk kan forsterkes ytterligere. Endring av
kvoteåret er et annet innspill
som må vurderes. Å høste av
naturen betyr at du tar rom
for svingninger. Det bør være
mulig å diskutere fondsavsetninger i gode år, for å styrke
bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir
stor samfunnsnytte for bedrifter og samfunn. Den som kan
investere i faglig dyktige ansatte har en basis for utvikling
og innovasjon i bedriften, som
man ikke løser med korttidsansatte i sesongene. De ulike
scenarier for teknologiutvikling krever fagkompetanse og
gjennomgående forståelse på
mange nivå. Det ligger derfor
godt til rette for å skape interessante og ettertraktede arbeidsplasser innen fiskerisektoren.
Norge har gjennom Hav 21
utnevnt seg selv til en betydelig aktør på matsiden i
verden. Hvis globale hensyn

er overordna kan vi lage en
helt motsatt strategi av det
Tveteråsutvalget
foreslår!
Havlandet Norge har en forvaltningsmodell for havressurser som er på toppnivå i
verden. Vi kan ta mål av oss til
å spre denne modellen til klodens kystland, samtidig som vi
øker vår kunnskapsbase og
videreutvikler nye modeller
på samarbeid med naturen.
Over store deler av verden
har storkapital rasert lokale
fiskestammer og havressurser.
Norge kan, med utgangspunkt i Havressursloven,
bygge opp norske modeller
for lokal verdiskaping som
kan spres videre til andre kystnasjoner: vi kan bygge bærekraftige lokalsamfunn i lokale
ressurskretsløp både i Steigen
og i Portugal.
Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare på alle
ressurser, også biprodukter og
avskjær. Alt må bringes til
land. I motsetning til Tveterås har jeg stor tro regionale

næringsklynger plassert strategisk langs hele kysten. Jeg
har tro på ei teknologiutvikling etter modell av Mo Industripark, hvor den ene bedriftens avfall blir den andres ressurser. Vi trenger å sette oss
mål for å få det til! Med teknologi og modeller vil vi igjen
ha et særskilt produkt vi kan
eksportere til andre nasjoner!
Jeg vil i et senere innlegg
komme inn på kvalitet, marked og innovasjon som bl.a.
letter bedriftenes papirarbeid
og registreringer. I denne
omgang vil jeg avslutningsvis
oppsummere: havlandet Norge må sette seg høye mål for
framtidig forvaltning og verdiskaping av ressursene. Natur, samfunn og økonomi må
være likeverdige parter, også
som spydspiss i en global økonomi!
Astrid T. Olsen
AU-medlem Nordland SV

kan forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret er et
annet innspill som må vurderes. Å høste av naturen
betyr at du tar rom for svingninger. Det bør være mulig å
diskutere fondsavsetninger i gode år, for å styrke
bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir stor samfunnsnytte for
bedrifter og samfunn. Den som kan investere i faglig
dyktige ansatte har en basis for utvikling og innovasjon i
bedriften, som man ikke løser med korttidsansatte i
sesongene. De ulike scenarier for teknologiutvikling
krever fagkompetanse og gjennomgående forståelse på
mange nivå. Det ligger derfor godt til rette for å skape
interessante og ettertraktede arbeidsplasser innen
fiskerisektoren.
Norge har gjennom Hav 21 utnevnt seg selv til en
betydelig aktør på matsiden i verden. Hvis globale
hensyn er overordna kan vi lage en helt motsatt strategi
av det Tveteråsutvalget foreslår!
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Havlandet Norge har en forvaltningsmodell for
havressurser som er på toppnivå i verden. Vi kan
ta mål av oss til å spre denne modellen til
klodens kystland, samtidig som vi øker vår
kunnskapsbase og videreutvikler nye modeller på
samarbeid med naturen.
Over store deler av verden har storkapital rasert
lokale fiskestammer og havressurser.
Norge kan, med utgangspunkt i Havressursloven,
bygge opp norske modeller for lokal verdiskaping
som kan spres videre til andre kystnasjoner: vi
kan bygge bærekraftige lokalsamfunn i lokale
ressurskretsløp både i Steigen og i Portugal.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

teknologiutvikling etter modell av Mo Industripark, hvor
den ene bedriftens avfall blir den andres ressurser.
Vi trenger å sette oss mål for å få det til! Med teknologi
og modeller vil vi igjen ha et særskilt produkt vi kan
eksportere til andre nasjoner!
Jeg vil i et senere innlegg komme inn på kvalitet, marked
og innovasjon som bl.a. letter bedriftenes papirarbeid og
registreringer. I denne omgang vil jeg avslutningsvis
oppsummere: havlandet Norge må sette seg høye mål
for framtidig forvaltning og verdiskaping av ressursene.
Natur, samfunn og økonomi må være likeverdige parter,
også som spydspiss i en global økonomi!
© Brønnøysunds Avis

Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare
på alle ressurser, også biprodukter og avskjær.
Alt må bringes til land. I motsetning til Tveterås
har jeg stor tro regionale næringsklynger plassert
strategisk langs hele kysten. Jeg har tro på ei
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Mener fritt fiske bidrar til sosial dumping
NRK Troms. Publisert på nett 23.02.2015 14:05. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Liss Jacobsen.

Norges kystfiskarlag mener fiskeriminister
Elisabeth Aspaker må få på plass en regulering
av snøkrabbefisket, for å forhindre underbetaling
av mannskap på fiskebåter.
Journalist Send med epost
- Fiskeriministeren må gripe inn og sørge for at
også snøkrabbefisket blir regulert.
Det mener leder i Norges kystfiskarlag, Arne
Pedersen etter at politiet i Kirkenes forrige
uke aksjonerte mot en latvisk båt som er
mistenkt for underbetaling av sine mannskaper.
Pedersen mener det kun er regulering av
snøkrabbefiske som kan holde useriøse aktører
borte fra norsk næring.
- Det første Fiskeriministeren bør gjøre er å
konsesjonbelegge snøkrabbefisket. Dette
kommer til å øke i omfang, for snøkrabben
kommer nærmere og nærmere norskekysten.
- Nå er det vill vest
Tråleren fisket snøkrabbe, et fiske som ikke er
regulert.
- De trenger ikke konsesjon. Hadde de fisket på
norske kvoter kunne de ikke hatt båten registrert
i utlandet. Det er bare norske båter som kan
fiske på norske kvoter. Slik det er nå er det jo vill
vest, sier Pedersen.
Og nettopp vill vest vil det fortsette å være, om
ikke fisket blir regulert, mener Pedersen.
- Alle som ferdes på havet og fisker på norske
ressurser i norsk økonomisk sone er kvotebelagt,
og det bør også snøkrabbefisket være. Slik at
man får orden på det villnisset av organisasjoner
og personer over landegrenser. Det kan bare
gjennomføres for at de fisker på et uregulert
fiske.
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(Saken fortsetter under bildet.)
Fikk bare betalt for halve jobben
Norsk Sjømannsforbund ble forrige uke kontaktet
av mannskap om bord i den latviske tråleren
Solvita.
Etter fire måneder på havet har mannskapet fra
Russland og Ukraina bare fått betalt for halve
jobben de har utført om bord. Underveis ble de
bedt om å godta nye kontrakter der lønna var
kutta til under halvparten.
Leder i Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen
var krass i sin kritikk, og mente det minnet om
menneskehandel.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Norges kystfiskarlag mener regulering av snøkrabbefiske
kan hindre underbetaling av mannskap.
Foto: Havforskningsinstituttet
Norges kystfiskarlags leder Arne Pedersen mener
snøkrabbefisket må bli regulert.
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Foto: Mads Nygård / NRK
Da tråleren Solvita kom til Kirkenes i forrige uke, grep
politi og tollvesen inn. Anklagene gikk ut på at
mannskapet hadde fått halvert lønna i strid med
avtalene de hadde.

- Dette er uforholdsmessig maktbruk mot et
mannskap som ikke er i stand til å forhandle om
egne lønns- og arbeidsbetingelser, sier leder
Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Foto: Tarjei Abelsen

Forbundet er for andre gang på kort tid blitt bedt
om å hjelpe mannskapet på Solvita til å få lønna
de har krav på.

© NRK Troms

Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund.
Foto: Kai Jacobsen

Se webartikkelen på http://ret.nu/r08G44Wf

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har ikke vært
tilgjengelig for kommentar til denne saken.
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Til rette for kontroll
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 23.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 9.

Derfor er det viktig med ryddige
rapporteringskrav, understreker seksjonssjef i
Fiskeridirektoratet, Thord Monsen, i en
kommentar til utspillet fra Gullvik. - De ulike
meldingene i rapporteringssystemet kan deles i
to kategorier. Melding om fangst (DCA) tilhører
den første kategorien hvor opplysninger skal
rapporteres etter at aktivitet er gjennomført.

Fakta: REtNINGSLINJENE
QQI et rundskriv fra Fiskeridirektoratet fra 3. februar om «Rapportering ved levendelagring av
torsk», heter det blant annet:
«Dersom fartøyet skal overføre
fangsten av torsk til merd før
resterende fangst skal landes til
mottaksanlegg, så skal fartøyet
sende melding om overføring
av fangst(TRA) minst 2 timer
før overføringen til merd og før
sending av melding om havneanløp (POR)».

SORTLAND
NORDLAND

ISLAND

LEVENDE: Kystnotbåten
«Olagutt» er blant
bidragsyterne når torsk skal
langtidslagres. Myndighetene
ønsker levendefangst, men
har laget regler som er
vanskelige å forholde seg til,
mener skipper og reder Håkon
Gullvik. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Fiskebåtreder: – Vi tvinges til «lovbrudd»

-Omlastingsmeldingen (TRA) som skal benyttes
ved levende lagring tilhører den andre kategorien
av meldinger, som skal rapporteres før aktivitet
gjennomføres, tilsvarende som DEP-meldingen og
POR-meldingen, forklarer Monsen.
- Hensikten er å legge til rette for at
kontrollmyndighetene skal kunne gjennomføre
kontroll med den varslede aktiviteten. Derfor skal
omlastingsmeldingen sendes før fisken settes i
merd. I tillegg vil det være slik at det er de
samlede opplysningene fra alle meldingene
fartøyene er pålagt å rapportere ved fiske og
levende lagring som gir et tilstrekkelig bilde av
fangst- og aktivitetsdata til å kunne nyttes blant
annet i ressurskontrollsammenheng.
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Til rette for kontroll
– Fiskeridirektoratet
ønsker å
bidra til at
levendelagring blir en
suksess,
men det kan
ikke stikkes under
Thord Monsen
en stol at
levendelagring gir større kontrollutfordringer enn ordinært
fiske. Derfor er det viktig med
ryddige rapporteringskrav,
understreker seksjonssjef i
Fiskeridirektoratet, Thord
Monsen, i en kommentar til
utspillet fra Gullvik.
– De ulike meldingene i
rapporteringssystemet kan
deles i to kategorier. Melding
om fangst (DCA) tilhører den
første kategorien hvor opplysninger skal rapporteres etter
at aktivitet er gjennomført.
–Omlastingsmeldingen
(TRA) som skal benyttes ved
levende lagring tilhører den
andre kategorien av meldinger, som skal rapporteres før
aktivitet gjennomføres, til-

svarende som DEP-meldingen
og POR-meldingen, forklarer
Monsen.
– Hensikten er å legge til
rette for at kontrollmyndighetene skal kunne gjennomføre
kontroll med den varslede
aktiviteten. Derfor skal omlastingsmeldingen sendes før
fisken settes i merd. I tillegg
vil det være slik at det er de
samlede opplysningene fra
alle meldingene fartøyene er
pålagt å rapportere ved fiske
og levende lagring som gir et
tilstrekkelig bilde av fangstog aktivitetsdata til å kunne
nyttes blant annet i ressurskontrollsammenheng.
– Når det er sagt, så ser
Fiskeridirektoratet at tiden
er moden for å utvikle det
elektroniske rapporteringssystemet videre ved at det
tilrettelegges for meldinger
spesialtilpasset blant annet
fiske for levende lagring,
låssetting, og for å sikre
forskningsdata i enkelte
fiskerier. Fiskeridirektoratet
vil iverksette prosesser med
tanke på slike endringer,
avslutter Monsen.

Fiskeridirektoratet kutter
Ei intern arbeidsgruppe
har laget ei anbefaling om
hvordan direktoratet skal se
ut framover. Gruppa foreslår
å kutte de syv regionene ned
til tre store regioner, alternativt fem regioner. De foreslår
også å kutte antall kontorer
fra 28 til 19. Anbefalingen
var til intern høring med
frist den 15. februar. Nå skal
fiskeridirektøren vurdere
rapporten og høringene og
konkludere innen slutten av
februar.

Flest i Finnmark
Etter det FiskeribladetFiskaren kjenner til skal flest kontorer legges ned i Finnmark,
som blir sittende igjen med
to kontorer når den nye strategien er på plass, et kontor
i Honningsvåg og et i Vadsø.
Kontorene i Hammerfest, Kjøllefjord, Havøysund, Vardø og
Båtsfjord står i fare for å bli
lagt ned.
Samtidig skal direktoratet
endre måten de kontrollerer
næringa på. Planen er å analysere bedre hvilke fartøy de
skal kontrollere før de dukker
opp på kaia, eller risikovurdere som de kaller det. I praksis
betyr det færre, men større
kontorer og færre kontroller
på kaia.
– Uheldig
Flere av Fiskeridirektoratets
inspektører i Finnmark tror
etatens nye strategi vil føre
til dårligere kontakt mellom
myndighetene og fiskerinæringa.
– Vi anser det som særdeles uheldig. Tilstedeværelsen
i distriktene er viktig for å
få riktig informasjon om hva
som foregår i næringa. I et
så geografisk stort fylke som
Finnmark, er det viktig å være

STRUKTURERER: Fiskeridirektoratet skal strukturere og
redusere antall regioner. I praksis betyr det færre, men større
kontorer og færre kontroller på kaia. ILL.FOTO

der det skjer, i hvert fall slik
jeg ser det, sier inspektør Jan
Roger Eriksen ved Fiskeridirektoratets kontor i Båtsfjord.
– De sier at ingenting er avgjort ennå, men det kommer
stadig indisier, uttalelser og
utredninger som tyder på at
det blir slik. Ingenting er avgjort, men budskapet gjentas,
sier Eriksen.
Han stusser på at Vadsø som
en relativt liten fiskerikommune skal ha kontor, mens en
relativt stor fiskerikommune,
med store landinger fra både
norske og utenlandske fartøy,
som Båtsfjord skal stå uten
kontor. FiskeribladetFiskaren
har også snakket med folk i
næringa som er skeptiske til
den nye strukturen.

Nettoen blir bedre
Per Sandberg, direktør i statistikkavdelingen i direktoratet,
ledet gruppa som foreslo den
nye strukturen. Han erkjenner
at den nye strukturen kommer til å medføre ulemper,
men tror det store bildet blir
bedre enn i dag.

– Fordelen med
den
nye
strukturen
blir at vi får
større miljø.
U lempen
er at man
får mindre
t i l s t e d e - Per Sandberg
værelse
enkelte steder. Men nettoen
blir bedre både for næringa
og direktoratet, sier Sandberg.
Han ser poenget til inspektørene, men mener kontakten
mellom næringa og etaten
også blir bedre.
– Jeg vil tro at kommunikasjonen mellom etaten og
fiskerne også blir bedre. Det
fiskerne er opptatt av er at vi
opptrer enhetlig og at alle blir
behandlet likt, og det kommer
til å bli bedre framover, sier
han.
Sandberg kan ikke bekrefte
eller avkrefte hvilke kontorer
som blir lagt ned i Finnmark.
arne.fenstad@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Foto: byggeverft

- Fiskeridirektoratet ønsker å bidra til at
levendelagring blir en suksess, men det kan ikke
stikkes under en stol at levendelagring gir større
kontrollutfordringer enn ordinært fiske.

Sammen gir vi deg trygghet
for båt og mannSkap
MS «Grunnbøen»

... og vi trygger deg og din familie
√ Forsikring av båt, mannskap, utstyr og fangst
√ Tilskudd til skadeforebyggende tiltak

Slik får du kontakt:
Havtrygd 55 55 74 00
havtrygd.no
Bud og Hustad 71 26 67 00
budoghustad.no
Nordlys 75 54 40 88
nordlysforsikring.no

- Når det er sagt, så ser Fiskeridirektoratet at
tiden er moden for å utvikle det elektroniske
rapporteringssystemet videre ved at det
tilrettelegges for meldinger spesialtilpasset blant
annet fiske for levende lagring, låssetting, og for
å sikre forskningsdata i enkelte fiskerier.
Fiskeridirektoratet vil iverksette prosesser med
tanke på slike endringer, avslutter Monsen.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Fiskebåtreder: - Vi tvinges til «lovbrudd»
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 23.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 8.

Fiskeridirektoratets regler gjør det umulig for
fiskerne om bord på snurrevadbåten «Olagutt» å
sende korrekte fangstmeldinger - om de aldri så
mye ønsker det.
Jon Eirik Olsen Harstad - Aspaker sier vi «må ha
orden i sysakene». Det er dessverre ikke mulig
med de reglene hennes byråkrater i direktoratet
pålegger oss. Vi ønsker å gjøre dette så korrekt
som mulig - men er nødt til å sende inn meldinger
vi vet blir feil, sier skipper og reder Håkon Gullvik
om bord på den vel 30 meter store kystnotbåten
fra Sortland. I dette tilfellet dreier det seg om
torskefiske for levendelagring, og nye
retningslinjer for hvordan dette fisket skal
rapporteres til direktoratet via den elektroniske
fangstdagboka. Utfordringen ligger i at en tur på
feltet gir en viss andel fisk som kan settes ut i
merd for lagring, og en andel fisk som ikke egner
seg for levendelagring, men blir bløgget, sløyd og
levert på tradisjonell måte. Grei ordning før - I
samråd med kontrollører fra direktoratet har vi til
nå hatt en grei ordning, der vi etter fisket sender
inn en fangstmelding med samlet fangst, og med
det kvantumet vi allerede da vet vi vil levere på
ordinær måte. - Så går vi til merden der den
levende fisken som vi har i rommet skal settes
ut. Her ser vi alltid at litt fisk ikke har overlevd
turen, eller den kan være skadet. Den tar vi da ut
og sløyer og bløgger på vanlig måte. Fisken som
settes i merden har vi god oversikt over ved
telling og gjennomsnittsvekt. Når denne
operasjonen er ferdig sender vi direktoratet en
melding om overføring av fangst, kalt TRA, og en
landingsmelding for det samlede kvantumet vi nå
vet skal landes på vanlig måte ved fiskebruket.
Dette gir etter min mening god oversikt, og den
oppfatningen tror jeg deles av kontrollørene ute «i
bushen», sier Gullvik.
- Men direktoratet sentralt er likevel ikke fornøyd.
For kort tid siden ble det som nevnt sendt ut nye
retningslinjer som effektivt undergraver den
praksisen vi i samarbeid har kommet fram til. Fra
nå av vil man håndheve at overføringsmeldingen
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Fiskebåtreder: – Vi tvinges til «lovbrudd
z kontroll

Fiskeridirektoratets
regler gjør det umulig
for fiskerne om bord på
snurrevadbåten «Olagutt» å sende korrekte
fangstmeldinger – om
de aldri så mye ønsker
det.
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Aspaker sier vi «må ha orden
i sysakene». Det er dessverre
ikke mulig med de reglene
hennes byråkrater i direktoratet pålegger oss. Vi ønsker
å gjøre dette så korrekt som
mulig – men er nødt til å sende
inn meldinger vi vet blir feil,
sier skipper og reder Håkon
Gullvik om bord på den vel 30
meter store kystnotbåten fra
Sortland.
I dette tilfellet dreier det seg
om torskefiske for levendelagring, og nye retningslinjer for
hvordan dette fisket skal rapporteres til direktoratet via den
elektroniske fangstdagboka.

Utfordringen ligger i at en tur
på feltet gir en viss andel fisk
som kan settes ut i merd for
lagring, og en andel fisk som
ikke egner seg for levendelagring, men blir bløgget, sløyd og
levert på tradisjonell måte.

Grei ordning før
– I samråd med kontrollører fra
direktoratet har vi til nå hatt en
grei ordning, der vi etter fisket
sender inn en fangstmelding
med samlet fangst, og med det
kvantumet vi allerede da vet
vi vil levere på ordinær måte.
– Så går vi til merden der den
levende fisken som vi har i rommet skal settes ut. Her ser vi alltid at litt fisk ikke har overlevd
turen, eller den kan være skadet. Den tar vi da ut og sløyer
og bløgger på vanlig måte. Fisken som settes i merden har vi
god oversikt over ved telling og
gjennomsnittsvekt. Når denne
operasjonen er ferdig sender
vi direktoratet en melding om
overføring av fangst, kalt TRA,
og en landingsmelding for det
samlede kvantumet vi nå vet
skal landes på vanlig måte ved
fiskebruket. Dette gir etter min
mening god oversikt, og den
oppfatningen tror jeg deles av
kontrollørene ute «i bushen»,
sier Gullvik.

– Men direk t orat et
sentralt er
likevel ikke
fornøyd. For
kort tid siden ble det
som nevnt
sendt ut nye
r e t n i n g s - Håkon Gullvik
linjer som
effektivt undergraver den praksisen vi i
samarbeid har kommet fram
til. Fra nå av vil man håndheve
at overføringsmeldingen skal
sendes inn minst to timer før
overføringen til merden skal
finne sted. Altså på et tidspunkt
der vi vet at en andel av fisken
i rommet ikke kan overføres
– men vi har ingen anelse om
hvor stor denne andelen kan bli.
Og meldingen kan ikke endres
i ettertid, understreker Gullvik.

Tre tonn feil
– For å ta et praktisk eksempel:
Jeg melder inn 20 tonn, med
en plan om å overføre 15 tonn
levende til merd, og levere fem
tonn til andre anvendelser. Jeg
sender så TRA-meldingen på
15 tonn to timer før ankomst
til merden. Der viser det seg at
bare 12 tonn kan levendelagres.
Resten må vi bløgge og sløye

””

I stedet for å bruke
sine egne data, så finner de det enklere å
pålegge oss å sende
meldinger som kan
komme til å skape store
problemer i ettertid
Håkon Gullvik, reder «Olagutt»

sammen med resten av den
ordinære fangsten.
– Da har jeg plutselig åtte
tonn fisk igjen om bord, og altså
et avvik på tre tonn, sammenlignet med de fem tonn som er
meldt gjennom fangstdagboka.
Hvordan dette blir oppfattet, og
håndtert, av en kontrollør kan
man jo bare tenke seg, sier Gullvik, og viser til den siste tidens
debatt om app og taksering.

Gjerne kontroll
– Vi har ingenting imot kontroll,
og vi vil gjerne gi så gode tall
til myndighetene som mulig.
Vi ønsker orden i sysakene,
med andre ord. Når vi så spør
direktoratet om hvorfor vi
ikke kunne fortsette å bruke

en praksis som har fungert utmerket til nå, så er svaret at de
vil ha en ekstra mulighet til å
kontrollere oss, før vi overfører
fisk til merden.
– Og den kontrollen må de
gjerne gjøre. Gjennom sporing
og AIS har de full oversikt over
hvor vi er og når vi er der. Men
i stedet for å bruke sine egne
data, så finner de det enklere å
pålegge oss å sende meldinger
som kan komme til å skape store problemer i ettertid. Vi kan
sende dem ganske nøyaktige
tall for alt vi gjør, og de står fritt
til å kontrollere oss når som
helst – men det er de ikke interessert i. Dette minner sterkt om
kontroll for kontrollen sin egen
del, bestemt av folk som sitter
langt unna realitetene i denne
næringa, sier Gullvik.

«Tar til fornuft»?
Flere av båtene som driver fiske
for levendelagring ruster seg nå
til sesongstart, og både Gullvik
og andre har tatt opp de nye
retningslinjene med direktoratet. Foreløpig uten positivt svar,
men «Olagutt»-skipperen har
et håp om at «noen snart tar til
fornuft», som han beskriver det.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

skal sendes inn minst to timer før overføringen til
merden skal finne sted. Altså på et tidspunkt der vi vet
at en andel av fisken i rommet ikke kan overføres - men
vi har ingen anelse om hvor stor denne andelen kan bli.
Og meldingen kan ikke endres i ettertid, understreker
Gullvik. Tre tonn feil - For å ta et praktisk eksempel: Jeg
melder inn 20 tonn, med en plan om å overføre 15 tonn
levende til merd, og levere fem tonn til andre
anvendelser. Jeg sender så TRA-meldingen på 15 tonn
to timer før ankomst til merden. Der viser det seg at
bare 12 tonn kan levendelagres. Resten må vi bløgge og
sløye sammen med resten av den ordinære fangsten. Da har jeg plutselig åtte tonn fisk igjen om bord, og altså
et avvik på tre tonn, sammenlignet med de fem tonn
som er meldt gjennom fangstdagboka. Hvordan dette blir
oppfattet, og håndtert, av en kontrollør kan man jo bare
tenke seg, sier Gullvik, og viser til den siste tidens
debatt om app og taksering. Gjerne kontroll - Vi har
ingenting imot kontroll, og vi vil gjerne gi så gode tall til
myndighetene som mulig. Vi ønsker orden i sysakene,
med andre ord. Når vi så spør direktoratet om hvorfor vi
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ikke kunne fortsette å bruke en praksis som har
fungert utmerket til nå, så er svaret at de vil ha
en ekstra mulighet til å kontrollere oss, før vi
overfører fisk til merden. - Og den kontrollen må
de gjerne gjøre. Gjennom sporing og AIS har de
full oversikt over hvor vi er og når vi er der. Men i
stedet for å bruke sine egne data, så finner de
det enklere å pålegge oss å sende meldinger
som kan komme til å skape store problemer i
ettertid. Vi kan sende dem ganske nøyaktige tall
for alt vi gjør, og de står fritt til å kontrollere oss
når som helst - men det er de ikke interessert i.
Dette minner sterkt om kontroll for kontrollen sin
egen del, bestemt av folk som sitter langt unna
realitetene i denne næringa, sier Gullvik. «Tar til
fornuft»? Flere av båtene som driver fiske for
levendelagring ruster seg nå til sesongstart, og
både Gullvik og andre har tatt opp de nye
retningslinjene med direktoratet. Foreløpig uten
positivt svar, men «Olagutt»-skipperen har et håp
om at «noen snart tar til fornuft», som han
beskriver det. jeo@fbfi.no Telefon: 77 05 90 22
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retningslinjene med direktoratet, foreløpig uten positivt
svar. ILL.FOTO FBFI FiskeribladetFiskaren SORTLAND
NORDLAND
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

LEVENDE: Kystnotbåten «Olagutt» er blant
bidragsyterne når torsk skal langtidslagres.
Myndighetene ønsker levendefangst, men har
laget regler som er vanskelige å forholde seg til,
mener skipper og reder Håkon Gullvik. FOTO: JON
EIRIK OLSEN LEVENDELAGRING: Flere av båtene
som driver fiske for levendelagring ruster seg nå
til sesongstart, og de har tatt opp de nye
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Nye regel gir økt tilgang
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Fra 1. januar 2015 fikk Fiskeridirektoratet nye
regler for fangstbasert akvakultur. Sesongen i
torskesektoren skal forlenges og tilgangen på
fiskeråstoff bli bedre, ifølge en pressemelding.
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Nye regel gir økt tilgang
Fra 1. januar 2015 fikk Fiskeri
direktoratet nye regler for
fangstbasert akvakultur. Se
songen i torskesektoren skal
forlenges og tilgangen på fiske
råstoff bli bedre, ifølge en pres
semelding.
Forskriften om fangstbasert
akvakultur trådte i kraft 1. janu
ar 2015.

– Det nye regelverket er et
ledd i regjeringens strategi for
levendelagring. Målet er å øke
verdiskapningen og lønnsom
heten i torskesektoren gjen
nom å strekke sesongen og
bedre tilgangen på fiskeråstoff
av høy kvalitet ut over vinter
månedene.
Det innebærer at de aktøre

Ute på første tur
ne som ønsker å drive nærings
virksomhet basert på hold av
villfanget fisk i merder i sjøen i
mer enn 12 uker, og fôrer fis
ken fram til slakting, må ha gyl
dig tillatelse til fangstbasert
akvakultur.
For å bruke fangstbasert ak
vakultur må man først søke til
fylkeskommunen om tillatelse.

Torsk: Et nytt regelverk forelenger sesongen i torskesektoren.
ILLUSTRASJONSFOTO

Torsdag og fredag gjennomførte den nye ringnotbåten Torbas sine første prøveturer. Med
Sjøfartsdirektoratet og Det
Norske Veritas om bord gikk
turen innover Nordfjorden. Det
var maskin, gir, propell og navigasjonsutstyr som blant annet
skulle testes denne gang. Sogn
og Fjordanes største ﬁskebåt er
snart klar for å dra på ﬁske.

Forskriften om fangstbasert akvakultur trådte i
kraft 1. januar 2015.
- Det nye regelverket er et ledd i regjeringens
strategi for levendelagring. Målet er å øke
verdiskapningen og lønnsomheten i
torskesektoren gjennom å strekke sesongen og
bedre tilgangen på fiskeråstoff av høy kvalitet ut
over vintermånedene.
Det innebærer at de aktørene som ønsker å drive
næringsvirksomhet basert på hold av villfanget
fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôrer
fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til
fangstbasert akvakultur.

Strålende fornøyd: Siv Anett Kupen ved Frivilligsentralen i Vågsøy
skryter av de frivillige damene som to ganger i måneden steller i stand
til seniorkafé på Raudeberg og i Måløy.

Tror kafétilbudet kan
forbedre helsa
De sosiale møteplassene
hjelper både på den men
tale og fysiske helsa til de
eldre, sier Siv Anett Ku
pen, leder for Frivilligsen
tralen i Vågsøy.

y ble nedlagt. Nå har de funnet en ny møteplass på Selstadgården. Det er det mange som gleder seg over, forteller Gerd Bakke (t.v.), her med Sigrun
O: CHRISTINA CANTERO

– Det er et tilbud som gjør at de
eldre kommer seg ut, pynter
seg og er sosiale, sier Kupen.
Hun bidro med koordinering
i oppstarten av kafétilbudene
på Skaretun og Selstadgården,
og sier hun har fått mange
gode tilbakemeldinger fra både
deltakere og frivillige.
– Det forebygger også ensom
het blant de eldre. Det er bra at
de får møte andre, og ha det
koselig sammen. Det er det vik

tigste, fastslår hun.
– Det er stor ensomhet blant
de eldre i kommunen fordi
mange blir sittende hjemme
aleine, og mangler familie i
området. Da er det midt i blin
ken for de eldre å kunne kom
me på kafé og treffe andre.
Siv Anett Kupen legger til at
trimmen de får på vegen til og
fra kafeen heller ikke skal un
dervurderes.
– En av mennene som kom
mer hit på kafé bruker rullestol
til vanlig, men i dag så jeg han
kom gående med rullator, mest
sannsynlig fordi han synes rul
lestolen tar for stor plass når vi
er så mange. Men det betyr at
han fikk trimmet seg litt, og det
er kjempepositivt, sier hun.

Ville skape aktivitet

For å bruke fangstbasert akvakultur må man først
søke til fylkeskommunen om tillatelse.
Diskuterer: Ulla Sumstad viser fram ringene sine til Bjørg Tennebø.
– De diskuterer gull og juveler, sier Mia Strand og ler.

Kafébesøk: Ludvig Furnes (t.v.) og
Oskar Hopland er faste kafégjengere på Selstadgården.

Det var kommunalsjef Jeanette
Jensen som først tok initiativ til
å få til et nytt tilbud på Selstad
gården.
– Kommunalsjefen ville ska
pe aktivitet her, og da satt vi
oss sammen for å finne ut av
hva det kunne bli, sier Siv
Anett Kupen.
Senere flyttet Frivilligsentra
len inn i lokalene der hjemme
sykepleien i Vågsøy kommune
tidligere har holdt til.
– Vi flyttet hit i september
2014, og trives veldig godt her.

Det er masse aktivitet her nå,
og det håper vi kan fortsette
fremover.
Kupen forteller at den frivil
lige aktiviteten i Vågsøy kom
mune er stor, men at
Frivilligsentralen fortsatt er re
lativt ny, sammenlignet med
andre steder i landet.
– Vi har holdt på en liten
stund, mens de andre steder
har holdt på i 20-25 år. Vi er
fortsatt under utvikling, og har
mange gode ideer for tiden
fremover, avslutter hun.

Bildetekst: Torsk: Et nytt regelverk forelenger
sesongen i torskesektoren.
© Fjordenes Tidende
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Stor nytte av studie i FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa
FHF. Publisert på nett 20.02.2015 11:34. Profil: Nofima.
Hans Petter Næs.

I 2014 gjennomførte 27 deltakere kurset FoUstrategi og -ledelse, som tilbys av Universitetet i
Tromsø sammen med Nofima. Påmeldingsfrist for
2015 er 1. mars.
Tilbudet gir 15 studiepoeng på bachelor-nivå, og
er et nasjonalt tilbud utvikla for sjømatnæringa
gjennom FoU-kompetanseprogramet til FHF.
Evalueringa fra i fjor ga godt grunnlag for et nytt
kull i 2015; de fleste deltakerne var svært
fornøyd med kurset, de lærte mye og kunne ta
med det de hadde lært til egen bedrift.
- Kurset var avgjørende for at bedriften fikk tilslag
på et FoU-prosjek t!
Jeg har hatt et godt faglig utbytte av kurset og
har allerede fått nytte av tilegnet kompetanse i
forbindelse med søknad til Forskningsrådet i
Maroff/ Havbruk programmet. Vi fikk god rating
på søknaden og innvilget det vi trengte for å
gjennomføre prosjektet. I søknadsprosessen fikk
jeg god bruk for det vi hadde lært på kurset og
jeg er sikker på dette var en avgjørende faktor for
at vi fikk tilslaget.
I tillegg vil jeg trekke frem utvidet nettverk og
bedre totaloversikt over sjømatnæringen som
viktige resultat av kurset.
Yngve Askeland, Daglig leder i Aqua Knowledge
AS - et selskap i Mørenot gruppen.
- Inspirerende og lærerikt kurs som anbefales
andre i sjømatnæringa!
"Studiet ga stor nytte i å få forståelse av hvordan
FoU oppgaver naturlig må høre inn i en bedrifts
måte å planlegge for endring og vekst. Spesielt
var gjennomgang og praktisk bruk av ulike
planleggings- og organiserings verktøy nyttig.
Fokus på det menneskelige plan, motivasjon og
kultur var spesielt interessant. Totalt sett var
faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere og
samvær med hyggelige medstudenter svært
givende!

Jeg anbefaler andre i sjømatnæringa å melde seg på
studiet."
Unni Austefjord, rensefisk-koordinator Marine Harvest,
Ansatt som prosjektleder for Norsk sjømatsenter under
studiet i 2014
Del: 19 februar 2015 Hans Petter Næs
© FHF
Se webartikkelen på http://ret.nu/ozhdCQbv
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Tveterås eller ikke? Bukken og havresekken -evige sannheter
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 20.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 24.

AU-medlem i Nordland SV, Astrid T. Olsen , tar for
seg Tveteråsutvalgets rapport i dette innlegget.
Jeg har lest NOU 2014:16, kalt Tveteråsutvalgets
rapport, med stor interesse. Før man setter seg
mål kan man ta tid til å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil være? Ønsker vi å
utvikle industrien etter eksempel fra den danske
kjøttindustrien hvor også landbruksdrifta er
industriell? Skal vi skape konkurransefortrinn
etter modell av Nestle, som nevnes et annet sted
i rapporten? Utvalget skisserer fiskeri- og
fiskeriindustriens utfordringer bl.a. som:
rammebetingelsene for fiskeriene, og dermed
deler av sjømatindustrien, er avhengige av
faktorer som vær, biologi, mattilgang for de
viktigste artene, naturgitte variasjoner innad hos
artene og mellom år, og over dimensjoner som
størrelse, art, tidspunkt og kvalitet.
Råstoffkvalitet, makroøkonomiske forhold som
valutakurser, rentenivå, handelshindringer,
arbeidstidsbestemmelser, forbrukertrender,
finanskriser og så videre. Tveteråsutvalgets
løsning på utfordringene er investorers
gjennomgående eierskap fra fiske til marked. Jeg
mener tvert imot! Den som jobber med naturen
må forstå og jobbe på lag med ressursene. Vår
viktigste part i det arbeidet er kystfiskere: de
jobber ressurseffektivt med fangstredskaper som
sikrer god kvalitet på den leverte fisken. For de
fleste er investeringene på et nivå som gjør at de
tåler både gode og dårligere år, og derfor er de
bærende næringsutøvere i ei næring med
variasjoner. Tiltak for helårig drift Helårig drift av
fiskeindustrien i både stor- og småskala må være
et av målene i næringen. Det må derfor
iverksettes tiltak som får båtene til å levere
fisken fersk til mottak istedet for å fryse den og
sende den ut av landet. Man kan premiere fersklevert fisk med større kvote. Det igangsatte
arbeidet med levendelagring av fisk kan
forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret er et
annet innspill som må vurderes. Å høste av
naturen betyr at du tar rom for svingninger. Det
bør være mulig å diskutere fondsavsetninger i
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AU-medlem i Nordland SV, Astrid T. Olsen,
tar for seg Tveteråsutvalgets rapport i dette
innlegget.

Tveterås eller ikke?
Innlegg

z utvalg

J

eg har lest NOU 2014:16,
kalt Tveteråsutvalgets
rapport, med stor interesse. Før man setter
seg mål kan man ta tid til
å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil
være? Ønsker vi å utvikle
industrien etter eksempel fra
den danske kjøttindustrien
hvor også landbruksdrifta
er industriell? Skal vi skape
konkurransefortrinn etter
modell av Nestle, som nevnes
et annet sted i rapporten?
Utvalget skisserer fiskeriog fiskeriindustriens utfordringer bl.a. som: rammebetingelsene for fiskeriene,
og dermed deler av sjømatindustrien, er avhengige av
faktorer som vær, biologi,
mattilgang for de viktigste
artene, naturgitte variasjoner
innad hos artene og mellom
år, og over dimensjoner som
størrelse, art, tidspunkt og
kvalitet. Råstoffkvalitet,
makroøkonomiske forhold
som valutakurser, rentenivå,
handelshindringer, arbeidstidsbestemmelser, forbrukertrender, finanskriser og
så videre. Tveteråsutvalgets
løsning på utfordringene er
investorers gjennomgående
eierskap fra fiske til marked.
Jeg mener tvert imot!
Den som jobber med naturen må forstå og jobbe på lag
med ressursene. Vår viktigste
part i det arbeidet er kystfiskere: de jobber ressurseffektivt med fangstredskaper som
sikrer god kvalitet på den
leverte fisken. For de fleste er
investeringene på et nivå som
gjør at de tåler både gode og

dårligere år, og derfor er de
bærende næringsutøvere i ei
næring med variasjoner.

Tiltak for helårig drift
Helårig drift av fiskeindustrien i både stor- og småskala må være et av målene
i næringen. Det må derfor
iverksettes tiltak som får
båtene til å levere fisken fersk

””

Tveteråsutvalgets løsning
på utfordringene
er investorers
gjennomgående
eierskap fra fiske
til marked. Jeg
mener tvert imot!

til mottak istedet for å fryse
den og sende den ut av landet.
Man kan premiere fersklevert fisk med større kvote.
Det igangsatte arbeidet med
levendelagring av fisk kan
forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret er et annet
innspill som må vurderes. Å
høste av naturen betyr at du
tar rom for svingninger. Det
bør være mulig å diskutere
fondsavsetninger i gode år,
for å styrke bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir
stor samfunnsnytte for bedrifter og samfunn. Den som
kan investere i faglig dyktige
ansatte har en basis for utvikling og innovasjon i bedriften,

som man ikke løser med
korttidsansatte i sesongene.
De ulike scenarier for teknologiutvikling krever fagkompetanse og gjennomgående
forståelse på mange nivå.
Det ligger derfor godt tilrette
for å skape interessante og
ettertraktede arbeidsplasser
innen fiskerisektoren.

Tenk globalt
Norge har gjennom Hav 21
utnevnt seg selv til en betydelig aktør på matsiden i
verden. Hvis globale hensyn
er overordna kan vi lage en
helt motsatt strategi av det
Tveteråsutvalget foreslår!
Havlandet Norge har en forvaltningsmodell for havressurser som er på toppnivå i
verden. Vi kan ta mål av oss
til å spre denne modellen til
klodens kystland, samtidig
som vi øker vår kunnskapsbase og videreutvikler nye
modeller på samarbeid med
naturen.
Over store deler av verden
har storkapital rasert lokale
fiskestammer og havressurser. Norge kan, med utgangspunkt i Havressursloven,
bygge opp norske modeller
for lokal verdiskaping som
kan spres videre til andre
kystnasjoner: vi kan bygge
bærekraftige lokalsamfunn i
lokale ressurskretsløp både i
Steigen og i Portugal.
Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare på alle
ressurser, også biprodukter
og avskjær. Alt må bringes til
land. I motsetning til Tveterås har jeg stor tro regionale
næringsklynger plassert
strategisk langs hele kysten.
Jeg har tro på ei teknologiutvikling etter modell av Mo
Industripark, hvor den ene
bedriftens avfall blir den
andres ressurser. Vi trenger

KYSTFISKE: – Den som jobber med naturen må forstå og
jobbe på lag med ressursene. Vår viktigste part i det arbeidet
er kystfiskere, skriver SVs Astrid T. Olsen i sitt innlegg om
Tveteråsutvalget. ILL.FOTO

å sette oss mål for å få det
til! Med teknologi og modeller vil vi igjen ha et særskilt
produkt vi kan eksportere til
andre nasjoner!
Jeg vil i et senere innlegg
komme inn på kvalitet, marked og innovasjon som bl.a.
letter bedriftenes papirarbeidet og registreringer. I denne
omgang vil jeg avslutningsvis
oppsummere: havlandet

Norge må sette seg høye mål
for framtidig forvaltning og
verdiskaping av ressursene.
Natur, samfunn og økonomi
må være likeverdige parter,
også som spydspiss i en
global økonomi!
Astrid T. Olsen, AU-medlem
Nordland SV

Bukken og havresekken -evige sannheter
Innlegg

z oppdrett

D

et var med skrekkblandet fryd å lese at Fylkesleder i Troms Senterparti Irene Lange Nordahl
er blitt ansatt som regional
samfunnskontakt for Oppdrettselskapet SalMar-Nord
A/S fra 1. april 2015. I pres-

semeldingen sier selskapet
at hun skal være selskapet
ansikt utad og jobbe for gode
betingelser for oppdrettsnæringen.
Nå er det ikke uvanlig at
eks Stortingspolitikere med
sitt kontaktnett blir ansatt
i det private næringsliv for
å påvirke offentlig myndighet, men det bør være et
tankekors at en fylkesleder i
Senterpartiet er på lønningslisten til ei næring som sliter

med omdømme på Kysten.
Det frynsete omdømme
har næringen selv skapt med
at de ikke har tatt på alvor
problemer med rømming,
lakselus og miljøforurensing.
Til tross for gode inntekter
de senere år har lite eller
ingenting blitt gjort og miljøorganisasjonene er meget
misfornøyd.
Det er i dette bilde betimelig å vise til Senterpartiets
program hvor Irene Lange

Nordahl er valgt på at det ettertrykkelig slår fast at «Ressursene i havet er fellesskapets eiendom og en fremtidig
havbruksnæring skal være
bærekraftig og ikke fortrenge
andre fiskere med historiske
rettigheter».
Som fylkesleder bør man ha
stor troverdighet i alle typer
spørsmål knyttet til fiskeriene. Det gjelder i høyeste
grad også hvitfiskens plass..
Habilitets problem vil fort

dukke opp når man i politisk
sammenheng skal representere hele næringen.
Dersom styret i Troms
Senterparti ikke har fått med
seg disse utfordringene, bør
de ta en telefon til Kystfiskarlaget og Fiskarlaget Nord,
spesielt i disse tider hvor
store sjøarealer blir foreslått
båndlagt uten at fiskerne er
blitt rådspurt.
Torstein Myhre, Tromsø SP

gode år, for å styrke bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir stor samfunnsnytte for
bedrifter og samfunn. Den som kan investere i faglig
dyktige ansatte har en basis for utvikling og innovasjon i
bedriften, som man ikke løser med korttidsansatte i
sesongene. De ulike scenarier for teknologiutvikling
krever fagkompetanse og gjennomgående forståelse på
mange nivå. Det ligger derfor godt tilrette for å skape
interessante og ettertraktede arbeidsplasser innen
fiskerisektoren. Tenk globalt Norge har gjennom Hav 21
utnevnt seg selv til en betydelig aktør på matsiden i
verden. Hvis globale hensyn er overordna kan vi lage en
helt motsatt strategi av det Tveteråsutvalget foreslår!
Havlandet Norge har en forvaltningsmodell for
havressurser som er på toppnivå i verden. Vi kan ta mål
av oss til å spre denne modellen til klodens kystland,
samtidig som vi øker vår kunnskapsbase og
videreutvikler nye modeller på samarbeid med naturen.
Over store deler av verden har storkapital rasert lokale
fiskestammer og havressurser. Norge kan, med
utgangspunkt i Havressursloven, bygge opp norske
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modeller for lokal verdiskaping som kan spres
videre til andre kystnasjoner: vi kan bygge
bærekraftige lokalsamfunn i lokale
ressurskretsløp både i Steigen og i Portugal.

er valgt på at det ettertrykkelig slår fast at «Ressursene i
havet er fellesskapets eiendom og en fremtidig
havbruksnæring skal være bærekraftig og ikke fortrenge
andre fiskere med historiske rettigheter».

Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare
på alle ressurser, også biprodukter og avskjær.
Alt må bringes til land. I motsetning til Tveterås
har jeg stor tro regionale næringsklynger plassert
strategisk langs hele kysten. Jeg har tro på ei
teknologiutvikling etter modell av Mo
Industripark, hvor den ene bedriftens avfall blir
den andres ressurser. Vi trenger å sette oss mål
for å få det til! Med teknologi og modeller vil vi
igjen ha et særskilt produkt vi kan eksportere til
andre nasjoner! Jeg vil i et senere innlegg komme
inn på kvalitet, marked og innovasjon som bl.a.
letter bedriftenes papirarbeidet og registreringer.
I denne omgang vil jeg avslutningsvis
oppsummere: havlandet Norge må sette seg
høye mål for framtidig forvaltning og verdiskaping
av ressursene. Natur, samfunn og økonomi må
være likeverdige parter, også som spydspiss i en
global økonomi! Astrid T. Olsen, AU-medlem
Nordland SV Det var med skrekkblandet fryd å
lese at Fylkesleder i Troms Senterparti Irene
Lange Nordahl er blitt ansatt som regional
samfunnskontakt for Oppdrettselskapet SalMarNord A/S fra 1. april 2015. I pressemeldingen
sier selskapet at hun skal være selskapet ansikt
utad og jobbe for gode betingelser for
oppdrettsnæringen. Nå er det ikke uvanlig at eks
Stortingspolitikere med sitt kontaktnett blir
ansatt i det private næringsliv for å påvirke
offentlig myndighet, men det bør være et
tankekors at en fylkesleder i Senterpartiet er på
lønningslisten til ei næring som sliter med
omdømme på Kysten.

Som fylkesleder bør man ha stor troverdighet i alle typer
spørsmål knyttet til fiskeriene. Det gjelder i høyeste grad
også hvitfiskens plass.. Habilitets problem vil fort dukke
opp når man i politisk sammenheng skal representere
hele næringen.
Dersom styret i Troms Senterparti ikke har fått med seg
disse utfordringene, bør de ta en telefon til
Kystfiskarlaget og Fiskarlaget Nord, spesielt i disse tider
hvor store sjøarealer blir foreslått båndlagt uten at
fiskerne er blitt rådspurt. Torstein Myhre, Tromsø SP
KYSTFISKE: - Den som jobber med naturen må forstå og
jobbe på lag med ressursene. Vår viktigste part i det
arbeidet er kystfiskere, skriver SVs Astrid T. Olsen i sitt
innlegg om Tveteråsutvalget. ILL.FOTO
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Det frynsete omdømme har næringen selv skapt
med at de ikke har tatt på alvor problemer med
rømming, lakselus og miljøforurensing. Til tross
for gode inntekter de senere år har lite eller
ingenting blitt gjort og miljøorganisasjonene er
meget misfornøyd.
Det er i dette bilde betimelig å vise til
Senterpartiets program hvor Irene Lange Nordahl
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Tveterås eller ikke?
Vesterålen Online (3 like treff). Publisert på nett 19.02.2015 18:28. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Skrevet av Astrid T. Olsen - AU-medlem Nordland SV.

Jeg har lest NOU 2014:16, kalt Tveteråsutvalgets
rapport, med stor interesse. Før man setter seg
mål kan man ta tid til å spørre hvem Norge som
fiskerinasjon i verden vil være?
Ønsker vi å utvikle industrien etter eksempel fra
den danske kjøttindustrien hvor også
landbruksdrifta er industriell? Skal vi skape
konkurransefortrinn etter modell av Nestle, som
nevnes et annet sted i rapporten? Utvalget
skisserer fiskeri- og fiskeriindustriens utfordringer
bl.a. som: rammebetingelsene for fiskeriene, og
dermed deler av sjømatindustrien, er avhengige
av faktorer som vær, biologi, mattilgang for de
viktigste artene, naturgitte variasjoner innad hos
artene og mellom år, og over dimensjoner som
størrelse, art, tidspunkt og kvalitet.
Råstoffkvalitet, makroøkonomiske forhold som
valutakurser, rentenivå, handelshindringer,
arbeidstidsbestemmelser, forbrukertrender,
finanskriser og så videre. Tveteråsutvalgets
løsning på utfordringene er investorers
gjennomgående eierskap fra fiske til marked. Jeg
mener tvert imot!
Den som jobber med naturen må forstå og jobbe
på lag med ressursene. Vår viktigste part i det
arbeidet er kystfiskere: de jobber ressurseffektivt
med fangstredskaper som sikrer god kvalitet på
den leverte fisken. For de fleste er investeringene
på et nivå som gjør at de tåler både gode og
dårligere år, og derfor er de bærende
næringsutøvere i ei næring med variasjoner.
Helårig drift av fiskeindustrien i både stor- og
småskala må være et av målene i næringen. Det
må derfor iverksettes tiltak som får båtene til å
levere fisken fersk til mottak istedet for å fryse
den og sende den ut av landet. Man kan
premiere fersk-levert fisk med større kvote. Det
igangsatte arbeidet med levendelagring av fisk
kan forsterkes ytterligere. Endring av kvoteåret er
et annet innspill som må vurderes. Å høste av
naturen betyr at du tar rom for svingninger. Det
bør være mulig å diskutere fondsavsetninger i
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gode år, for å styrke bedriften i dårlige sesonger.
Helårige arbeidsplasser gir stor samfunnsnytte
for bedrifter og samfunn. Den som kan investere
i faglig dyktige ansatte har en basis for utvikling
og innovasjon i bedriften, som man ikke løser
med korttidsansatte i sesongene. De ulike
scenarier for teknologiutvikling krever
fagkompetanse og gjennomgående forståelse på
mange nivå. Det ligger derfor godt tilrette for å
skape interessante og ettertraktede
arbeidsplasser innen fiskerisektoren.
Norge har gjennom Hav 21 utnevnt seg selv til en
betydelig aktør på matsiden i verden. Hvis
globale hensyn er overordna kan vi lage en helt
motsatt strategi av det Tveteråsutvalget foreslår!
Havlandet Norge har en forvaltningsmodell for
havressurser som er på toppnivå i verden. Vi kan
ta mål av oss til å spre denne modellen til
klodens kystland, samtidig som vi øker vår
kunnskapsbase og videreutvikler nye modeller på
samarbeid med naturen.
Over store deler av verden har storkapital rasert
lokale fiskestammer og havressurser. Norge kan,
med utgangspunkt i Havressursloven, bygge opp
norske modeller for lokal verdiskaping som kan
spres videre til andre kystnasjoner: vi kan bygge
bærekraftige lokalsamfunn i lokale
ressurskretsløp både i Steigen og i Portugal.
Havlandet Norge og fiskerinæringen må ta vare
på alle ressurser, også biprodukter og avskjær.
Alt må bringes til land. I motsetning til Tveterås
har jeg stor tro regionale næringsklynger plassert
strategisk langs hele kysten. Jeg har tro på ei
teknologiutvikling etter modell av Mo
Industripark, hvor den ene bedriftens avfall blir
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den andres ressurser. Vi trenger å sette oss mål for å få
det til! Med teknologi og modeller vil vi igjen ha et
særskilt produkt vi kan eksportere til andre nasjoner!
Jeg vil i et senere innlegg komme inn på kvalitet, marked
og innovasjon som bl.a. letter bedriftenes papirarbeidet
og registreringer. I denne omgang vil jeg avslutningsvis
oppsummere: havlandet Norge må sette seg høye mål
for framtidig forvaltning og verdiskaping av ressursene.
Natur, samfunn og økonomi må være likeverdige parter,
også som spydspiss i en global økonomi!
Astrid T. Olsen
AU-medlem Nordland SV
Mer å lese på vol.no:
{{item.title}}
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/3HWPJOBf

Oversikt over like treff
Tveterås eller ikke?
Lofotposten 20.02.2015

Den som jobber med naturen må forstå og jobbe på lag med
ressursene
Rana Blad 20.02.2015 10:08

Tveterås eller ikke?
Rana Blad 20.02.2015
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Nye regler for levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 19.02.2015 17:16. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Levendelagret torsk blir ikke lenger oppdrettsfisk
etter 12 uker. - Dette er en forenkling i
regelverket.
Man viderefører regelverket slik det har vært,
men om man skal levendelagre i mer enn 12
uker, er det en forenkling som gjør at man ikke
trenger å forholde seg til det samme regelverket
som annen akvakultur, sier Thord Monsen,
seksjonssjef i ressursavdelingen i
Fiskeridirektoratet, til fbfi.
Dette skriver direktoratet:
Det nye regelverket er et ledd i regjeringens
strategi for levendelagring. Målet er å øke
verdiskapningen og lønnsomheten i
torskesektoren gjennom å strekke sesongen og
bedre tilgangen på fiskeråstoff av høy kvalitet ut
over vintermånedene.
Det innebærer at de aktørene som ønsker å drive
næringsvirksomhet basert på hold av villfanget
fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôrer
fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til
fangstbasert akvakultur.
Forskriften om fangstbasert akvakultur gjelder
ikke restitusjons- og mellomlagringsmerder for
levendelagring av fisk i inntil 12 uker. Innehavere
av restitusjons- og mellomlagringsmerder må, av
hensyn til sikker sjøtrafikk, søke om tillatelse fra
Kystverket.
Man må også følge bestemmelsene i
utøvelsesforskriften og i forskrift om krav til
fartøy som skal fiske og føre fangsten levende.
Slike fartøy skal være godkjent av Mattilsynet.
Med landing menes også opptak av fisk fra merd.
Landingsforskriftens krav om blant annet veiing
og seddelføring gjelder uavhengig av om
aktiviteten defineres som levendelagring eller
som fangstbasert akvakultur.
Mottakeren av fisken og den som lander skal
fortløpende veie all fisk ved landing og
mottakeren skal ha egnet vekt. Hvis fisken ikke
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omsettes samtidig med landingen, skal mottaker
fylle ut en landingsseddel. Hvis fisken omsettes
samtidig med landingen, skal kjøper fylle ut
sluttseddel.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

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

© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Nye regler for levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 19.02.2015 09:47. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Levendelagret torsk blir ikke lenger oppdrettsfisk
etter 12 uker.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/bMHm6jpf
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Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Bedre tilgang på råstoff med fangstbasert akvakultur
Fiskeridirektoratet (2 like treff). Publisert på nett 18.02.2015 09:56. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fra 1. januar 2015 fikk vi nye regler for
fangstbasert akvakultur. Sesongen i
torskesektoren skal forlenges og tilgangen på
fiskeråstoff bli bedre. Forskrift om fangstbasert
akvakultur trådte i kraft 1. januar 2015.
Det nye regelverket er et ledd i regjeringens
strategi for levendelagring. Målet er å øke
verdiskapningen og lønnsomheten i
torskesektoren gjennom å strekke sesongen og
bedre tilgangen på fiskeråstoff av høy kvalitet ut
over vintermånedene.
Det innebærer at de aktørene som ønsker å drive
næringsvirksomhet basert på hold av villfanget
fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôrer
fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til
fangstbasert akvakultur.
De som ønsker å søke om tillatelse til
fangstbasert akvakultur skal bruke
søknadsskjema for akvakultur i flytende eller
landbaserte anlegg
Søknaden skal sendes til fylkeskommunen i det
fylket der lokaliteten er plassert. Det skal også
betales søknadsgebyr på kroner 3000,-.
Tillatelser til fangstbasert akvakultur er unntatt
fra krav til teknisk anleggsstandard,
internkontroll, slakting og transport av fisk, og
reglene om journalføring og rapportering til
myndighetene er forenklet.
Levendelagring inntil 12 uker
Forskriften om fangstbasert akvakultur gjelder
ikke restitusjons- og mellomlagringsmerder for
levendelagring av fisk i inntil 12 uker. Innehavere
av restitusjons- og mellomlagringsmerder må, av
hensyn til sikker sjøtrafikk, søke om tillatelse fra
Kystverket.
Man må også følge bestemmelsene i
utøvelsesforskriften og i forskrift om krav til
fartøy som skal fiske og føre fangsten levende.
Slike fartøy skal være godkjent av Mattilsynet.

Reglene om landing av fisk gjelder alle
Med landing menes også opptak av fisk fra merd.
Landingsforskriftens krav om blant annet veiing og
seddelføring gjelder uavhengig av om aktiviteten
defineres som levendelagring eller som fangstbasert
akvakultur.
Mottakeren av fisken og den som lander skal
fortløpende veie all fisk ved landing og mottakeren skal
ha egnet vekt. Hvis fisken ikke omsettes samtidig med
landingen, skal mottaker fylle ut en landingsseddel. Hvis
fisken omsettes samtidig med landingen, skal kjøper
fylle ut sluttseddel.
Kontaktpersoner:
Kyst- og havbruksavdelingen, seniorrådgiver Anne B.
Osland, 913 65 476 Ressursavdelingen, seksjonssjef
Thord Monsen, 905 92 863
© Fiskeridirektoratet
Se webartikkelen på http://ret.nu/SbKhXSv5

Oversikt over like treff
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Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Slik er reglene for fangstbasert akvakultur
Kyst.no 19.02.2015 06:16

Enklere å levendelagre
Kyst og Fjord 19.02.2015 07:50
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Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Kystens møteplass for kultur og næring
Kystmagasinet. Publisert på nett 18.02.2015 09:10. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Kysstmagasinet 1.15: Kystkultur, næring og
kompetanse samles nå under samme tak i
sjømatnæringens egen storstue, Kystens Hus, i
Tromsø. Alf Fagerheim Foto: Alf Fagerheim.
Illustrasjoner: Narud Stokke Wiig Architects
Det gamle Domusbygget er for lengst revet og
råbygget til det nye bygget stod klart i høst. Nå
gjenstår det å kle igjen og innrede den sju etasjer
høye bygningen. I tillegg skal det også bygges ny
kaipromenade på yttersiden.
Spesielt bygg
-Dette har vært en lang prosess, men til
sommeren står bygningen klar, forteller
forvaltningssjef i Norges Råfisklag, Lena
Pettersen. Etter planen skal dørene til Kystens
Hus åpnes 1. juli neste år, og dette skal
selvfølgelig markeres på en storstilt måte.
-Det er litt tidlig å si noe om markeringen. Dette
er under planlegging, men ikke helt bestemt
enda, sier hun.
Det blir uansett et helt spesielt bygg kan
Pettersen avsløre. Med sju etasjer, der øverste
etasje er litt mer tilbaketrukket enn de seks
øvrige etasjene, og 12 000 kvadratmeter
gulvareal, skal det være plass til både butikker,
møtelokaler og kontorlandskap.
Til sommeren står sjømatnæringens egen
storstue, Kystens Hus, ferdig på den gamle
Domustomta i Tromsø. Illustrasjon: Narud Stokke
Wiig Architects
Mangfold
Bygget har en kostnad på rundt 350 millioner
kroner, og flere stor aktører og bedrifter står klare
til å flytte inn. Foruten Norges Råfisklag vil også
Fiskeridirektoratet, Norges Sjømatråd, Innovasjon
Norge, Lerøy Aurora og forskningsinstitusjoner
som Nofima, Havforskningsinstituttet og
Universitetet i Tromsø bli å finne i bygget.
-Det vil også være plass for noen mindre
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Nordnorske aktører, men disse er ikke klare
enda. Vi er opptatt av å samle aktører for skape
en næringsklynge som viser mangfoldet innen
sjømat, fortsetter Pettersen.
I første etasje skal det inn restauranter, butikker
og et mattorg, samt et gedigent
saltvannsakvarium med et utvalg av fiskearter fra
hele kysten. Her vil det også være åpne arealer
med glassvinduer mot yttersida og kaisiden.
I høst stod råbygget klart på Domustomta i
Tromsø. Foto: Alf Fagerheim
Arena for læring
I etasjen over vil det være utstillinger, med
mulighet til opplæring og formidling av kystkultur
og forskning innen maritim sektor. Besøkende vil
også kunne se live på tv-skjermer, hvordan livet
går i Hammerfest, Båtsfjord, Myre og flere andre
fiskerisamfunn langs kysten.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

-Dette skal være en utstillingsarena for sjømatnæringen,
som skal vise barn og ungdom de mulighetene som
finnes i næringen. Utstillingene skal også kunne
benyttes i reiselivssammenheng, og vi håper at dette
skal være med å trekke folk og tilreisende til senteret.
Det skal ikke bare være en arena for næringen, men
også for mat, matkultur og helse innen sjømat. Det siste
er et aktuelt og positivt aspekt innen sjømatnæringen,
avslutter Pettersen.
Sju etasjer med flotte fasader, restauranter, mattorg og
et gedigent saltvannsakvarium er bare noe av det
besøkende kan få med seg i det nye sjømatbygget.
Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Architects
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/A45qXh7c
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Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Hvem eier fisken? Finnmarksloven og legitimitet Hvorfor uteblir
skreien?
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 16.02.2015. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 14.

Advokat Brynjar Østgård presiserer i dette
innlegget at ingen eier fisken.
Ja, hvem eier fisken? Svaret er enkelt. Ingen eier
fisken. Den er eierløs, inntil den fanges. Utvalget
om sjømatindustriens rammevilkår
(Tveteråsutvalget) har avgitt sin innstilling. Det er
en 133 siders ordrik utredning, som i det
vesentlige betjener seg av økonomiske begreper
og analyser, og som munner ut i visse tiltak for å
såkalt sikre lønnsomhet. Som ledd i dette
foreslår utvalgets flertall endringer i
kvoteordninger, leveringsplikt, bearbeidingsplikt
og andre slike reguleringer som bygger på det
prinsipp at fiskeressursene er et felles gode..
Utvalgets utredning mangler imidlertid en
nærmere analyse av de grunnleggende rettslige
premisser for norsk fiskeri. Fisken er en felles
ressurs, og kystbefolkningen har en nedarvet rett
til å høste av denne ressursen. Det var lagt til
grunn både av Norge og av den internasjonale
domstol i Haag under den såkalte
fiskerigrensesak mot Storbritannia i 1951.
Standpunktet var en vesentlig del av grunnlaget
for at Norge vant saken og sikret store
havområder for norsk fiskeri. Det er det visst
mange som nå har «glemt», herunder staten selv.
Staten regulerer høstingen Staten eier ikke
fisken, men staten kan regulere høstingen. Det
skjer i kraft av statens høyhetsrett, ikke i kraft av
eiendomsrett. Denne viktige rettslige realitet
begrenser hva staten kan bestemme. Staten kan
regulere fisket ut fra miljømessige hensyn, men
det er ikke like opplagt at staten står fritt til å
regulere ut fra rene næringsmessige eller andre
hensyn.. La oss gjøre et tankeeksperiment:
Stortinget bestemmer ved lovvedtak at alt
torskefiske i norske farvann (fra fjæresteinene og
ut i Norges økonomiske sone og fiskevernsonen
rundt Svalbard) skal samles i én kvote. Denne
kvoten skal være evigvarende, og den skal
tildeles Hans Hansen, som tenker å selge denne
til AS Fisk, som så kjøpes opp av et engelsk
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Advokat Brynjar Østgård presiserer i dette
innlegget at ingen eier fisken.

Hvem eier fisken?
Innlegg

Brynjar Østgård
er advokat.

z eierskap

J

a, hvem eier fisken?
Svaret er enkelt. Ingen
eier fisken. Den er eierløs,
inntil den fanges. Utvalget om
sjømatindustriens rammevilkår (Tveteråsutvalget) har
avgitt sin innstilling. Det er
en 133 siders ordrik utredning, som i det vesentlige
betjener seg av økonomiske
begreper og analyser, og som
munner ut i visse tiltak for å
såkalt sikre lønnsomhet. Som
ledd i dette foreslår utvalgets
flertall endringer i kvoteordninger, leveringsplikt, bearbeidingsplikt og andre slike
reguleringer som bygger på
det prinsipp at fiskeressursene er et felles gode.
Utvalgets utredning mangler imidlertid en nærmere
analyse av de grunnleggende
rettslige premisser for norsk
fiskeri. Fisken er en felles ressurs, og kystbefolkningen har
en nedarvet rett til å høste av
denne ressursen. Det var lagt
til grunn både av Norge og av
den internasjonale domstol i
Haag under den såkalte fiskerigrensesak mot Storbritannia i 1951. Standpunktet var
en vesentlig del av grunnlaget
for at Norge vant saken og
sikret store havområder for
norsk fiskeri. Det er det visst
mange som nå har «glemt»,
herunder staten selv.

Staten regulerer
høstingen
Staten eier ikke fisken, men
staten kan regulere høstingen. Det skjer i kraft av
statens høyhetsrett, ikke i
kraft av eiendomsrett. Denne
viktige rettslige realitet
begrenser hva staten kan bestemme. Staten kan regulere
fisket ut fra miljømessige
hensyn, men det er ikke like

””

Staten kan
regulere fisket ut
fra miljømessige
hensyn, men
det er ikke
like opplagt at
staten står fritt
til å regulere
ut fra rene
næringsmessige
eller andre
hensyn
opplagt at staten står fritt til å
regulere ut fra rene næringsmessige eller andre hensyn.
La oss gjøre et tankeeksperiment: Stortinget
bestemmer ved lovvedtak
at alt torskefiske i norske
farvann (fra fjæresteinene
og ut i Norges økonomiske
sone og fiskevernsonen rundt
Svalbard) skal samles i én
kvote. Denne kvoten skal
være evigvarende, og den
skal tildeles Hans Hansen,
som tenker å selge denne til
AS Fisk, som så kjøpes opp av
et engelsk investeringsfond,
som i det vesentlige eies av
en kinesisk investor. Norsk
torskefiske er derved en saga
blott, og vi står i fjæra og

ser på utenlandske fartøyer
som soper med seg det som
er. De nordmenn som prøver
å fiske, blir tiltalt, dømt og
sendt i fengsel for tjuvfiske og
«miljøkriminalitet». Er dette
«lov»? Kan Stortinget gjøre
noe slikt, eller er Stortingets
myndighet begrenset? Det
kan ikke være særlig tvilsomt
at noe slikt har Stortinget
ikke adgang til å gjøre. Da er
vi altså enige om at Stortingets myndighet er begrenset,
men hvor går så grensen?

Privatisering
Allerede i dag ser vi klare
tendenser til sentralisering,
og reelt sett privatisering,
av norske fiskeressurser.
Det som i sin tid startet som
en regulering av hensyn til
bevaring av bestandene, har
pervertert til en statsautorisert privatisering av en felles
ressurs. Nøkkelnavnet er
for tiden Kjell Inge Røkke,
men han er egentlig kun en
øyeblikksaktuell illustrasjon
på tilstanden. Videre klarte
rederiet Volstad nesten å
få flertall i Høyesterett for
retten til evigvarende kvoter i
plenumsdommen fra 2013.
Et hovedproblem ved den
saken, er at det ikke var
problematisert om staten
overhode hadde anledning til
å dele ut evigvarende kvoter.
Dersom staten ikke hadde
anledning til det, vil jo nemlig
heller ikke en reder kunne
bygge noen rett på en slik
kvotetildeling. Tildeling av
evigvarende kvoter innebærer at man gjør vold på de
nedarvede rettigheter som
ligger til fellesskapet. Kvoteomsetning forsterker det
uholdbare.
Tveteråsutvalget
Realiteten i den «effektivisering» som Tveteråsutvalget
foreslår, bringer oss videre på
samme galei, nemlig sentralisering og privatisering.

EIERSKAP: Ingen eier
fisken. Den er eierløs,
inntil den fanges.
ILL.FOTO: JON EIRIK OLSEN

Det blir derfor enn mer
påtrengende å analysere
og fremholde de grunnleggende rettslige premisser for
høsting av fiskeressursene.
Jeg mener at de tiltak utvalget foreslår, rent faktisk vil
skape slike resultater at man
kommer over grensen for hva
staten kan tillate seg.

Det er ikke statens fisk.
Staten kan ikke dele ut fisken
til et fåtall potentater. Når
man ser hvor sentralisert
og privatisert fiskeriene
er blitt allerede under den
nåværende ordning, hvor
for eksempel Røkke steg for
steg har tatt innersvingen på
andre aktører, dels innenfor

Så hva er problemet? Jo,
Finnmark er blitt privatisert,
og styres nå av et privat
foretak med storkapitalismen
som sin Gud. Og regel nr 1,
ser ut til å være: Tyn flest
mulig privatpersoner og
kommuner mest mulig for
penger. Og denne loven har
i alle fall for Alta kommunes
del ført til at en fortsatt sosial
boligpolitikk er blitt nærmest
umulig, samt langt mer tungvint byråkrati for kommuner.
Fefo vil ha mest mulig penger
fra kommunene, men ikke
bruke en krone på deres egen

eiendom. Også for Landbruket i Finnmark har FEFO
blitt en klamp om foten. De
vil ikke selge ut landbruksjorder, men tjene penger på
å feste/leie ut eiendommer.
Foruten noen fiskestenger
og tull de deler ut gratis for
å vinne folkets gunst, så har
de vært mer til ulempe enn
gunst for folk i Finnmark. For
oss i Kystpartiet i Finnmark
må gjerne Finnmarksloven
bestå, men da må paragrafer
som omhandler etnisitet bort.
Dette er bare et uvesen som
er med på å splitte befolknin-

Finnmarksloven og legitimitet
Innlegg

z finnmark

D

et er vel heller sjeldent at
jeg som fylkestingsrepresentant kan si meg enig
i mye av det som kommer fra
Sametinget og Aili Keskitalo.
Men når hun etter å ha sett
den fortsatte motstanden mot
FEFO sier at «Barnet (fefo)
ble født i strid» så kan man

vel ikke komme nærmere
sannheten. Det var svært
mange for ti år siden som til
tross for stor motstand bare
fikk tredd loven ned over
hodet på befolkningen. Dette
for å imøtekomme Sametingets krav til retten til land og
vann. Og etter ti år ser vi at
motstanden fortsatt er stor.
Nå er også jeg en av de
som er så frekk at jeg våger
å stille habilitetsspørsmål
mot forsker Eva Josefsen
som må betegnes som en av
Finnmarkslovens største forkjempere. Alta kommune og

Hammerfest var vel noen av
de kommunene som utmerket
seg som mest kritiske til
loven.
Er befolkningen i disse to
kommuner spurt i Josefsens
forskning? Jeg frykter at
langt flere en forskningsrapportens 44 prosent er
kritisk. Og som innbygger i
Finnmark og lokalpolitiker i
Alta, så kan jeg underskrive
at i alle fall ikke jeg opplever
at Finnmarkinger har blitt
«Herrer i eget hus» som det så
vakkert het den gangen for ti
år siden.

investeringsfond, som i det vesentlige eies av en
kinesisk investor. Norsk torskefiske er derved en saga
blott, og vi står i fjæra og ser på utenlandske fartøyer
som soper med seg det som er. De nordmenn som
prøver å fiske, blir tiltalt, dømt og sendt i fengsel for
tjuvfiske og «miljøkriminalitet». Er dette «lov»? Kan
Stortinget gjøre noe slikt, eller er Stortingets myndighet
begrenset? Det kan ikke være særlig tvilsomt at noe
slikt har Stortinget ikke adgang til å gjøre. Da er vi altså
enige om at Stortingets myndighet er begrenset, men
hvor går så grensen? Privatisering Allerede i dag ser vi
klare tendenser til sentralisering, og reelt sett
privatisering, av norske fiskeressurser. Det som i sin tid
startet som en regulering av hensyn til bevaring av
bestandene, har pervertert til en statsautorisert
privatisering av en felles ressurs. Nøkkelnavnet er for
tiden Kjell Inge Røkke, men han er egentlig kun en
øyeblikksaktuell illustrasjon på tilstanden. Videre klarte
rederiet Volstad nesten å få flertall i Høyesterett for
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retten til evigvarende kvoter i plenumsdommen
fra 2013.. Et hovedproblem ved den saken, er at
det ikke var problematisert om staten overhode
hadde anledning til å dele ut evigvarende kvoter.
Dersom staten ikke hadde anledning til det, vil jo
nemlig heller ikke en reder kunne bygge noen rett
på en slik kvotetildeling. Tildeling av evigvarende
kvoter innebærer at man gjør vold på de
nedarvede rettigheter som ligger til fellesskapet.
Kvoteomsetning forsterker det uholdbare.
Tveteråsutvalget Realiteten i den «effektivisering»
som Tveteråsutvalget foreslår, bringer oss videre
på samme galei, nemlig sentralisering og
privatisering. Det blir derfor enn mer påtrengende
å analysere og fremholde de grunnleggende
rettslige premisser for høsting av
fiskeressursene. Jeg mener at de tiltak utvalget
foreslår, rent faktisk vil skape slike resultater at
man kommer over grensen for hva staten kan
tillate seg.. Det er ikke statens fisk. Staten kan
ikke dele ut fisken til et fåtall potentater. Når
man ser hvor sentralisert og privatisert fiskeriene
er blitt allerede under den nåværende ordning,
hvor for eksempel Røkke steg for steg har tatt
innersvingen på andre aktører, dels innenfor og
dels utenfor regelverket, skal det ikke mye
fantasi og realitetsorientering til for å skjønne at
utvalgets forslag er begynnelsen på slutten for de
rettigheter det norske folk har til fisken som en
felles ressurs..
Staten gjør vold på retten, og fordi dette er
vanskelige og til dels uavklarte rettslige
spørsmål, kan grunnleggende rettslig tankegang
tape i kampen mot økonomiske analyser og
ordgyteri. Den utviklingen må vi bekjempe. Det
krever bevisstgjøring og årvåken
grunnlagstenkning. Uholdbare og forhastede
rettslige slutninger kan lett vinne terreng, hvis
man uten refleksjon tror at det som kommer fra
statsmyndigheter og tunge næringsaktører er
juridisk holdbart. Dette innlegget har tidligere
stått på trykk i avisen Nordlys 2. februar i år. Det
er vel heller sjeldent at jeg som
fylkestingsrepresentant kan si meg enig i mye av
det som kommer fra Sametinget og Aili Keskitalo.
Men når hun etter å ha sett den fortsatte
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motstanden mot FEFO sier at «Barnet (fefo) ble født i
strid» så kan man vel ikke komme nærmere sannheten.
Det var svært mange for ti år siden som til tross for stor
motstand bare fikk tredd loven ned over hodet på
befolkningen. Dette for å imøtekomme Sametingets krav
til retten til land og vann. Og etter ti år ser vi at
motstanden fortsatt er stor. Nå er også jeg en av de
som er så frekk at jeg våger å stille habilitetsspørsmål
mot forsker Eva Josefsen som må betegnes som en av
Finnmarkslovens største forkjempere. Alta kommune og
Hammerfest var vel noen av de kommunene som
utmerket seg som mest kritiske til loven.
Er befolkningen i disse to kommuner spurt i Josefsens
forskning? Jeg frykter at langt flere en
forskningsrapportens 44 prosent er kritisk. Og som
innbygger i Finnmark og lokalpolitiker i Alta, så kan jeg
underskrive at i alle fall ikke jeg opplever at
Finnmarkinger har blitt «Herrer i eget hus» som det så
vakkert het den gangen for ti år siden.
Så hva er problemet? Jo, Finnmark er blitt privatisert, og
styres nå av et privat foretak med storkapitalismen som
sin Gud. Og regel nr 1, ser ut til å være: Tyn flest mulig
privatpersoner og kommuner mest mulig for penger. Og
denne loven har i alle fall for Alta kommunes del ført til
at en fortsatt sosial boligpolitikk er blitt nærmest umulig,
samt langt mer tungvint byråkrati for kommuner. Fefo vil
ha mest mulig penger fra kommunene, men ikke bruke
en krone på deres egen eiendom. Også for Landbruket i
Finnmark har FEFO blitt en klamp om foten. De vil ikke
selge ut landbruksjorder, men tjene penger på å
feste/leie ut eiendommer. Foruten noen fiskestenger og
tull de deler ut gratis for å vinne folkets gunst, så har de
vært mer til ulempe enn gunst for folk i Finnmark. For
oss i Kystpartiet i Finnmark må gjerne Finnmarksloven
bestå, men da må paragrafer som omhandler etnisitet
bort. Dette er bare et uvesen som er med på å splitte
befolkningen i fylket. Både Nordmenn, Kvener og samer
må og skal likebehandles. Deretter ønsker vi at FEFO
skal tuftes på lokaldemokratiet, og omgjøres til et
interkommunalt selskap. Et eventuelt overskudd skal
utbetales til kommuner i Finnmark, og ikke slik som i
dag, hvor Fylkesting og Sameting skal ha halvparten av
overskuddet. Særlig ikke Sametinget som et nasjonalt
organ. FEFO styret bør velges av et representantskap
som består av kommuner i Finnmark. Først da tror vi i
Kystpartiet at FEFO vil få den tillit og nærhet til
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befolkningen som den er avhengig av.
Etter at loven hadde sin ti-års dag fikk
Sametinget loven behandlet og revidert. Men på
Finnmark fylkesting soves det fortsatt i dag, som
for ti år siden. Og jeg kan varsle allerede nå at
ved fylkestingets mars møte vil Kystpartiet levere
inn en interpellasjon hvor vi krever at også
Finnmark fylkesting foretar en gjennomgang og
revisjon av Finnmarksloven. Særlig nå, hvor vi ser
svart på hvitt motstanden og misnøyen etter ti år.
Her kommer Kp til å levere inn forslaget om at
FEFO bør gjøres om til et interkommunalt foretak,
paragrafer som forskjellsbehandler folk skal ut,
og alt fremtidig overskudd skal utbetales til
kommunene i Finnmark. Rut Olsen,
fylkestingsrepresentant for Kystpartiet Etter at
det ble skutt seismikk midt i skreiløypa til langt
uti januar i år og eksil-Vesteråling Tord Lien har
annektert det meste av Barentshavet i 23.
konsesjonsrunde, er det mange langs kysten i
nord som er bekymret og spekulerer i årsakene
til at skreien ennå ikke er kommet inn til kysten.
Mange ser for seg en ny katastrofe. Vi vet at
oljeselskapene uanmeldt kom nordover allerede
midt på 1970-tallet og skj??t seismikk for å finne
olje her nord. Beretningene er mange fra
fiskerhold om uforklarlige feilslåtte
sesongfiskerier. Vi vet også idag at
Sovjetunionen drev utstrakt seismikkvirksomhet i
deres del av Barentshavet noe som blant annet
førte til at det gigantiske Stockmanfeltet ble
oppdaget i 1985.
Samtidig ble kystfisket etter skrei langsomt
dårligere fra midten av 1970-tallet og mange
husker nok ennå at skreien ifølge norske
havforskere nesten var utryddet på slutten av
1980-tallet og ikke kom inn til kysten for å gyte.
Samtidig kom selinvasjonene på
Finnmarkskysten som gjorde tradisjonelle
fiskerier nærmest umulige og ulønnsomme.
Vi vet også at skreien i mange år ikke kom inn på
«innersia» i Lofoten slik den alltid har gjort.
Samtidig ble det skutt fryktelig mye seismikk
utenfor Nordlandskysten noe som har medført
oljeetableringer helt opp mot Lofoten. Etter at
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utvinningene startet har aktørene klokelig unnlatt å skyte
om vinteren, men det har medført at de tradisjonelle
fiskeriene som foregår resten av året får gjennomgå av
seismikkskipene. Sovjetiske fiskere Under en
konferanse i Mumansk i 2009 møtte jeg en russisk
trålskipper. Da han fikk høre om seismikkskytingene i
LoVeSe og protestene fra norske kystfiskere ble han
forundret over at ikke norske fiskere støttet sovjetiske
fiskere under skytingene på 70 og 80-tallet. De fikk
oppleve nedgang i fiskerier og protesterte som best de
kunne mot sine myndigheters seismikkskytinger. Men vi
visste altså ikke på det tidspunkt om de katastrofale
virkningene seismikkskytinger har på fisk og fiskerier.
Oljedirektoratets (OD) skytinger i LoVeSe i årene 2007,
2008 og 2009 medførte at det tradisjonelle kystfisket
etter sei i LoVeSe nærmest ble utradert. I tillegg har
Havforskningsinstituttet ettertrykkelig slått fast i sin
eneste seriøse rapport om seismikk
(Nordkappbankforsøket, 1993) at skremmeeffektene på
fisk gjelder over avstander på minst 33 km.
Skremmeavstand på 33 km kan i realiteten være veldig
mye lengre da man ikke foretok forsøksfiske lenger unna
luftkanonene.
Erfaringene fra tre år med seimikk i LoVeSe gjorde at
Andøy Fiskarlag i en uttalelse (26.11.2009) forlangte
«Stans i alle seismikkskytinger i nordområdene!». Vi så
klart for oss hvilken potensiell katastrofe et fortsatt
kappløp etter olje i nordområdene kunne medføre for
blant annet kystfiskeriene i Nord-Norge - også fordi
«seismikk er en viktig og mer eller mindre kontinuerlig
del av oljevirksomheter» (Oljedir. Bente Nyland, Andenes
2007). Det tar med andre ord aldri slutt. Regningen
betales av kysten i nord Er det utenkelig at
seismikkappløpet i Barentshavet på 1970 og 1980-tallet
var den egentlige årsaken til at det ble masseflukt fra
fiskeriene og konkursrunder blant redere og fiskekjøpere
og som nå har ført til struktureringer med kjøp og salg av
fiskekvoter og at det meste av kystens verdier havner på
børs inkludert nordnorske kraftselskaper? Blir en slik
forståelse av virkeligheten for vanskelig å fordøye? For
dersom det skulle vise seg at våre påstander om
seismikkskytinger er riktige, så er det altså først og
fremst kysten og kystfiskerne i nord som gjennom
mange ti-år har betalt regningen for at oljeselskapene og
nå OD har blitt sluppet løs i nordområdene. Skal dette få
fortsette nå når Øksnesværingen Lien med samme plan

Side 42 av 87

Nyhetsklipp - Nofima AS

skal «redde Nord-Norge»? Bjørnar Nicolaisen,
kystfisker og varsler.
FiskeribladetFiskaren SEISMIKK: Skribent Bjørnar
Nicolaisen er bekymret for prisen seismikkskyting
kan føre til. FOTO: PRIVAT EIERSKAP: Ingen eier
fisken. Den er eierløs, inntil den fanges..

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

ILL.FOTO: JON EIRIK OLSEN
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Side 43 av 87

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Strategi for FoU?
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 16.02.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 2.

Mange bedrifter i fiskerinæringen tenker en del
på FoU, men har de en strategi for det?
Noen tenker på forskning og mange tenker på
utvikling i en eller annen form. Og noen gjør noe
med det. Men hvor mange bedrifter har en klar
tanke, en strategi, for hvordan FoU kan bidra til å
utvikle bedriften? Og hvor gode er man egentlig
på å initiere, styre og gjennomføre egne
utviklingsprosjekter? FHF har tatt bedriftenes
behov for bedre styring av FoU på alvor, og bestilt
et kurs i FoU-strategi og -ledelse, et kurs som gir
15 studiepoeng. Det har allerede vært
gjennomført ett kurs, med nærmere 30 FoUansvarlige, ledere og gründere som deltakere. Nå
starter et nytt kurs, med søknadsfrist 1. mars..
Erfaringene fra de som har vært med har vært
gode, og forskjellige. Med ulik erfaringsbakgrunn
og ulikt ansvar i bedriftene hadde deltakerne litt
ulikt utbytte av de ulike delene av kurset. Noen
mente at fokuset på å utvikle en egen FoUstrategi var det viktigste, andre mente at det var
gjennomføringen og implementering av
resultatene fra prosjektene de hadde mest å
lære om. Det viktigste budskapet er at mange
har fått tenkt gjennom hvordan de jobber med
FoU i egen bedrift, og at de faktisk har begynt å
jobbe mer systematisk med FoU..
Men den tilbakemeldingen som er tydeligst fra
alle, og det er jo et tankekors for oss som
tilrettelegger og underviser, er at deltakerne har
lært mest av hverandre. Erfaringsutvekslingen blir
en veldig viktig del av et kurs hvor folk har lang
og variert erfaring, og hvor deltakerne kommer fra
alle deler av sjømatnæringen. Muligheten for å
diskutere med andre i samme situasjon, få luftet
felles problemstillinger, få diskutert gode
løsninger (og dårlige løsninger…), har vært
utviklende og stimulerende for mange. Til hver
samling blir det også hentet inn bedrifter som
forteller om sitt FoU-arbeid, og som forteller både
om hvordan de jobber og om hva de bruker
virkemiddelapparatet til. Deltakerne mente også
at dette var blant de mest nyttige tingene med
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Tøffere krav

U

været har herjet heftig på kysten de siste
ukene, og spesielt for havbruksnæringen
har problemene vært store. Bare i Hordaland har det hittil i år rømt mer 132.000 fisk
grunnet herjingene etter stormen Nina. Den
siste uken har det vært Nord-Norge som har fått
unngjelde værgudenes vrede, men etter uværet
Ole har flydd forbi og bølgene har lagt seg var
det fredag ikke meldt om en eneste rømming
fra Helgeland og nordover. Vi må spørre oss
hvordan det er mulig at nordlendingene virker
så mye bedre forberedt enn kollegaene i sør. Det
er på tide de tekniske standardene blir gjennomgått på nytt.
Fiskeridirektoratet har den siste tiden hatt
henden fulle. 132.000 rømte fisk på grunn av
uværet Nina er svært mye. Halvparten av fisken
var hjemmehørende hos Sjøtroll havbruk, eid av
Lerøy Seafood Group. Anlegget ligger i Osterfjorden, på ingen måte blant de mest værutsatte
områdene på norskekysten. Også flere av de
andre anleggeene som opplevde rømming ligger
i fjordområder på Vestlandet.
Samtidig opplever vi at det foreløpig ikke er
meldt om rømming nordpå, der anleggene ofte
ligger langt mer
værutsatt til.
Spørsmålet må
bli hva denne forskjellen skyldes,
og spørsmålet er
om fiskerimyndighetene i ettertid
vil vurdere de
tekniske kravene
på nytt. Anleggene har i dag tekniske krav i
forhold til hvor de er. Spørsmålet er om de er
strenge nok? Denne vurderingen tror vi også
fiskerimyndighetene innser må gjøres, for det er
lite som tyder på at antall uvær og kraftigheten
på dem vil bli mindre i årene som kommer. Alle
klimavarsler tyder på at slike uvær vil bli en del
av hverdagen på norskekysten.
Forskjellene mellom nord og sør kan selvsagt
skyldes uflaks, tilfeldigheter og uværets ulike
styrker. Andre påstår at nordlendingene er
mer vant til heftig uvær, og tar sine forholdsregler deretter. Å bruke dette som forklaring og
unnskyldning er etter vår mening likevel ikke
godt nok.
Myndighetene må revurdere klassifiseringen
og kravene til anleggene, med tanke på at det
garantert vil komme mer uvær. Det bør nemlig være siste gang en kjetting ryker fordi det
blåser litt mer enn vanlig. Det tyder på at kjettingene ikke er kraftige nok. Konklusjonen må
da bli at kravene generelt må skjerpes.

Å bruke uværet som unnskyldning er
ikke godt nok

Kritikerne vant frem

K

ritikerne av Sjømatrådet har vunnet frem
i spørsmålet om markedsføringsavgiften.
Både pelagisk næring og videreforedlingsproduktene får redusert eller mister sin avgift.
Det viser at de som skriker aller høyest ofte får
viljen sin gjennomført.

KURS: Skribenten oppfordrer fiskerinæringa til å kurse seg i å få mest mulig ut av FoU-midler og
hvordan disse kan bidra til å utvikle den enkelte bedrift . ILL.FOTO
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utvikling i en eller annen
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det. Men hvor mange bedrifter har en klar tanke, en
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Det viktigste
budskapet er at
mange har fått
tenkt gjennom
hvordan de
jobber med FoU i
egen bedrift, og
at de faktisk har
begynt å jobbe
mer systematisk
med FoU
tene fra prosjektene de hadde
mest å lære om. Det viktigste
budskapet er at mange har
fått tenkt gjennom hvordan
de jobber med FoU i egen
bedrift, og at de faktisk har
begynt å jobbe mer systematisk med FoU.
Men den tilbakemeldingen
som er tydeligst fra alle, og

det er jo et tankekors for
oss som tilrettelegger og
underviser, er at deltakerne
har lært mest av hverandre.
Erfaringsutvekslingen blir
en veldig viktig del av et kurs
hvor folk har lang og variert
erfaring, og hvor deltakerne
kommer fra alle deler av
sjømatnæringen. Muligheten
for å diskutere med andre
i samme situasjon, få luftet
felles problemstillinger, få
diskutert gode løsninger (og
dårlige løsninger…), har vært
utviklende og stimulerende
for mange. Til hver samling
blir det også hentet inn
bedrifter som forteller om sitt
FoU-arbeid, og som forteller
både om hvordan de jobber og
om hva de bruker virkemiddelapparatet til. Deltakerne
mente også at dette var blant
de mest nyttige tingene med
kurset.
Et annet viktig formål med
kurset er å gjøre bedriftene
flinkere til å styre næringens
felles forskningsmidler.
Blir man flinkere til å se
næringens utviklingsbehov i
sammenheng med egne langsiktige strategier, flinkere til
å formulere gode forskingsproblemstillinger, og å skrive
gode prosjektskisser, så kan
man også legge tydeligere
premisser for hvordan næringens felles forskningsmidler
skal brukes.
Fra meget oppegående
kursdeltakere har vi som
kursarrangører selvsagt også
fått veldig klare tilbakemeldinger på hva som fungerer,
og hva som ikke fungerer.
Dermed har deltakerne
bidratt til å utvikle kurset til
noe som blir enda bedre for
dem som kommer etter. Meld
deg på!
Kurset drives av Universitetet i Tromsø i samarbeid med
Nofima. Mer om kurset finnes
på FHF sine sider.

kurset..
Et annet viktig formål med kurset er å gjøre bedriftene
flinkere til å styre næringens felles forskningsmidler. Blir
man flinkere til å se næringens utviklingsbehov i
sammenheng med egne langsiktige strategier, flinkere til
å formulere gode forskingsproblemstillinger, og å skrive
gode prosjektskisser, så kan man også legge tydeligere
premisser for hvordan næringens felles forskningsmidler
skal brukes.
Fra meget oppegående kursdeltakere har vi som
kursarrangører selvsagt også fått veldig klare
tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva som ikke
fungerer. Dermed har deltakerne bidratt til å utvikle
kurset til noe som blir enda bedre for dem som kommer
etter. Meld deg på! Kurset drives av Universitetet i
Tromsø i samarbeid med Nofima. Mer om kurset finnes
på FHF sine sider. KURS: Skribenten oppfordrer
fiskerinæringa til å kurse seg i å få mest mulig ut av
FoU-midler og hvordan disse kan bidra til å utvikle den
enkelte bedrift . ILL.FOTO Gjesteskribenter:
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Produserte 60 millioner måltider bare i fjor
NRK Troms. Publisert på nett 15.02.2015 11:55. (Oppdatert 15.02.2015 11:55) Profil: Konkurrenter, SINTEF.
Stian Sætermo.

Båtsfjord (NRK): Innbyggerne i denne byen står
for hele 30 prosent av filetproduksjon i Norge.
(Oppdatert: 15.02.2015 11:55)
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8
Bilde 9
Bilde 10
Fiskerihovedstaden Båtsfjord
10 bilder N/A av 10 Send med epost
På bruket i Båtsfjord møter NRK de som en gang
kanskje skal ta over i fiskerinæringa, nemlig
elevene fra 7. klasse, som får en omvisning på
bruket.
- Er fisketunge det beste dere vet?
- Nei, jeg vil i hvert fall ikke smake det. Det er jo
tunge, ler en av elevene.
- Har det vært gøy på omvisninga i dag da?
- Ja, det var fint å slippe skole, sier en elev.
En annen supplerer:
- Det er også interessant å se hvordan det
produseres og skjæres.
60 millioner fiskemiddager
Siden hver tredje torskefilet i landet kommer fra
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Båtsfjord, mener fiskeværet på finnmarkskysten
at de nå kan kalles fiskerihovedstaden i Norge.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker var da klar på at det
skulle bli mindre politisk styring i tiden framover.

Med over 60 millioner fiskemiddager i året står
Båtsfjord faktisk for over 30 % av all
filetproduksjon i Norge.

En rapport fra Sintef slo også fast at antall ansatte i
fiskeriforedlinga må drastisk ned de neste årene. ifølge
forskerne så bør tallet reduseres med 50 prosent de
neste 10 årene.

Barentshavet er proppfull av torsk.
Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket
Nå vil kommunen og næringa fortelle folk hvor
viktig Båtsfjord er for landets største
eksportnæring etter oljen.
- Først og fremst handler det om å skape aktivitet
og engasjement rundt hvem vi er og hvorfor vi bor
her. Det er jo på grunn av fiskerinæringa, sier
May-Bente Eriksen.
Hun er en av arrangørene av Vi i
fiskerihovedstaden som er et arrangement hvor
byen feirer sin egen fiskerinæring i kommunen.
- Det er aktiviteter for barn og unger. Det er for
næringsliv og voksne. Det er både faglig og
kulturelt. Vi ønsker å trekke folk til Båtsfjord og
skape engasjement for dem som bor her fra før,
sier hun.
Utfordringer i næringa
Fiskerinæringa i Nord-Norge har de siste årene
vært preget av permitteringer, nedleggelser og
store kutt.
I fjor kulminerte det med Kystaksjonen som
protesterte mot nedleggelser av fiskeindustrien i
nord i en større demonstrasjon i Oslo.
Rettigheter ble sentralisert og befolkningen jaget
på land, mente demonstrantene.
Dyster rapport
I høst kom det også en rapporter fra Universitetet
i Tromsø og Nofima som slo fast at politikerne
selv har bidratt til å begrense norsk
fiskerinærings konkurransekraft på det globale
markedet.
Der var konklusjonen at politikerne måtte lette på
reguleringene til fiskerinæringa.

Vil snu utviklinga selv
Men i Båtsfjord mener de at bevaringa av
fiskerisamfunnet først og fremst handler om å utvikle
næring fra innsiden.
Frank Kristiansen er daglig leder ved Båtsfjordbruket. De
har i dag cirka 80 ansatte som driver hele året. De
mener det først og fremst står på dem selv å møte
konkurransen fra utlandet.
- Utfordringen for oss er at det er vanskelig å holde
stabil produksjon gjennom hele året. Vi har ekstremt
høye lønninger i forhold til våre konkurrenter. På Island
har de for eksempel halvparten av våre lønninger. Det vi
ser er at det da er lønnsomt å sende fisken vår ut til
Kina og Polen, sier han.
Mat til mikrobølgeovnen
Men Kristiansen mener at det ikke ser så mørkt ut, som
rapportene slår fast.
- Vi skal ikke produsere det samme som vi gjør i dag. Vi
kommer til å produsere mer ferdigvarer. I stedet for
ferskvare og fiskeblokker, så kommer vi til å produsere
mikromat i større volum, sier han.
Men nye produkter krever også nyere teknologi. Han kan
derimot berolige de som er bekymret for at det betyr
færre arbeidsplasser.
- Det er en god ting, for da kan vi ta tilbake råstoffet som
i dag sendes til Polen og Kina. Det kommer til å bli levert
og produsert her i Båtsfjord. Barentshavet er proppfull av
torsk, så vi har allerede god tilgang og produksjon, sier
han.
Omsetter for 300 millioner kroner
Båtsfjord har også det største anlegget til Norway
Seafoods, som vel omsetter for 1,2 milliarder kroner i
hele landet.
Selskapet kjøper omtrent 50.000 tonn råstoff fra rundt
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600 båter i hele Nord-Norge. På bruket i Båtsfjord
omsetter de for rundt 300 millioner kroner.
- Det er fantastisk. Jeg er stolt over arbeidet som
legges ned her, og vi planlegger å investere mer
her i Båtsfjord dette året, sier produksjonssjef i
Norway Seafoods, Per Gunnar Hansen.
Er store i verdenssammenheng
Og nettopp arbeidet som legges ned av
innbyggerne er viktig, mener Arnfred Eilertsen,
daglig leder på Linken Næringshage i Båtsfjord.
- Mange tror nok vi bare er en fiskeprodusent,
men vi er store i verdenssammenheng på
produksjon av mat, sier han.
Eilertsen forteller at det er viktig for Båtsfjord å
markedsføre seg som fiskerihovedstad for å vise
andre hva dem får til.
- Vi har gått hardt ut og sagt vi er
fiskerihovedstaden. Vi har stor aktivitet på sjø og
land Vi ønsker å kunne fokusere på dette og
gjøre oss selv litt stolt, sier han, og tilføyer:
- Men det hadde vært fint om andre også ble
oppmerksom på dette.
TORSK: Det er ingen tvil om hva som er
hovednæringa i Båtsfjord.
Foto: Stian Sætermo

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

AKSJON: Kystaksjonen startet i Mehamn og spredde seg
lang kysten av Norge som en reaksjon på at stadig flere
landanlegg ble lagt ned i Nord-Norge. Bilder er fra
Hammerfest i Finnmark.
Foto: Allan Klo
NÆRHET: Barentshavet er proppfull av torsk, så vi har
allerede god tilgang, sier Frank Kristiansen ved
Båtsfjordbruket.
Foto: Stian Sætermo
VINTER: Båtsfjordbruket har som mål å ha produksjon
gjennom hele året.
Foto: Stian Sætermo
Produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway
Seafoods.
Foto: Arnstein Jensen/NRK
FRAMTIDEN: Kanskje skal 7.klassingene i Båtsfjord selv
en dag arbeide i fiskerinæringa?
Foto: Stian Sætermo
KUNNSKAP: I Båtsfjord ønsker de at flere i landet skal
forstå hvor stor fiskeindustrien der egentlig er.
Foto: Stian Sætermo
Knivstikkingen skjedde utenfor Amalia restaurant i
Narvik.
© NRK Troms

PRODUSERER: Filetskjæring på samlebånd er
vanlig langs kysten. På Båtsfjordbruket er det
ansatt cirka 80 personer.

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

Foto: Stian Sætermo
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Statsrådene velger tausheten som strategi
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 14.02.2015 17:31. Profil: Diverse, Klippfisk.
Øystein Hage.

Solberg-regjeringen takler kritikk dårlig - og
ministrene svarer på viktige spørsmål med total
stillhet. Det er en dårlig strategi, for nå er
tausheten blitt en sak i seg selv. Vi har sett
utviklingen lenge.
Med en gang en sak blir politisk betent så stikker
statsrådene i regjeringen av. Det verste
eksempelet er justisminister Anders Anundsen og
hans håndtering av asylbarna. I 50 dager var han
taus og nektet uttale seg, en
kommunikasjonspraksis vi nå ser tendenser til
også i andre departementet.
I møte med kritikk velger ministrene å holde seg
utenfor mediene. Det virker også være en rød
tråd å unngå medier som har avdekket eller
omtalt vanskelig saker. Det er en dårlig strategi og alt annet en positiv for vår politiske debatt.
Mediene er dessuten sjelden glad i politikere
som gjerne stiller opp til gladsaker, men nekter å
komme når det blir vanskelig.
Dette gjelder også for vår næring.
FiskeribladetFiskaren har den siste tiden prøvd å
få flere viktige statsråder for norsk sjømatnæring
til å stille til intervju, uten å lykkes. Tendensen
har blitt at de avslår enhver samtale om betente
saker. Da velger de heller å sitte stille og håpe
på at alt skal blåse over. Det vil si god
gammeldags strutsepolitikk. Vi har den siste
uken prøvd å få fiskeriminister Elisabeth Aspaker
til å stille til intervju i forkant av årsmøtet til
Fiskebåt i Oslo i morgen og fredag.
Vi ønsket primært en samtale rundt utfordringene
for havfiskeflåten. Vi ville fokusere på viktige
endringer som basistonnheving for ringnotflåten,
struktureringsordninger, hennes vurderinger av
Tveteråsutvalgets innstilling og bakgrunn for at
regjeringen valgte å heve andelene ringnotflåten
kan eie av totalkvotene. Felles for dem alle er at
det er kontroversielle og vanskelige saker. Når
ministeren blir gjort oppmerksom på temaene, er
svaret negativt. Aspaker ønsker ikke å uttale seg
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om disse sakene.
Det samme opplevde vi i forbindelse med
utenriksminister Børge Brende. Han besøkte
Norges Handelshøyskole i Bergen denne uken,
hvor han skulle snakke om kunnskapsbasert
utenrikspolitikk. FiskeribladetFiskaren ble tilbudt
et intervju med Brende etter foredraget, men da
tema for samtalen ble kjent, trakk ministeren
seg. Da hadde han ikke lenger tid til oss. Det er
både urovekkende og overraskende at Brende
unngår å svare på spørsmål knyttet til Norges
samkvem med Russland og Kina, utfordringer
knyttet til handelsavtaler, samt markedsadgang
for norsk fisk. Dette er helt sentrale utfordringer i
Norges utenrikspolitikk, og svært viktig for norsk
sjømatnæring.
Som minister i Bondevik-regjeringene hadde
Brende et langt mer fremoverlent forhold til
media, så spørsmålet er om tausheten er noe
Erna Solberg har innført. Denne strategien
fremmer ikke et levende demokrati. Samtidig
opplever vi at ministrene gjerne stiller opp når det
er snakk om gladsaker. Det er Elisabeth Aspaker
et godt eksempel på. Hun vil gjerne at media
stiller når det gjelder økning i klippfiskeksport til
Portugal, optimistisk tysklandsbesøk, høy
sjømateksport og bedriftsbesøk på kysten. Disse

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

saken selges inn som om vi bare var uker unna neste
stortingsvalg.
Praksisen er altså blitt at ministrene gjerne snakker når
det er noe å hyggelig å formidle, men unngår pressen
når det er noe vanskelig. Men politikk er å ta vanskelige
valg, også i kontroversielle saker. Da er det direkte svakt
av en minister å stikk seg unna. Åpenhet burde vært
langt mer fremtredende i maktutøvelsen for Solberg &
Co. Ikke minst med tanke på at de to regjeringspartiene
i en årrekke kritiserte Stoltenberg og hans mannskap for
ikke å være åpne nok.
Utviklingen er også et brudd med politisk praksis. I det
store og det hele har statsrådene stilt opp, enten
sakene er vanskelige eller hyggelige. Det er et problem
for både demokratiet og de politiske prosessene at
regjeringen har valgt taushet som taktikk. Når stillhet er
blitt strategi så blir tausheten like viktig som saken i seg
selv.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Ec1aksCc
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- Sats mer på kvalitet enn på fart
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 13.02.2015 17:19. Profil: Nofima.
Svein- Arne Nilsen.

Som sjømatnasjon er vi ikke i verdenstoppen på
kvalitet, men mer i fart. Det var budskapet
seniorforsker i Nofima, Edgar Henriksen, kom
med på Vesterålen skreifestival på Myre.
Som en del av programmet for Vesterålen
skreifestival ble det avholdt en konferanse med
tittelen Linefanget fisk - høyverdig fisk i krokens
tegn. Som tittelen tilsier var det snørefanget fisk
som var tema. Det var flere foredragsholder som
hadde innlegg og talte varmt om sammenhengen
mellom kvalitet og snørefanget fisk. Den
foredragsholderen som fiskerne la merke til, var
seniorforsker ved Nofima i Tromsø Edgar
Henriksen. Han sa det som mange fiskere har
tenkt, nemlig at det er mer fokus på fart enn på
kvaliteten på fisken en i norsk fiskerinæring.
- Når det handler mer om å bringe mest mulig fisk
på land i løpet av kortest mulig tid, blir det
vanskelig å få kvalitet på fisken. Når det heller
ikke er sammenheng mellom pris og kvalitet, blir
det vanskelig å motivere fiskerne til å levere fisk
av beste kvalitet. Fiskerne ser jo at det ikke
betales noe bedre for god kvalitet. Da er det
naturlig at de føler at det er ikke så viktig å satse
på kvalitet, sier Henriksen.
Edgar Henriksen. Foto: Svein-Arne Nilsen
Bedre kontroll Årsaken til at det er slik, er
systemet. Han mener at det er flere måter å løse
dette på. Slik det er nå blir det om å gjøre for
flere redere å komme i land med store mengder
med fisk for å kunne redusere kostnadene. Et av
tiltakene kan være at myndigheten regulerer
fisket slik at det ikke blir et stormfiske og at det
kommer store mengder fisk i land av dårlig
kvalitet. Det er fiskernes ansvar å levere fisk av
god kvalitet. Råfisklaget har vært god på
ressurskontroll. Når er Råfisklaget pålagt av
departementet å drive med kvalitetskontroll. Blir
de like gode på kvalitet som de er på ressurs,
kan det bli bra, og vi vil kunne få en bedre
kvalitet på fisken. Hvis vi fortsetter med å ha mer
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fokus på inntekt enn kvalitet, vil vi drive mot et
dårlig offentlig regnskap, sier Henriksen.
Handler om omdømme Han mener at Norges
Råfisklag må få bedre tid til kontroll med kvalitet.
Hvis ikke vil norsk fiskerinæring komme inn i en
ond sirkel. Det handler tross alt om omdømmet
for Norges nest største eksportnæring.
- Hvilket råd vil du gi til kystfiskerne? - Hvis jeg
svarer med hjerte vil jeg si at de må fortsette å
fiske med juksa og line, for det er det som gir
best kvalitet på fisken. Men skal jeg bruke
fornuften og tenke økonomisk, vil jeg si: Gå over
til en billigere drift og begynn med garn. Hvis ikke
fiskerne kan merke at kvalitet på fisken lønner
seg og det vil vises på seddelen, er jeg redd for
at mange av dem som driver med linefanget fiske
vil gå over til annen og billigere driftsformer. Jeg
tror likevel ikke det er en god løsning for norsk
fiskerinæring, sier Henriksen.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

musikk i deres ører. Vi møtte de tre Øksnes-fiskerne Rolf
Helge Pettersen, Kjetil Martinsen og Andre Steffensen
som lyttet nøye på det Henriksen kom med. De hadde
ikke noe problem med å være enig med
seniorforskerens konklusjon.
- Det er jo dette vi har etterlyst i lang tid. Det nytter ikke
å snakke om kvalitet på fisken så lenge vi ikke ser det
på seddelen etter at vi har levert fangstene våre. Vi
legger ned mye mer arbeid når vi skal levere fisk i av god
kvalitet. I tillegg er det betydelig dyrere å drifte med line i
forhold til garn. Da må vi få det igjen i form av bedre pris
på fisk av god kvalitet, sier de tre fiskerne samstemt. De
vurderer alle å slutte med linefiske og gå over til garn
etter som det ser ut til at det vil bli slik at det betales
samme pris uansett hvilket fangstredskap de velger å
bruke.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/i05nyBj

Som god musikk for kystfiskere Blant tilhørerne
var det flere kystfiskere som lyttet nøye til det
budskapet som Henriksen kom med. Det var som
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- Sats mer på kvalitet enn på fart
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 13.02.2015 12:20. Profil: Nofima.

Som sjømatnasjon er vi ikke i verdenstoppen på
kvalitet, men mer i fart. Det var budskapet
seniorforsker i Nofima, Edgar Henriksen, kom
med på Vesterålen skreifestival på Myre.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/02kZufeT
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- Tveteråsrapporten. skal ikke i skuffen
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 13.02.2015. Profil: Nofima. Side: 15.

Men de som er uenig med innholdet i rapporten
bør være raske med å komme med innspill. - Vi
stenger ikke dørene helt, men etter endt april
måned håper vi at de som har innvendinger til
Tveteråsrapporten har kommet med sine innspill.

Fiskemottak: – Vi tar
alltid imot flere båter
Fiskemottakeier Leif Bognøy
ved Nordhordland Fisk i
Bøvågen på Radøy er storfornøyd med Samvirkelaget
Fiskfråfjorden.
– Dette er et unikt konsept,
med fiskernes egen lastebil
som leverer blodfersk fisk.
På våre kanter er det mangel
på fisk, derfor er det flott
at fisken leveres fra båt til
kai og kjøres med bil til oss.
Vi kjøper all fisken og det
fungerer greit for alt fra sei
til knurr. Det er et veldig fint
samvirke som fikk en ordning
med Fiskeridirektoratet på
grunn av mottakssituasjonen
i Hordaland, sier Leif Bognøy
til FiskeribladetFiskaren.

For da vil vi trenge tiden frem mot årsskiftet til
internt arbeid for å ferdigstille den endelige
rapporten.
Det sier statsråd Amund Drønen Ringdal i
Nærings- og fiskeridepartementet til fbfi.no.
Paneldebatt Sammen med Svein Ove Haugland
fra Norges Råfisklag, Ørjan Nergaard fra Norway
Seafoods og Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe og direktør Magnar Pedersen i
Nofima deltok han i en kort paneldebatt under
Håp i havet-konferansen ved Universitetet i
Tromsø torsdag. Målet var blant annet å få
fiskeristudentene til å sette seg mer inn i og
forstå innholdet i Tveteråsrapporten. Flere hadde
nemlig forut for konferansen signalisert liten eller
ingen kunnskap om innholdet i rapporten.

Det eneste av sitt slag
Fiskerisamvirkelaget er det
eneste i landet av sitt slag,
som er godkjent av Fiskeridirektoratet.
– Har du kapasitet til å ta
imot mer hvis samvirkelaget
utvides med flere båter?
– Vi tar alltid imot. Vi er
ikke vanskelig å be. Neida,
vi har ikke problem med å
ta imot mer fisk og annen
sjømat, sier Bognøy.
Han og de andre på mottaket i Nordhordland tok nylig
imot cirka 20 tonn fisk. Han
leverer lokalt til Domstein
Sjømat, Lerøy Seafood Group,
Bama og lokale fiskebutikker som for eksempel den
nye fiskebutikken Hav Fisk
& Skalldyr i Kjøttbasaren i

Bergen sentrum.
– Vi prøver å omsette mye
innenlands, vi skjærer filet og
foredler fisken. Men det går
en god del til eksport også,
sier Bognøy som også selger
fisk lokalt til forbrukere på
fiskemottaket i Bøvågen.
– Hvor lang tid går det
fra fisken er trukket opp
av fjorden til den kommer i
butikken?
– 16-17-18 timer før fisken
er i disken i butikk i Bergen.
Du får ikke ferskere fisk, sier
Bognøy.

Etterspør bestemte båter
– Det ryktes at enkelte restauranter i Bergen kun skal ha
fisk fra helt bestemte båter i
samvirkelaget?
– Det vil jeg ikke ut med,
du får ikke lov å skrive om
det. Men det er sant. En
restaurant skal ha fisk fra en
fisker. Han skal ha kvalitet
og det vet han at han får av
denne fiskeren. Prisen er grei,
han profilerer seg på dette
samarbeidet, sier Bognøy som
selv er fisker.
– Jeg er fisker selv. Jeg lurer
meg ut av mottaket og går på
sjøen med en 31 foter Viskund
fra 1978. Du vet fisken kommer til meg. Jeg har holdt på
så mange år at jeg vet når fisken kommer. Jeg slår ikke på
loddet igjen, det er bare tull,
sier Bognøy som inviterer alle
fiskerne som kommer til mottaket på kaffe og sjokolade.

Samvirkelaget FiSkFråFjorden
Fisker
Ingvar Steine
Hallvard Godøy
Tore Karsten Kleppe
Terje Rosseland
Ole Johnny Rosseland
Ørjan Mo
Bjørnar Eikeland
Gaute Tofte
Willy Ommer
Hermann Lie
John Bernhard Trengereid
Erlend Matre

GIR SEG: Frode Strønen I Samvirkelaget Fiskfråfjorden gir seg etter mye motbør. Samvirkelaget driver videre. FOTO: LARS A. OMA

Fiskesamvirkelag – suksess og fiasko

Båt
fritidsregistrert
«Britt Evelyn»
«Tempo»
«Viking»
«Fjordbas»
«Ramona»
«Nordlys»
«Hartho»
«Bris»
«Cirka»
«Skjærvik»
«Austbris»

Kommune
Bergen
Fusa
Fusa
Kvam
Kvam
Kvam
Kvinnherad
Kvinnherad
Kvinnherad
Samnanger
Samnanger
Tysnes

Fakta: FiSkFråFjorden

QQSamvirkelaget Fiskfråfjorden

ISLAND

Radøy,
hoRdaland

haRdanGERfjoRdEn: Fisker Ørjan Mo fra Kvam på fiske i Hardangerfjorden.

- Dette skal være pensum for fiskeristudentene,
slo Ringdal ettertrykkelig fast. Men samtidig
erkjenner han at det kan være lett å gå seg vill i
deler av tematikken og at både næringen og
politikerne har en jobb å gjøre for å nå bredt ut
med begripelige presentasjoner av innholdet. - Vi
gjør oss litt utilgjengelige enkelte ganger, og min
sjef (fiskeriminister Elisabeth Aspaker, red. anm.)
var tidlig ute og signaliserte at vi må unngå
«stammespråket» i fiskerinæringen. Samtidig ser
vi et stort og bredt engasjement i næringen og
2015 er på mange måter det viktigste året for
fiskerinæringen på mange år og der Nærings- og
fiskerikomiteen er blant de viktigste av alle
komiteer, fortsatte han. Roser rapporten
Assisterende direktør Svein Ove Haugland i
Norges Råfisklag roser rapporten på flere
punkter. Blant annet muligheten for å påvirke det
endelige resultatet.. - Men det er noen
kontroversielle punkter der jeg tviler på vi blir
enige, sier han til fbfi.no.
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til mottaket i året. Hadde flere
båter vært med, i en omkrets
av to timer fra Bergen, kunne
vi fått blodfersk sjømat til det
store nærmarkedet Bergen.
1000 tonn til 100 kroner kiloet ut til forbruker er ikke å

ta hardt i, det gir et potensial
på 100 millioner kroner, sier
Strønen.

Reiselivsnæringen
Han legger til at slik sjømat
definert som lokalmat ville
gitt økt verdiskaping og oppmerksomhet for lokalt råstoff
og lokal matkultur.
– Dette er lokale fiskere som
driver svært miljøvennlig, og

ble startet i 2011. Det er i Norge
et unikt fiskerieid samvirkelag
som totalt siden oppstarten har
fraktet 650 tonn fisk (tilsvarer
35.000 lam) til Nordhordland
Fisk-mottaket på Radøy.
QQ12 fiskere med 12 medlemssjarker er med i laget som fisker
i Hardangerfjorden og Bjørnefjorden i Hordaland. Båtene er
fra kommunene Bergen, Fusa,
Kvinnherad, Kvam, Samnager og
Tysnes.
QQKvalitet står i høysetet, fisken
sløyes umiddelbart etter at den
er trukket ombord og legges så
i issørpe før den fraktes med bil
rett til fiskemottaket.

Fra venstre: Statsråd Amund Drønen Ringdal, Ørjan
Nergaard fra Norway Seafoods og Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe, Svein Ove Haugland fra Norges Råfisklag, og
direktør Magnar Pedersen i Nofima. Helt til høyre styreleder
Kristian Johansen, Håp i Havet.

– Tveteråsrapporten
skal ikke i skuffen
Men de som er uenig med
innholdet i rapporten bør
være raske med å komme
med innspill.
– Vi stenger ikke dørene
helt, men etter endt april
måned håper vi at de som
har innvendinger til Tveteråsrapporten har kommet
med sine innspill. For da
vil vi trenge tiden frem mot
årsskiftet til internt arbeid
for å ferdigstille den endelige
rapporten.
Det sier statsråd Amund
Drønen Ringdal i Næringsog fiskeridepartementet til
fbfi.no.

Paneldebatt
Sammen med Svein Ove
Haugland fra Norges Råfisklag, Ørjan Nergaard fra
Norway Seafoods og Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe og direktør Magnar
Pedersen i Nofima deltok han
i en kort paneldebatt under
Håp i havet-konferansen
ved Universitetet i Tromsø
torsdag.
Målet var blant annet å få
fiskeristudentene til å sette
seg mer inn i og forstå innholdet i Tveteråsrapporten.
Flere hadde nemlig forut for
konferansen signalisert liten
eller ingen kunnskap om
innholdet i rapporten.
– Dette skal være pensum
for fiskeristudentene, slo
Ringdal ettertrykkelig fast.
Men samtidig erkjenner han
at det kan være lett å gå seg
vill i deler av tematikken og
at både næringen og politikerne har en jobb å gjøre for
å nå bredt ut med begripelige
presentasjoner av innholdet.

– Vi gjør oss litt utilgjengelige enkelte ganger, og min
sjef (fiskeriminister Elisabeth Aspaker, red. anm.) var
tidlig ute og signaliserte at vi
må unngå «stammespråket»
i fiskerinæringen. Samtidig ser vi et stort og bredt
engasjement i næringen og
2015 er på mange måter det
viktigste året for fiskerinæringen på mange år og der
Nærings- og fiskerikomiteen
er blant de viktigste av alle
komiteer, fortsatte han.

Roser rapporten
Assisterende direktør Svein
Ove Haugland i Norges
Råfisklag roser rapporten
på flere punkter. Blant annet
muligheten for å påvirke det
endelige resultatet.
– Men det er noen kontroversielle punkter der jeg
tviler på vi blir enige, sier
han til fbfi.no.
Det gjelder punktene som
omhandler deltakerloven,
fiskesalgslagsloven og
kvotetak.
– Det er heller ikke slik
at det fiskerne mot industrien. Det er flere mindre
og mellomstore industribedrifter som er bekymret
for eventuelle endringer i
deltakerloven, sier han og
råder alle som har innspill til
rapporten om å komme med
de raskt.
jorn.hagen@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 81

Les mer

fbfi.no

Velkommen til
Ballstad i Lofoten
Ballstad har butikk, bunkers, slipp
og annen nødvendig service

Vi kjøper fisk i år
som tidligere!
Sløying etter ønske

ville ha vært viktig som leverandør av opplevelser til reiselivsnæringen, mener han.
ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

Tlf.: Helge 952 15 955 – Jan-Helge 957 28 755

Det gjelder punktene som omhandler deltakerloven,
fiskesalgslagsloven og kvotetak.
- Det er heller ikke slik at det fiskerne mot industrien.
Det er flere mindre og mellomstore industribedrifter som
er bekymret for eventuelle endringer i deltakerloven, sier
han og råder alle som har innspill til rapporten om å
komme med de raskt. jorn.hagen@fbfi.no Telefon: 77 66
56 81 - Det er eneste måte å bidra til at så mange som
mulig blir tilfredse med det endelige resultatet, selv om
deltakerloven nok vil stå igjen som et punkt med mye
uenighet også etter at den enedlige rapporten er klar,
sier han og påpeker at også Råfisklaget er enig i mye av
innholdet i Tveteråsrapporten. Lytter til innspill Enkelte
har antydet at uenigheten kan resultere i at det aldri blir
noen endelig rapport. det avviser Ringdal. - Rapporten
skal ikke legges i en skuff. Og til de som antyder at vi
lytter mer til industrien enn til fiskerne, så medfører ikke
det riktighet. Vi kan ikke lage en rapport i et politisk
vakuum, så vi trenger og lytter til innspill fra de som har
fiskeriskoene på. Det er lov å være uenig, men da bør
man også komme med løsninger. Og de ønsker vi å
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motta innen april, gjentar han.
- Det er også viktig å påpeke at dette ikke er noe
som dagens regjering har kommet opp med, men
som ble bestemt ved den forrige regjeringen etter
bredt politisk flertall på Stortinget. Så det er en
felles politisk erkjennelse av at noe må gjøres i
fiskeindustrien. Fiskeressursene skal fortsatt
være eid av staten, men vi er åpne for endringer i
deltakerloven uten at nasjonalitetskravet blir
utfordret, avslutter statssekretøren. (Keitl: Skal
på 2-spalteren på s.15 m bilde. Vi kutter den til
på skjerm. Husk vignett: les mer på fbfi.no) BTX:
PANELDEBATT: Tveteråsutvalgets rapport ble
diskutert i paneldebatten under Håp i havet-
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konferansen ved Universitetet i Tromsø i går. FOTO:
JØRN MIKAEL HAGEN
Fra venstre: Statsråd Amund Drønen Ringdal, Ørjan
Nergaard fra Norway Seafoods og Båtsfjord
Handelsstands Fiskerigruppe, Svein Ove Haugland fra
Norges Råfisklag, og direktør Magnar Pedersen i Nofima.
Helt til høyre styreleder Kristian Johansen, Håp i Havet.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Hotell-skrei. berger. Myre
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 13.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 13.

Når værgudene slår seg vrang, har
torskeleverandørene på Myre i Vesterålen sikret
sine kunder skrei likevel. Det lokale hotellet
garanterer gourmet-middagen, uansett vær.
Jon Eirik Olsen Harstad Denne gangen er det
imidlertid skreien som bor på «hotell». Den
ruskete 2015-starten i nord har vist med all
tydelighet at fiskerinæringa også kan ha nytte av
korttidslagring av skrei, i tillegg til den mer
omtalte langtidslagringen. - All ære til André
Reinholdtsen og de øvrige som har vært med på
å arbeide fram dette tilbudet. Når vi ikke greier å
skaffe skrei med «natur-metoden», så har vi nå
skrei lagret i merder som et alternativ. Både vi og
andre av fiskeindustribedriftene her i havna har
benyttet denne muligheten i år, forteller JanRoger Knudsen, produksjonssjef hos Gunnar Klo
A/S. «Rette sorten» I praksis betyr tilbudet at
middagsgjestene under Skreifestivalen på Myre
denne uka får servert ekte og fersk vare, selv om
flåten ligger i land. - Det ville jo være synd om de
skulle spise fiskepinner. Nå kan vi by på ”rette
sorten”, og det samme får en del av våre kunder
ute i verden. Den siste skreien vi pakket her ved
anlegget befinner seg nå i USA, forteller
Knudsen.
Men han skynder seg å legge til at ikke alle
kunder får nyte godt av «hotell-skreien»..
- Det blir relativt kostbar mat. Det har sin pris å
lagre fisk på denne måten, og dette er ikke skrei
vi primært sender til våre dagligvare-kunder.
Heldigvis har vi hatt såpass fiske innimellom
lavtrykkene at også de har fått enkelte
leveranser. Men de tørre tall viser at vi her ved
bedriften ligger nærmere 80 prosent under
kvantumet i fjor til samme tid, sier Knudsen.
Møringer bidrar Det er i utgangspunktet båter i
den større delen av kystflåten som bidrar med
«hotellgjester» til «Levendemerd Myre», som det
heter i Råfisklagets landingsstatistikk. Dermed
kan fisk hentes fra et større område, og fisket er
ikke så væravhengig. Nesten 50 meter lange
«Artus» fra Fosnavåg er så langt i år eneste
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HOTELL-LEVERING: Kystnotbåten «Artus» er foreløpig eneste
båt som har bidratt med torsk til levendelagring på Myre i
Vesterålen. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Hotell-skrei
berger
Myre
z torskemangel
Når værgudene slår
seg vrang, har torskeleverandørene på Myre
i Vesterålen sikret sine
kunder skrei likevel. Det
lokale hotellet garanterer gourmet-middagen,
uansett vær.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Denne gangen er det
i m i d le r t i d
skreien
som
b or
på «hotell».
Den ruskete
2015-starten
i nord har
vist med all
Jan-Roger
tydelighet at
Knudsen
fiskerinæringa også kan ha nytte av korttidslagring av skrei, i tillegg til den
mer omtalte langtidslagringen.
– All ære til André Reinholdtsen og de øvrige som har vært
med på å arbeide fram dette tilbudet. Når vi ikke greier å skaffe
skrei med «natur-metoden», så
har vi nå skrei lagret i merder
som et alternativ. Både vi og andre av fiskeindustribedriftene
her i havna har benyttet denne
muligheten i år, forteller JanRoger Knudsen, produksjonssjef hos Gunnar Klo A/S.

«Rette sorten»
I praksis betyr tilbudet at middagsgjestene under Skreifestivalen på Myre denne uka får
servert ekte og fersk vare, selv
om flåten ligger i land.
– Det ville jo være synd om
de skulle spise fiskepinner. Nå
kan vi by på ”rette sorten”, og
det samme får en del av våre
kunder ute i verden. Den siste
skreien vi pakket her ved anlegget befinner seg nå i USA,
forteller Knudsen.

Fakta: Festival
QQVesterålen skreifestival pågår i

tiden 12. til og med 15. februar.

QQSpredt over de fire dagene

foregår en rekke aktiviteter i
skreiens tegn - fra lineseminar
og worshops – til kokkekurs og
konserter.
Men han skynder seg å legge
til at ikke alle kunder får nyte
godt av «hotell-skreien».
– Det blir relativt kostbar mat.
Det har sin pris å lagre fisk på
denne måten, og dette er ikke
skrei vi primært sender til våre
dagligvare-kunder. Heldigvis
har vi hatt såpass fiske innimellom lavtrykkene at også de har
fått enkelte leveranser. Men
de tørre tall viser at vi her ved
bedriften ligger nærmere 80
prosent under kvantumet i fjor
til samme tid, sier Knudsen.

Møringer bidrar
Det er i utgangspunktet båter
i den større delen av kystflåten
som bidrar med «hotellgjester»
til «Levendemerd Myre», som
det heter i Råfisklagets landingsstatistikk. Dermed kan
fisk hentes fra et større område,
og fisket er ikke så væravhengig.
Nesten 50 meter lange «Artus» fra Fosnavåg er så langt i
år eneste bidragsyter. Og møringene, som har skaffet seg
solid erfaring i faget, har de
siste ukene levert over 60 tonn
levende torsk til lagring, i tillegg til ordinære leveranser til
fiskeindustrien på Myre.
I tida framover er imidlertid
flere båter meldt på vei inn i
levendefangsten.
Eies av fiskerne
– I utgangspunktet er den
skreien som fiskes nå bare
tenkt til korttidslagring,
mens finnmarksfisken senere
i sesongen skal lagres lenger.
Formalitetene rundt lagringen
er ganske kompliserte. Men i
utgangspunktet er det her fiskerne som eier fisken, og vi som
fiskeindustribedrift kjøper de
kvanta vi har bruk for av dem,
forteller Knudsen.

UTSJEKKET: Førsteklasse
skrei kan fortsatt
serveres, selv om været
hindrer fisket. Her bidrar
«hotellnæringa» på Myre
i Vesterålen. FOTO: NORGES
SJØMATRÅD

””

Det ville jo være
synd om de skulle spise
fiskepinner
Jan-Roger Knudsen, Gunnar Klo
A/S

Norges Råfisklag har i et
rundskriv nylig sendt ut en
orientering om de nevnte formalitetene, med blant annet
krav til seddelføring og krav til
lagringstid for å få kvotebonus.

På etterskudd
De siste tallene fra Fiskeridirektoratet illustrerer behovet for
tilgjengelig levendelagret skrei.
Den konvensjonelle delen av flåten hadde til og med uke 6 i år
fisket 27.079 tonn torsk nord for
62-graden, mens tilsvarende tall
for i fjor var 70.577 tonn. Mest
på etterskudd er Åpen gruppe,
med 1.191 tonn, mot 4.643 tonn i
fjor, tett fulgt av Lukket gruppe
under 11 meter, som har 5.371
tonn i år, og hadde 15.516 tonn
i fjor på samme tidspunkt.
jeo@fbfi.no
TelefoN: 77 05 90 22

MANGEL: Ikke alle har fått den skreimiddagen de hadde
planlagt. Her oppgir en av dagligvareforretningene
«fangstutfordringer» som årsak. FOTO: JON EIRIK OLSEN

8392 Sørvågen, Lofoten

Vi kjøper fisk 24 timer i døgnet,
7 dager i uken.
n
n
n
n

Stor sløyekapasitet
Flytebrygge med strøm for den mindre flåten
Bunkers/olje, bil til disposisjon
Gode betingelser
Arne Johan
Tlf.: 926 62 444

Ben Josef
Tlf.: 913 95 617

Olaf
Tlf.: 996 43 319

bidragsyter. Og møringene, som har skaffet seg solid
erfaring i faget, har de siste ukene levert over 60 tonn
levende torsk til lagring, i tillegg til ordinære leveranser
til fiskeindustrien på Myre.
I tida framover er imidlertid flere båter meldt på vei inn i
levendefangsten. Eies av fiskerne - I utgangspunktet er
den skreien som fiskes nå bare tenkt til korttidslagring,
mens finnmarksfisken senere i sesongen skal lagres
lenger. Formalitetene rundt lagringen er ganske
kompliserte. Men i utgangspunktet er det her fiskerne
som eier fisken, og vi som fiskeindustribedrift kjøper de
kvanta vi har bruk for av dem, forteller Knudsen. Norges
Råfisklag har i et rundskriv nylig sendt ut en orientering
om de nevnte formalitetene, med blant annet krav til
seddelføring og krav til lagringstid for å få kvotebonus.
På etterskudd De siste tallene fra Fiskeridirektoratet
illustrerer behovet for tilgjengelig levendelagret skrei.
Den konvensjonelle delen av flåten hadde til og med uke
6 i år fisket 27.079 tonn torsk nord for 62-graden, mens
tilsvarende tall for i fjor var 70.577 tonn. Mest på
etterskudd er Åpen gruppe, med 1.191 tonn, mot 4.643
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tonn i fjor, tett fulgt av Lukket gruppe under 11
meter, som har 5.371 tonn i år, og hadde
15.516 tonn i fjor på samme tidspunkt.
jeo@fbfi.no TelefoN: 77 05 90 22

årsak. FOTO: JON EIRIK OLSEN HOTELL-LEVERING:
Kystnotbåten «Artus» er foreløpig eneste båt som har
bidratt med torsk til levendelagring på Myre i Vesterålen.
FOTO: JON EIRIK OLSEN

UTSJEKKET: Førsteklasse skrei kan fortsatt
serveres, selv om været hindrer fisket. Her bidrar
«hotellnæringa» på Myre i Vesterålen. FOTO:
NORGES SJØMATRÅD FBFI FiskeribladetFiskaren
MANGEL: Ikke alle har fått den skreimiddagen de
hadde planlagt. Her oppgir en av
dagligvareforretningene «fangstutfordringer» som

@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Hotell-skrei berger Myre
Intrafish - Login. Publisert på nett 13.02.2015 04:00. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Illustrasjonsbilde. (Foto: Norges sjømatråd)
Hotell-skrei berger Myre Når værgudene slår seg
vrang, har torskeleverandørene på Myre i
Vesterålen sikret sine kunder skrei likevel.
Det lokale hotellet garanterer gourmet-middagen,
uansett vær.
User
Denne gangen er det imidlertid skreien som bor
på hotell. Den ruskete 2015-starten i nord har
vist med all tydelighet at fiskerinæringa også kan
ha nytte av korttidslagring av skrei, i tillegg til den
mer omtalte langtidslagringen.
- All ære til André Reinholdtsen og de øvrige som
har vært med på å arbeide fram dette tilbudet.
Når vi ikke greier å skaffe skrei med naturmetoden, så har vi nå skrei lagret i merder som
et alternativ. Både vi og andre av
fiskeindustribedriftene her i havna har benyttet
denne muligheten i år, forteller Jan-Roger
Knudsen, produksjonssjef hos Gunnar Klo A/S.
Rette sorten I praksis betyr tilbudet at
middagsgjestene under Skreifestivalen på Myre
denne uka får servert ekte og fersk vare, selv om
flåten ligger i land.
- Det ville jo være synd om de skulle spise
fiskepinner. Nå kan vi by på "rette sorten", og
det samme får en del av våre kunder ute i
verden. Den siste skreien vi pakket her ved
anlegget befinner seg nå i USA, forteller
Knudsen.
Men han skynder seg å legge til at ikke alle
kunder får nyte godt av hotell-skreien.
- Det blir relativt kostbar mat. Det har sin pris å
lagre fisk på denne måten, og dette er ikke skrei
vi primært sender til våre dagligvare-kunder.
Heldigvis har vi hatt såpass fiske innimellom
lavtrykkene at også de har fått enkelte
leveranser. Men de tørre tall viser at vi her ved
bedriften ligger nærmere 80 prosent under
kvantumet i fjor til samme tid, sier Knudsen.
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Møringer bidrar Det er i utgangspunktet båter i
den større delen av kystflåten som bidrar med
hotellgjester til Levendemerd Myre, som det
heter i Råfisklagets landingsstatistikk. Dermed
kan fisk hentes fra et større område, og fisket er
ikke så væravhengig.
Nesten 50 meter lange Artus fra Fosnavåg er så
langt i år eneste bidragsyter. Og møringene, som
har skaffet seg solid erfaring i faget, har de siste
ukene levert over 60 tonn levende torsk til
lagring, i tillegg til ordinære leveranser til
fiskeindustrien på Myre.
I tida framover er imidlertid flere båter meldt på
vei inn i levendefangsten.
Eies av fiskerne - I utgangspunktet er den skreien
som fiskes nå bare tenkt til korttidslagring, mens
finnmarksfisken senere i sesongen skal lagres
lenger. Formalitetene rundt lagringen er ganske
kompliserte. Men i utgangspunktet er det her
fiskerne som eier fisken, og vi som
fiskeindustribedrift kjøper de kvanta vi har bruk
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for av dem, forteller Knudsen.
Norges Råfisklag har i et rundskriv nylig sendt ut en
orientering om de nevnte formalitetene, med blant annet
krav til seddelføring og krav til lagringstid for å få
kvotebonus.
På etterskudd De siste tallene fra Fiskeridirektoratet
illustrerer behovet for tilgjengelig levendelagret skrei.
Den konvensjonelle delen av flåten hadde til og med uke
6 i år fisket 27.079 tonn torsk nord for 62-graden, mens
tilsvarende tall for i fjor var 70.577 tonn. Mest på
etterskudd er Åpen gruppe, med 1.191 tonn, mot 4.643
tonn i fjor, tett fulgt av Lukket gruppe under 11 meter,
som har 5.371 tonn i år, og hadde 15.516 tonn i fjor på
samme tidspunkt.
© Intrafish - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/J2SLamki
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- Tveteråsrapporten skal ikke legges i en skuff
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 12.02.2015 15:12. Profil: Nofima.
Jørn Mikael Hagen.

Men de som er uenig med innholdet i rapporten
bør være raske med å komme med innspill. - Vi
stenger ikke dørene helt, men etter endt april
måned håper vi at de som har innvendinger til
Tveteråsrapporten har kommet med sine innspill.
For da vil vi trenge tiden frem mot årsskiftet til
internt arbeid for å ferdigstille den endelige
rapporten.
Det sier statssekretær Amund Dønen Ringdal i
Nærings- og fiskeridepartementet til fbfi.no.
Sammen med Svein Ove Haugland fra Norges
Råfisklag, Ørjan Nergaard fra Norway Seafoods
og Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe og
direktør Magnar Pedersen i Nofima deltok han i
en kort paneldebatt under Håp i havetkonferansen ved Universitetet i Tromsø torsdag.
Ingen kunnskap om rapporten Målet var blant
annet å få fiskeristudentene til å sette seg mer
inn i og forstå innholdet i Tveteråsrapporten.
Flere hadde nemlig forut for konferansen
signalisert liten eller ingen kunnskap om
innholdet i rapporten.
- Dette skal være pensum for fiskeristudentene,
slo Ringdal ettertrykkelig fast. Men samtidig
erkjenner han at det kan være lett å gå seg vill i
deler av tematikken og at både næringen og
politikerne har en jobb å gjøre for å nå bredt ut
med begripelige presentasjoner av innholdet.
- Vi gjør oss litt utilgjengelige enkelte ganger, og
min sjef (fiskeriminister Elisabeth Aspaker, red.
anm.) var tidlig ute og signaliserte at vi må unngå
"stammespråket" i fiskerinæringen. Samtidig ser
vi et stort og bredt engasjement i næringen og
2015 er på mange måter det viktigste året for
fiskerinæringen på mange år og der Nærings- og
fiskerikomiteen er blant de viktigste av alle
komiteer, fortsatte han.
Blir aldri enige om deltakerloven Assisterende
direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag
roser rapporten på flere punkter. Blant annet
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muligheten for å påvirke det endelige resultatet.
- Men det er noen kontroversielle punkter der jeg
tviler på vi blir enige, sier han til fbfi.no.
Det gjelder punktene som omhandler
deltakerloven, fiskesalgslagsloven og kvotetak.
- Det er heller ikke slik at det er fiskerne mot
industrien. Det er flere mindre og mellomstore
industribedrifter som er bekymret for eventuelle
endringer i deltakerloven, sier han og råder alle
som har innspill til rapporten om å komme med
de raskt.
- Det er eneste måte å bidra til at så mange som
mulig blir tilfredse med det endelige resultatet,
selv om deltakerloven nok vil stå igjen som et
punkt med mye uenighet også etter at den
enedlige rapporten ligger klar, sier han og
påpeker at også Råfisklaget er enig i mye av
innholdet i Tveteråsrapporten.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

- Rapporten skal ikke legges i en skuff. Og til de som
antyder at vi lytter mer til industrien enn til fiskerne, så
medfører ikke det riktighet. Vi kan ikke lage en rapport i
et politisk vakuum, så vi trenger og lytter til innspill fra
de som har fiskeriskoene på. Det er lov å være uenig,
men da bør man også komme med løsninger. Og de
ønsker vi å motta innen april, gjentar han.
- Det er også viktig å påpeke at dette ikke er noe som
dagens regjering har kommet opp med, men som ble
bestemt ved den forrige regjeringen etter bredt politisk
flertall på Stortinget. Så det er en felles politisk
erkjennelse av at noe må gjøres i fiskeindustrien.
Fiskeressursene skal fortsatt være eid av staten, men vi
er åpne for endringer i deltakerloven uten at
nasjonalitetskravet blir utfordret, avslutter
statssekretøren.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/H8k1M4Tq

Fiskeressursene skal forbli statseid Enkelte har
antydet at uenigheten kan resultere i at det aldri
blir noen endelig rapport. Det avviser Ringdal.
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- Skal en trailer få lov til å ha egen fiskekvote?
Nord24. Publisert på nett 12.02.2015 14:35. Profil: Nofima.
Torkil Emberland.

Det kan bli konsekvensen av lovendring.
Tveteråsutvalgets utredning om hvordan norske
fiskerier kan rigges i fremtiden har vakt sterke
reaksjoner både blant fiskere og andre som
frykter frislipp av kvoter, utradering av kystflåten
og utenlandsk eierskap.
Under fiskeristudentenes årlige konferanse Håp i
havet møttes aktører fra fire ender av næringa for
å oppklare og si sin mening.
Råfisklaget utfordres
Råfisklaget reagerer ikke uventet på et forslag
om at det som kalles en "nøytral aktør" skal
overta salg av hvitfisk.
Det fiskereide Råfisklaget er i dag mellomledd
mellom fiskerne og markedet fra Møre og
nordover, og omsetter for 1,8 milliarder årlig. De
har hovedkontor i Tromsø og 64 ansatte.
- Det er ingen som vil legge ned Råfisklaget,
beroliger statssekretær Amund Drønen Ringdal i
Nærings- fiskeridepartementet.
Det tror heller ikke markedssjef Svein Ove
Haugland i Råfisklaget.
- Store deler av rapporten er god. Men det er to
punkter vi mener er særlig dårlige. Det ene er
endring av deltakerloven, det andre forslaget om
at det som kalles en nøytral aktør skal overta
markedet.
- Betyr dette en matvarebørs?
- Det er vanskelig å se for seg noe annet enn at
dette blir en børs.
Haugland har vanskelig for å se gevinsten i
forslaget.
- Jeg mener vi er så godt som nøytral når fisken
skal ut på markedet. I tillegg har Råfisklaget
anledning til å gå inn med regulering om det
leveres for mye. Slik regulerer fiskerne seg selv.
- Trailer med kvote?
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Dette mener Haugland kan bli konsekvensen om
forslagene blir gjennomført:
Konsekvens av svekket detakerlov og fri
strukturering er at aktører med god finansiering
kan skvise ut konkurrenter.
Øker presset om å strukturere til færre og større
båter.
Risiko for utenlandsk eierskap
Eierskapet til flåten flyttes fra kysten.
Risiko for betydelig reduksjon av kystflåten. Det
vil også gi konsekvenser for landindustrien.
Haugland mener det mest dramatiske forslaget i
rapporten er justering av deltakerloven, som sier
at bare aktive fiskere kan eie fiskefartøy.
Tveterås-utvalget vil gi industrien anledning til å
eie fartøy og kvoter.
- Skal det være slik at det holder å drive
sjømatindustri, medfører det store vansker med
definisjoner. Det er mange som driver med
sjømat. Skal en trailer få eie fiskebåter fordi den
driver med sjømat? Slik jeg ser det kan det bli en
reell problemstilling.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

- Som å få 200 paller banan
Ørjan Nergaard, råstoffsjef Norway Seafoods, ønsker å
ha med seg Råfisklaget videre. Men dagens
fiskesalgslov gir ham grå hår i hodet.
- Markedet med prinsipper om tilbud og etterspørsel
fungerer bra - ni måneder i året. Men i når det leveres
enorme volum i mars er vi pålagt å betale minstepris
uansett hvor mye som landes. Det er som om
kjøpmannen på hjørnet får 200 paller banan på en gang.
Han må dumpe prisene for å få den ut.
Diskusjon om Tveterås-utvalgets innstilling på Håp i
havet. Fra venstre statssekretær Amund Drønen Ringdal,
råstoffsjef i Norway Seafoods Ørjan Nergaard,
markedsjef i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland og
Magnar Pedersen i Nofima - som var sekretariat for
rapporten.
© Nord24
Se webartikkelen på http://ret.nu/J09A4wwC
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Solberg-regjeringen takler
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 11.02.2015. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 6.

kritikk dårlig - og ministrene svarer på viktige
spørsmål med total stillhet. Det er en dårlig
strategi, for nå er tausheten blitt en sak i seg
selv.
Vi har sett utviklingen lenge. Med en gang en sak
blir politisk betent så stikker statsrådene i
regjeringen av. Det verste eksempelet er
justisminister Anders Anundsen og hans
håndtering av asylbarna. I 50 dager var han taus
og nektet uttale seg, en kommunikasjonspraksis
vi nå ser tendenser til også i andre
departementet.. I møte med kritikk velger
ministrene å holde seg utenfor mediene. Det
virker også være en rød tråd å unngå medier som
har avdekket eller omtalt vanskelig saker. Det er
en dårlig strategi - og alt annet en positiv for vår
politiske debatt. Mediene er dessuten sjelden
glad i politikere som gjerne stiller opp til
gladsaker, men nekter å komme når det blir
vanskelig.
Dette gjelder også for vår næring.
FiskeribladetFiskaren har den siste tiden prøvd å
få flere viktige statsråder for norsk sjømatnæring
til å stille til intervju, uten å lykkes. Tendensen
har blitt at de avslår enhver samtale om betente
saker. Da velger de heller å sitte stille og håpe
på at alt skal blåse over. Det vil si god
gammeldags strutsepolitikk.
Vi har den siste uken prøvd å få fiskeriminister
Elisabeth Aspaker til å stille til intervju i forkant
av årsmøtet til Fiskebåt i Oslo i morgen og
fredag..
Vi ønsket primært en samtale rundt utfordringene
for havfiskeflåten. Vi ville fokusere på viktige
endringer som basistonnheving for ringnotflåten,
struktureringsordninger, hennes vurderinger av
Tveteråsutvalgets innstilling og bakgrunn for at
regjeringen valgte å heve andelene ringnotflåten
kan eie av totalkvotene. Felles for dem alle er at
det er kontroversielle og vanskelige saker..
Når ministeren blir gjort oppmerksom på
temaene, er svaret negativt. Aspaker ønsker ikke
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TAUS MAKT: Regjeringen har valgt den tause strategi, og vil ikke snakke om de vanskelige sakene. Både fiskeriminister Elisabeth Aspaker og utenriksminister Børge
Brende unngår FiskeribladetFiskaren når vi vil snakke om de betente politiske sakene. Her er Elisabeth Aspaker (t.v), Tine Sundtoft, utenriksminister Børge Brende og
Ina Marie Eriksen Søreide på Høyres landsmøte 2014. Foto: Klaudia lech

Solberg-regjeringen takler kritikk dårlig – og ministrene svarer på viktige spørsmål med
total stillhet. det er en dårlig strategi, for nå er tausheten blitt en sak i seg selv.

den tause strategien
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i har sett utviklingen
lenge. Med en gang en
sak blir politisk betent så
stikker statsrådene i regjeringen av. Det verste eksempelet
er justisminister Anders
Anundsen og hans håndtering av asylbarna. I 50 dager
var han taus og nektet uttale
seg, en kommunikasjonspraksis vi nå ser tendenser til
også i andre departementet.
I møte med kritikk velger
ministrene å holde seg utenfor mediene. Det virker også
være en rød tråd å unngå medier som har avdekket eller
omtalt vanskelig saker. Det er
en dårlig strategi - og alt annet en positiv for vår politiske

debatt. Mediene er dessuten
sjelden glad i politikere som
gjerne stiller opp til gladsaker, men nekter å komme når
det blir vanskelig.
Dette gjelder også for vår
næring. FiskeribladetFiskaren har den siste tiden prøvd
å få flere viktige statsråder
for norsk sjømatnæring til
å stille til intervju, uten å
lykkes. Tendensen har blitt at
de avslår enhver samtale om
betente saker. Da velger de
heller å sitte stille og håpe på
at alt skal blåse over. Det vil
si god gammeldags strutsepolitikk.
Vi har den siste uken prøvd
å få fiskeriminister Elisabeth
Aspaker til å stille til intervju i forkant av årsmøtet til
Fiskebåt i Oslo i morgen og
fredag.
Vi ønsket primært en
samtale rundt utfordringene
for havfiskeflåten. Vi ville
fokusere på viktige endringer
som basistonnheving for
ringnotflåten, struktureringsordninger, hennes vurderinger av Tveteråsutvalgets
innstilling og bakgrunn for
at regjeringen valgte å heve

andelene ringnotflåten kan
eie av totalkvotene. Felles for
dem alle er at det er kontroversielle og vanskelige saker.
Når ministeren blir gjort
oppmerksom på temaene,
er svaret negativt. Aspaker
ønsker ikke å uttale seg om
disse sakene.

””

I møte med
kritikk velger
ministrene å
holde seg utenfor
mediene.
Det samme opplevde vi i
forbindelse med utenriksminister Børge Brende. Han
besøkte Norges Handelshøyskole i Bergen denne uken,
hvor han skulle snakke om
kunnskapsbasert utenrikspolitikk.
FiskeribladetFiskaren
ble tilbudt et intervju med
Brende etter foredraget, men
da tema for samtalen ble

kjent, trakk ministeren seg.
Da hadde han ikke lenger tid
til oss.
Det er både urovekkende
og overraskende at Brende
unngår å svare på spørsmål
knyttet til Norges samkvem
med Russland og Kina, utfordringer knyttet til handelsavtaler, samt markedsadgang
for norsk fisk. Dette er helt
sentrale utfordringer i Norges
utenrikspolitikk, og svært
viktig for norsk sjømatnæring.
Som minister i Bondevikregjeringene hadde Brende
et langt mer fremoverlent forhold til media, så spørsmålet
er om tausheten er noe Erna
Solberg har innført. Denne
strategien fremmer ikke et
levende demokrati.
Samtidig opplever vi at
ministrene gjerne stiller opp
når det er snakk om gladsaker. Det er Elisabeth Aspaker
et godt eksempel på. Hun vil
gjerne at media stiller når det
gjelder økning i klippfiskeksport til Portugal, optimistisk
tysklandsbesøk, høy sjømateksport og bedriftsbesøk på
kysten. Disse saken selges

inn som om vi bare var uker
unna neste stortingsvalg.
Praksisen er altså blitt at
ministrene gjerne snakker
når det er noe å hyggelig å
formidle, men unngår pressen når det er noe vanskelig.
Men politikk er å ta vanskelige valg, også i kontroversielle saker. Da er det direkte
svakt av en minister å stikk
seg unna. Åpenhet burde
vært langt mer fremtredende
i maktutøvelsen for Solberg &
Co. Ikke minst med tanke på
at de to regjeringspartiene i
en årrekke kritiserte Stoltenberg og hans mannskap for
ikke å være åpne nok.
Utviklingen er også et
brudd med politisk praksis. I
det store og det hele har statsrådene stilt opp, enten sakene
er vanskelige eller hyggelige.
Det er et problem for både
demokratiet og de politiske
prosessene at regjeringen har
valgt taushet som taktikk.
Når stillhet er blitt strategi så
blir tausheten like viktig som
saken i seg selv.
oystein.hage@fbfi.no
Mobil: 932 56317

å uttale seg om disse sakene..
Det samme opplevde vi i forbindelse med
utenriksminister Børge Brende. Han besøkte Norges
Handelshøyskole i Bergen denne uken, hvor han skulle
snakke om kunnskapsbasert utenrikspolitikk..
FiskeribladetFiskaren ble tilbudt et intervju med Brende
etter foredraget, men da tema for samtalen ble kjent,
trakk ministeren seg. Da hadde han ikke lenger tid til
oss..
Det er både urovekkende og overraskende at Brende
unngår å svare på spørsmål knyttet til Norges samkvem
med Russland og Kina, utfordringer knyttet til
handelsavtaler, samt markedsadgang for norsk fisk.
Dette er helt sentrale utfordringer i Norges
utenrikspolitikk, og svært viktig for norsk sjømatnæring.
Som minister i Bondevik-regjeringene hadde Brende et
langt mer fremoverlent forhold til media, så spørsmålet
er om tausheten er noe Erna Solberg har innført. Denne
strategien fremmer ikke et levende demokrati.
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Samtidig opplever vi at ministrene gjerne stiller
opp når det er snakk om gladsaker. Det er
Elisabeth Aspaker et godt eksempel på. Hun vil
gjerne at media stiller når det gjelder økning i
klippfiskeksport til Portugal, optimistisk
tysklandsbesøk, høy sjømateksport og
bedriftsbesøk på kysten. Disse saken selges inn
som om vi bare var uker unna neste
stortingsvalg..
Praksisen er altså blitt at ministrene gjerne
snakker når det er noe å hyggelig å formidle, men
unngår pressen når det er noe vanskelig. Men
politikk er å ta vanskelige valg, også i
kontroversielle saker. Da er det direkte svakt av
en minister å stikk seg unna. Åpenhet burde vært
langt mer fremtredende i maktutøvelsen for
Solberg & Co. Ikke minst med tanke på at de to
regjeringspartiene i en årrekke kritiserte
Stoltenberg og hans mannskap for ikke å være
åpne nok. .
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enten sakene er vanskelige eller hyggelige..
Det er et problem for både demokratiet og de politiske
prosessene at regjeringen har valgt taushet som taktikk.
Når stillhet er blitt strategi så blir tausheten like viktig
som saken i seg selv. oystein.hage@fbfi.no Mobil: 932
56317 Den tause strategien
TAUS MAKT: Regjeringen har valgt den tause strategi, og
vil ikke snakke om de vanskelige sakene. Både
fiskeriminister Elisabeth Aspaker og utenriksminister
Børge Brende unngår FiskeribladetFiskaren når vi vil
snakke om de betente politiske sakene. Her er Elisabeth
Aspaker (t.v), Tine Sundtoft, utenriksminister Børge
Brende og Ina Marie Eriksen Søreide på Høyres
landsmøte 2014. Foto: Klaudia Lech
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Utviklingen er også et brudd med politisk praksis.
I det store og det hele har statsrådene stilt opp,
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Savner opp- drettstorsk Savner opp- drettstorsk
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 09.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 4.

«Verden» vil ha mer torsk. Spanjolene er ville
etter skrei og nå bruker Sjømatrådet fire millioner
kroner på introduksjon av torsk i Kina i 2015.
Men går torskekvotene betydelig ned, greier man
ikke å betjene «oppbygde» markeder med torsk.
Jevne leveranser Markedssjef for torsk i
Sjømatrådet, Amund Bråthen, sier at det hadde
vært fint om torskeoppdrettsnæringen hadde
vært oppe og gått. - Vi jobber med å markedsføre
det som er tilgjengelig av torsk uansett om den
kommer rett fra båten eller fra levendelagring.
Men det er klart når du snakker om villfanget
torsk så er det kvoteavhengig og væravhengig.
Derfor hadde det vært greit å hatt torskeoppdrett
som en buffer slik at vi kunne ha jevne
leveranser av torsk, sier Bråthen til FBFI. Borte
Torskeoppdrettsnæringen er så og si borte, men
fremdeles er Nofimas avsprogram for torsk i
Tromsø operativ. Næringas bane var at det
kostet mer å oppdrette torsken enn markedet var
villig til å betale. Store kvoter på torsk og
finanskrisen for fem-seks år siden, er to stikkord
når en ser på årsaken til prisfallet. - Vi får penger
til en liten drift for å videreføre avlsprogrammet.
Men vi er ikke sikret drift i mange år. Samtidig
tyder de statlige bevilgninger til oss på at
«staten» har tro på at det igjen kan bli interesse
for torskeoppdrett, sier leder for avlsprogrammet,
seniorforsker Atle Mortensen. Brent fingrene Paul
Birger Torgnes i Brønnøysund har erfaring både
fra lakseoppdrettselskapet Fjord Seafood og
torskeoppdrettsselskapet Fjord Marin Cod. Han
var både medeier i sjef i de to selskapene. - Jeg
er enig med Sjømatrådet at jevne leveranser er
viktig. Det er jevne leveranser og god kvalitet
som har gjort det mulig for lakseoppdrett å
erobre nye markeder samt å vedlikeholde
etablerte markeder, sier Torgnes. Han tror at de
som har brent fingrene på torskeoppdrett vil
tenke seg om to ganger før de går inn i næringen
igjen selv om lønnsomheten er der.

SLUTT: Selskapet Seamatech dropper torskeoppdrett og satser
på laks, eller så blir anlegg og landområder solgt. Arkivfoto

SLUTT: Havlandet Marin Yngel i Florø, avsluttet produksjonen av
torskeyngel i fjor. ARKIVFOTO

Brente fingrene
CoMebaCk?: Paul Birger Torgnes i Brønnøysund har erfaring
både fra lakseoppdrettselskapet
Fjord Seafood og torskeoppdrettsselskapet Fjord
Marin Cod.
Han var både
medeier i
sjef i de to
selskapene.
– Jeg er
enig med
Sjømatrådet
Paul Birger
at jevne
Torgnes
leveranser
er viktig. Det er jevne leveranser
og god kvalitet som har gjort det
mulig for lakseoppdrett å erobre
nye markeder samt å vedlikeholde etablerte markeder, sier
Torgnes. Han tror at de som har
brent fingrene på torskeoppdrett
vil tenke seg om to ganger før de
går inn i næringen igjen selv om
lønnsomheten er der.
– Jeg vil ikke utelukke at vi
prøver oss igjen hvis forholden
ligger tilrette for det.

Havlandet la ned torskeyngel –
gikk over til berggylt

25 millioner kroner tapt i Seamatech

- Jeg vil ikke utelukke at vi prøver oss igjen hvis
forholden ligger tilrette for det. Kommer tilbake
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torsk ble satt i sjøen i januar
2013 og ytterligere 500.000
torsk på 0,8 kilo ble satt i sjøen
i april 2013.
Selskapet produserte 3-6
tonn torsk for dagen siden mai
2013. I tillegg til elendige priser
i 2014 og et marked som forsvant, slet selskapet med sykdom året før. Selskapet anslår
tapet på grunn av sykdom til
5-7 millioner kroner.
– Blir det aldri mer torske-

””

Det ble et gedigent
blodbad i 2014. Vi mistet mye fisk. Markedet
forsvant i 2014 og det
skyldes levendelagret
fisk
ole Bakke, daglig leder i
Seamatech

oppdrett?
– Jeg skal ikke si nei definitivt,
men ikke i nærmeste fremtid.
Kanskje torsken må oppdrettes
på land. Det blir ganske sikkert
mer torskeoppdrett, men jeg vet
ikke om det blir vi, sier Bakke.
ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

Den største kommersielle
torskeyngelprodusenten Havlandet Marin Yngel i Florø,
avsluttet produksjonen av
torskeyngel i fjor.
– Vi har ingen torskeoppdrettsnæring per i dag. Vi
sluttet å produsere i fjor
og begynte med berggyltoppdrett som rensefisk til
laksenæringen i stedet, sier
daglig leder Halvard Hovland
til FiskeribladetFiskaren.
Han forteller at yngelprodusenten til slutt sto uten
kunder, tross stor avlsmessig
fremgang og suksess.
– Vi sto uten kunder, det var
ikke marked for torskeoppdretterne. Prisene var lave og
man lykkes ikke med å treffe
betalingsvilje for kvalitetsfisk, sier Hovland.
Havlandet sitter fortsatt på
stamfisken og vil gjøre det en
tid fremover.
– Ja vi sitter på stamfisk og
genetikk i anlegget. Den vil
vi holde på. Det kan vi gjøre i
tre-fire år så lenge ikke fisken
blir for stor og for gammel.
Selvfølgelig dersom eierne
våre vil ta den kostnaden. Det

ville i grunnen vært fint om
næringen kunne fått litt hjelp
av AS Norge. Vi skal jo leve av
noe i tillegg til olje og gass i
fremtiden. Det ville ikke være
så dumt å tenke litt på fremtiden. Norge burde virkelig ha
jobbet med oppdrettsnæringen og fremtiden av oppdrett
på alt fra tare til fisk, sier
Hovland.
– Har du tro på at torskeoppdrett kan komme tilbake
som en næring i fremtiden?
– Det er vanskelig å si. Vi
registrerer at fisk er viktig for
konsumentene.
Hvitfisk har fått seg et
oppsving, se bare på trenden
med sushi. Men det er vanskelig å vite. Uansett må det
gjøres noe i forhold til sluttmarkedet for å kunne blåse
liv i torskeoppdrett igjen.
Torskeoppdrett har mulighet
til å levere skinn og beinfrie
produkter i absolutt alle
varianter absolutt hele året.
Men som substitutt for villfisk
når den ikke kan leveres, så
har jeg vanskelig for å tro at
det kan bli noe torskeoppdrett
igjen. Det var sånn det ble

SJEF: Daglig leder i Marin
Yngel Florø, Halvar Hovland.
ARKIVFOTO

dessverre, sier han.
Inntil videre er fremtiden
for Havlandet berggylt til
oppdrettsnæringen. Selskapet
har kompetansen innomhus, oppdrett av berggylt er
nemlig nesten som torskeoppdrett.
ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

– Torskeoppdrett kommer tilbake
Grethe Adoff ved Norsk
Sjømatsenter er overbevist
om at torskeoppdrett kommer
tilbake som næring.
– Det er helt sikkert, tro
meg. Derfor er det så viktig
at den eneste som oppdretter
torsk i Norge nå fortsetter
med det. Det er bare Nasjonal
avlsstasjon for torsk i Troms
som er igjen og det er veldig
viktig å holde på det nasjonale
avlsprogrammet, sier Adoff til
FiskeribladetFiskaren.
Hun var ikke klar over at
Havlandet Marin Yngel, som
la ned oppdrett av torskeyngel
i fjor, fortsatt sitter på stamfisken i tre-fire år fremover.

– Det er jo virkelig bra, det
er viktig å ta vare på stamfisken og det arbeidet som er

lagt ned, sier hun til FiskeribladetFiskaren..

Savner oppdrettstorsk

«Verden»
vil ha mer
torsk.
Spanjolene
er ville etter
skrei og
nå bruker
Sjømatrådet
fire millioner kroner
Atle Mortensen
på introduksjon av torsk i Kina i 2015.
Men går torskekvotene betydelig ned, greier man ikke å
betjene «oppbygde» markeder
med torsk.

Jevne leveranser
Markedssjef for torsk i
Sjømatrådet, Amund Bråthen,
sier at det hadde vært fint om
torskeoppdrettsnæringen
hadde vært oppe og gått.
– Vi jobber med å markedsføre det som er tilgjengelig av
torsk uansett om den kommer
rett fra båten eller fra levendelagring. Men det er klart
når du snakker om villfanget
torsk så er det kvoteavhengig
og væravhengig. Derfor hadde
det vært greit å hatt torskeoppdrett som en buffer slik at
vi kunne ha jevne leveranser
av torsk, sier Bråthen til FBFI.
Borte
Torskeoppdrettsnæringen er
så og si borte, men fremdeles
er Nofimas avsprogram for
torsk i Tromsø operativ. Næringas bane var at det kostet
mer å oppdrette torsken
enn markedet var villig til å
betale. Store kvoter på torsk
og finanskrisen for fem-seks
år siden, er to stikkord når en
ser på årsaken til prisfallet.
– Vi får penger til en liten
drift for å videreføre avlsprogrammet. Men vi er ikke sikret drift i mange år. Samtidig
tyder de statlige bevilgninger
til oss på at «staten» har tro på
at det igjen kan bli interesse
for torskeoppdrett, sier leder
for avlsprogrammet, seniorforsker Atle Mortensen.
Kommer tilbake
Mortensen sier at han har tro
på at torskeoppdrett kommer
tilbake.
– Vi må huske på at 90
prosent av torsken fiskes i
første halvår. I siste halvår er
det en enorm underdekning.
Skal du bygge markeder, må
du kunne tilby torsk hele året.
Jeg mener at villfisknæringen
og torskeoppdrettsnæringen er tjent med at begge er
oppe og går. Når det gjelder
torskeoppdrett har vi nå stor
kompetanse på avl, fôring og
fiskehelse. Det ligger derfor
tilrette for en ny og lønnsom
satsing på torskeoppdrett,
sier Mortensen.
agnar.berg@fbfi
Mobil: 93 25 63 24

TorSkEoppdrETT: Norsk
torskeoppdrett ble spådd å
bli et like stort eventyr som
oppdrettslaksen. ILL.FOTO

Mortensen sier at han har tro på at torskeoppdrett
kommer tilbake. - Vi må huske på at 90 prosent av
torsken fiskes i første halvår. I siste halvår er det en
enorm underdekning. Skal du bygge markeder, må du
kunne tilby torsk hele året. Jeg mener at villfisknæringen
og torskeoppdrettsnæringen er tjent med at begge er
oppe og går. Når det gjelder torskeoppdrett har vi nå stor
kompetanse på avl, fôring og fiskehelse. Det ligger
derfor tilrette for en ny og lønnsom satsing på
torskeoppdrett, sier Mortensen. agnar.berg@fbfi Mobil:
93 25 63 24 «Verden» vil ha mer torsk. Spanjolene er
ville etter skrei og nå bruker Sjømatrådet fire millioner
kroner på introduksjon av torsk i Kina i 2015. Men går
torskekvotene betydelig ned, greier man ikke å betjene
«oppbygde» markeder med torsk. Jevne leveranser
Markedssjef for torsk i Sjømatrådet, Amund Bråthen,
sier at det hadde vært fint om torskeoppdrettsnæringen
hadde vært oppe og gått. - Vi jobber med å markedsføre
det som er tilgjengelig av torsk uansett om den kommer
rett fra båten eller fra levendelagring. Men det er klart
når du snakker om villfanget torsk så er det
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kvoteavhengig og væravhengig. Derfor hadde det
vært greit å hatt torskeoppdrett som en buffer
slik at vi kunne ha jevne leveranser av torsk, sier
Bråthen til FBFI. Borte Torskeoppdrettsnæringen
er så og si borte, men fremdeles er Nofimas
avsprogram for torsk i Tromsø operativ. Næringas
bane var at det kostet mer å oppdrette torsken
enn markedet var villig til å betale. Store kvoter
på torsk og finanskrisen for fem-seks år siden, er
to stikkord når en ser på årsaken til prisfallet. - Vi
får penger til en liten drift for å videreføre
avlsprogrammet. Men vi er ikke sikret drift i
mange år. Samtidig tyder de statlige bevilgninger
til oss på at «staten» har tro på at det igjen kan
bli interesse for torskeoppdrett, sier leder for
avlsprogrammet, seniorforsker Atle Mortensen.
Kommer tilbake Mortensen sier at han har tro på
at torskeoppdrett kommer tilbake. - Vi må huske
på at 90 prosent av torsken fiskes i første halvår.
I siste halvår er det en enorm underdekning. Skal
du bygge markeder, må du kunne tilby torsk hele
året. Jeg mener at villfisknæringen og
torskeoppdrettsnæringen er tjent med at begge
er oppe og går. Når det gjelder torskeoppdrett har
vi nå stor kompetanse på avl, fôring og
fiskehelse. Det ligger derfor tilrette for en ny og
lønnsom satsing på torskeoppdrett, sier
Mortensen. agnar.berg@fbfi Mobil: 93 25 63 24
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Drømmen om å kunne levere fersk torsk til
markedene året rundt har vekket til live visjonene
om torskeoppdrett. Ideen er i utgangspunktet
god, men likevel ikke særlig realistisk.
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Så lenge vi er velsignet med store torskekvoter,
og prisene er såplass lave som i dag, har vi liten
tro på at det er mulig å gjøre torskeoppdrett til en
lønnsom industri. Det er og blir en toskedrøm.
Torskeoppdrett var det store prosjektet på 2000tallet, og alle med respekt for seg selv i
oppdrettsverdenen hev seg på bølgen. Relativt
små villfiskkvoter og god pris i markedene gjorde
gründerne til optimister. Hverdagen innhentet
imidlertid oppdretterne ganske raskt, og mange
milliarder kroner forsvant til bunns sammen med
den siste fisken. En rekke selskaper gikk over
ende, og nok å nevne er Codfarmers som hadde
tidenes tryning.
I løpet av ti år frem til 2011 svidde staten og
private investorer av nærmere fem milliarder
kroner på drømmen. Verst ute å kjøre var
oppdrettsgründer og tidligere Fjord Seafood-sjef
Paul Birger Torgnes. Han brukte hele 500
millioner kroner på drømmeslottet Fjord Marin,
det vi si en million kroner i uken i ti år på et
prosjekt som endte i totalhavari..
At nå drømmen har våknet til live igjen, viser at
hukommelsen til mange er svært kort. Vi tror
fiskerinæringen heller må se mot
villfisknæringen, og diskutere hvordan det er
mulig å få til mer stabile leveranser av villfisk
året igjennom. Dessverre tror vi det ikke er mer
realistisk å lykkes med torskeoppdrett i dag enn
det var for noen år tilbake. Heller tvert i mot.
I dagens avis drømmer Norges Sjømatråd om
stabile torskeleveringer året rundt. Nå som Norge
er i ferd med å bygge nye markeder ville
torskeoppdrett derfor vært et ekstratilbud, mener
de. Vi er helt enig med Sjømatrådet, men tror
heller markedsførerne må oppfordre næringen til
å tenke nytt i forhold periodisering og måten
levendelagring gjennomføres på. Spesielt
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rømmen om å kunne levere fersk torsk til
markedene året rundt har vekket til live
visjonene om torskeoppdrett. Ideen er i
utgangspunktet god, men likevel ikke særlig
realistisk. Så lenge vi er velsignet med store
torskekvoter, og prisene er såplass lave som i
dag, har vi liten tro på at det er mulig å gjøre
torskeoppdrett til en lønnsom industri. Det er og
blir en toskedrøm.
Torskeoppdrett var det store prosjektet på
2000-tallet, og alle med respekt for seg selv i
oppdrettsverdenen hev seg på bølgen. Relativt
små villfiskkvoter og god pris i markedene
gjorde gründerne til optimister. Hverdagen
innhentet imidlertid oppdretterne ganske raskt,
og mange milliarder kroner forsvant til bunns
sammen med den siste fisken. En rekke selskaper gikk over ende, og nok å nevne er Codfarmers som hadde tidenes tryning.
I løpet av ti år frem til 2011 svidde staten og
private investorer av nærmere fem milliarder
kroner på drømmen. Verst ute å kjøre var
oppdrettsgründer og tidligere Fjord Seafoodsjef Paul Birger Torgnes. Han brukte hele 500
millioner kroner på drømmeslottet Fjord Marin,
det vi si en million
kroner i uken i ti
år på et prosjekt
som endte i totalhavari.
At nå drømmen
har våknet til
live igjen, viser at
hukommelsen til
mange er svært
kort. Vi tror fiskerinæringen heller må se mot
villfisknæringen, og diskutere hvordan det er
mulig å få til mer stabile leveranser av villfisk
året igjennom. Dessverre tror vi det ikke er mer
realistisk å lykkes med torskeoppdrett i dag enn
det var for noen år tilbake. Heller tvert i mot.
I dagens avis drømmer Norges Sjømatråd
om stabile torskeleveringer året rundt. Nå som
Norge er i ferd med å bygge nye markeder ville
torskeoppdrett derfor vært et ekstratilbud,
mener de. Vi er helt enig med Sjømatrådet, men
tror heller markedsførerne må oppfordre næringen til å tenke nytt i forhold periodisering og
måten levendelagring gjennomføres på. Spesielt
sistnevnte bør utnyttes maksimalt.
Så lenge torskeprisen er rekordlav, og kvotene
rekordhøye er det i villfisknæringen mulighetene ligger. All sunn fornuft tilsier at oppdrett
av torsk, slik det har vært frem til nå, ikke har
livets rett. Vi både håper og tror oppdretterne
har lært av sine tabber, og mener investorer,
næringen og staten bør tenke seg svært nøye om
før de igjen satser på torsken. Hvis ikke frykter
vi nok et pengesluk uten resultat.
Verden vil ha norsk torsk, og næringen har
bygget mange nye markeder de siste årene. Det
viser at potensiale er stort, og dette må utnyttes
til det fulle. Det må imidlertid bli villfisknæringen som tar ansvar og ser lenger enn til kaikantene. Det er i Europa forbrukerne er, ikke på
nærmeste fiskemottak.

Forbrukerne
er i Europa,
ikke på nærmeste mottak

Ingen gratis lunsj
Det er i disse dager en omfattende debatt om forslagene i NOU-rapporten fra Sjømatindustri-utvalget
som nå er ute på høring.
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lys av det som kommer fram
i debatten vil jeg peke på
noen forhold.
Samhandlingen mellom fiskeflåten og sjømatindustrien
er helt avgjørende for kvalitet
og konkurranseevne. Det har
stor betydning for en fiskeindustri bedrift når fiskefartøyer velger å fiske, hvor mye
de fanger, hvordan de fanger
fisken, hvordan de behandler
den om bord, og hvordan de
kommuniserer med bedriften
på land. I moderne sjømatproduksjon skal flere ledd gjøre
mange ting riktig for å få
høy pris og holde kostnadene
nede.
Et flertall i utvalget foreslår
at også sjømatindustribedrifter skal få eie fiskekvoter ved
å foreta en endring i deltakerloven. Gjennom bedre styring
av fangstene vil dette bidra
til en bedre utnyttelse av
kostbart produksjonsutstyr,
bedre evne til å tilfredsstille
krevende kunder, og bedre
arbeidsplasser. Ikke alle
sjømatindustribedrifter vil
ønske å eie fiskekvoter. Poenget er at de som mener de kan
bli mer konkurransedyktige
i sine markeder ved å kjøpe
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Bare dersom
fiskeindustrien
kan skape større
verdier av en
kvote vil det
være økonomisk
rasjonelt for den
å overby aktører
i flåteleddet
fiskekvoter skal kunne gjøre
det, i konkurranse med andre
bedrifter på sjø og land.
Dette er ingen gratis lunsj
for fiskeindustrien - den vil
ikke få en gavepakke i form
av ressursrente på bunnlinjen. Fiskeindustribedrifter
må konkurrere med fiskere
og fiskebåtredere om kvoter.
Ressursrenten vil bli reflektert i kvoteprisen i markedet,
og i stor grad tilfalle den som
selger kvoten. Bare dersom
fiskeindustrien kan skape
større verdier av en kvote vil

det være økonomisk rasjonelt
for den å overby aktører i
flåteleddet.
Det synes å være en
misforståelse at utvalget vil
la utenlandske selskap få
eierskap til fiskeressursene.
Hele utvalget sier at eierskapet til fisken – vår nasjonale
fellesressurs - skal være på
norske hender. Dette er en
forutsetning for å tillate at
deltakerloven endres. Fiskeriministeren har satt i gang
en juridisk utredning av dette
spørsmålet, og har sagt at det
er uaktuelt å endre deltakerloven hvis nasjonalitetskravet
faller bort.
Stoltenberg regjeringen
oppnevnte utvalget for å
foreslå tiltak som kan bidra
til økt verdiskaping i hele
den norske verdikjeden for
sjømat, altså både på sjø og
land. I tråd med dette bør det
være en premiss for debatten
at en krone i økt verdiskaping
på land er like mye verdt som
en krone i økt verdiskaping
på sjøen.
Mange er bekymret for
fordelingen av eierskap, verdiskaping og arbeidsplasser
langs etter kysten i fremtiden. Men dagens reguleringsregime for fiskerinæringen
er ikke svaret på fremtidens
utfordringer. De som vil
sikre sine regioners andel av
verdiskapingen har i høringsrunden mulighet til å foreslå
reguleringer som f.eks.
begrenser den geografiske
mobiliteten av kvoter. Men for
å sikre en levedyktig regional
sjømatindustri må de samtidig også våge å gi næringen
frihet til å endre seg i flere
dimensjoner. Disse endringene kan være smertefulle for
noen lokalsamfunn, men det
kan være helt nødvendig for å
sikre den regionale verdiskapingen og sysselsettingen.

sistnevnte bør utnyttes maksimalt.
Så lenge torskeprisen er rekordlav, og kvotene
rekordhøye er det i villfisknæringen mulighetene ligger.
All sunn fornuft tilsier at oppdrett av torsk, slik det har
vært frem til nå, ikke har livets rett. Vi både håper og
tror oppdretterne har lært av sine tabber, og mener
investorer, næringen og staten bør tenke seg svært nøye
om før de igjen satser på torsken. Hvis ikke frykter vi
nok et pengesluk uten resultat.
Verden vil ha norsk torsk, og næringen har bygget
mange nye markeder de siste årene. Det viser at
potensiale er stort, og dette må utnyttes til det fulle. Det
må imidlertid bli villfisknæringen som tar ansvar og ser
lenger enn til kaikantene. Det er i Europa forbrukerne er,
ikke på nærmeste fiskemottak. Forbrukerne er i Europa,
ikke på nærmeste mottak
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Markspist fiskeriforvaltning
Bergens Tidende - Login. Publisert på nett 06.02.2015 08:00. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Torbjørn Trondsen og Peter Ørebech Professorer, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktisk.

Tette bånd mellom næringsaktører og forvaltning
gjør at de naturskapte verdiene fra fisk havner i
stadig færre, private lommer. Offentlig tildelte
konsesjoner er knapphetsgoder av stor verdi.
Innen fiske og fiskeoppdrett reguleres tilgangen
for å tilpasse kapasiteten til ressursenes
biologiske bæreevne. Fiske tilhører ifølge
havressurslovens det norske folk i fellesskap.
Sjøarealet hvor det drives fiskeoppdrett, tilhører
også fellesskapet i og med at privat eiendomsrett
kun strekker seg til to meter havdyp fra land.
Til forskjell fra private som eier verdifulle tomter,
har staten i hovedsak overlatt denne
fellesskapsverdien til utvalgte private nærmest
gratis. Ved de siste tildelingsrundene har staten
krevd en mindre godtgjørelse for
oppdrettskonsesjonene. Store formuer med
tilhørende økonomiske interesser akkumuleres
hos de private aktørene som har fått kontrollen
med oppdrett og fisket.
I 2013 disponerte gjennomsnittet av totalt 134
fiskeoppdrettere 7,6 konsesjoner, som ga et
overskudd til eieren på 90 millioner kroner. John
Fredriksen tok alene ut 8,3 milliarder kroner fra
sitt eierskap i Marine Harvest. Om lag to
tredjedeler av overskuddet kan ses som ren
grunnrente om produksjon hadde skjedd på privat
grunn, men som staten stiller til disposisjon
nærmest gratis. Legges oljefondets
avkastningskrav på fire prosent til grunn,
representerer dette grunnkapitalverdier på samlet
230 milliarder kroner for alle oppdretterne.
Alarm under vann
For et gjennomsnittsrederi med eksklusive
rettigheter til å fiske sild og makrell kan
grunnrenten anslås til ni millioner kroner i 2013,
eller knapt 600 millioner kroner for hele flåten på
66 fartøy. Dette representerer en samlet
grunnrentekapital på 16 milliarder kroner.
Forskjellen mellom oppdrett og fiske, er at innen
oppdrett akkumuleres alle disse supergevinstene
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hos eierne, mens i fiske fordeles ressursrenten
jevnere mellom aktive fiskere og redere.
Tilsvarende verdier finnes også i resten av
fiskeflåten. Men det er også forskjell mellom
flåtegruppene. Innenfor kystfiske blir
mesteparten av den faktiske og potensielle
ressursrenten fordelt blant aktive fiskerne, mens
rederne som eiere innen den havgående ringnotog trålerflåten tar en betydelig større andel.
Årsaken til at staten ikke krever inn leie av
oppdretts- og fiskekvoter, som i oljesektoren, kan
vi finne i den korporativisme som finnes i
fiskerisektoren, og den store påvirkningsmakt
som kvotebaroner og sterke næringsinteresser
har i byråkratiet.
Fiskeripolitikken og havbrukspolitikken er i stor
grad styrt gjennom tre fullmaktslover:
Havressursloven, deltakerloven og
akvakulturloven. De detaljerte reguleringene av
næringsvirksomheten er overlatt til Nærings- og
fiskeridepartementet, som igjen støtter seg på
Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets
faglige rådgivning og praktiske gjennomføring av
reguleringene. Men fiskeriforvaltningen er
komplisert for akademikere med begrensede
kunnskaper om næringens utøvelse. Det har
derfor over tid utviklet seg til et meget tett
samarbeid med næringens organisasjoner, som
bidrar med praktisk næringsinnsikt.
Straffer 15 nye oppdrettsanlegg
Antall fiskere i Norge falt fra 100.000 i 1950 til
11.000 i 2013. Antall betalende medlemmer i
Norges Fiskarlag er nå nede i 2000 og Norges
Kystfiskarlag 800. Havfiskeorganisasjonene
Fiskebåt og Pelagisk forening har til sammen 200
redere som medlemmer. Sammen med de 134
oppdretterne er det disse som i stor grad er de
dominerende premissgivere for
fiskerimyndighetenes forvaltning av den marine
grunnrenteformuen.
På personnivå har det også over tid etablert seg
tette koblinger mellom forvaltere og sentrale
næringsaktører som i stor grad sikrer at
grunnkapitalverdiene forblir hos de etablerte
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aktørene. I tidligere tider var det vanlig at fiskere som
ble sjøsyke fikk seg jobb som lærere. Nå for tiden
sender redere og oppdrettere mange av sine
etterkommere til fiskeriforvaltningen, slik at varige
samhandlingsnettverk etableres.
Det er mange eksempel på dette: Tidligere
fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var selv en stor eier
i et oppdrettsselskap, og kom direkte til statsrådsstolen
fra styrebordet i landets største trålerselskap, Aker
Seafood. Ekspedisjonssjefen i departementets
ressursavdeling er rekruttert fra advokatpraksis for
fiskebåtrederne. Den vanlige karriereveien er fra
byråkratjobb til privat virksomhet. Saksbehandleren i
departementet av det nylig vedtatte regelverket som
tillater at havfiskeflåtens kvoteandel kan økes med 30
prosent pr. havfiskefartøy, var niesen til en av rederne
(tidligere fiskeridirektør) som vil kunne dra fordel av å
laste opp mer kvoter. Den nåværende statssekretæren
for saken i Nærings- og fiskeridepartementet er sønn til
en sentralt ansatt medarbeider i et ringnotrederi som
også er i posisjon til å skaffe seg mer kvoter etter
regelendringen. Statsministerens søster er for øvrig
direktør i landets største oppdrettsselskap.
Innen oppdrett er det også kjent at den nåværende
sjefen for Fiskeridirektoratet, Liv Holmefjord, er en
betydelig eier av et fiskeoppdrettsanlegg som både i
2010 og nå i januar har hatt store lakserømminger på
grunn av mangler. Det setter myndighetenes politikk om
nulltoleranse mot lakserømming i et spesielt lys. Ut fra
oppdrettsselskapets regnskaper tjener fiskeridirektøren
minst like mye på lakseoppdrettet som på sin offentlige
stilling som hun utøver på vegne av fellesskapet. Den
tidligere fiskeriministeren tjente også betydelig mer i
aksjeutbytte fra oppdrettsvirksomheten enn som
statsråd. Egne økonomiske interesser blandes således
sammen med fellesskapets interesser.
Ut fra oppdrettsselskapets regnskaper tjener
fiskeridirektøren minst like mye på lakseoppdrettet som
på sin offentlige stilling som hun utøver på vegne av
fellesskapet.
Vi vil derfor hevde at norsk fiskeriforvaltning står overfor
store problemer. Norsk havforskning har gjort en stor
faglig innsats for ressursforvaltningen som har gitt
meget gode resultater for den biologiske avkastningen.
Men samtidig er det utviklet en markspist
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fiskeriforvaltning som gjennom tette band med
næringsaktører har sikret at grunnrenten fra
denne virksomheten kanaliseres inn i stadig
færre private lommer.

Straffer 15 nye oppdrettsanlegg KRONIKK: Tette bånd
mellom næringsaktører og forvaltning gjør at de
naturskapte verdiene fra fisk havner i stadig færre,
private lommer.

Denne utviklingen har skjedd på tross av
regjeringens farge. Men under Erna Solberg og
Elisabeth Aspakers ledelse synes denne
prosessen å skyte fart. Formuesverdier på
kanskje 300 milliarder kroner som naturlig
tilhører kystbefolkningen som stiller sine marine
ressurser til rådighet, tappes og kystsamfunn
utarmes. Er det å undres at mesteparten av
verdiskapningen i Norge havner i Oslo og ut av
landet hvor kapitalmakten er konsentrert.

SPESIELT: Nåværende sjef for Fiskeridirektoratet, Liv
Holmefjord, er en betydelig eier av et
fiskeoppdrettsanlegg som både i 2010 og nå i januar
har hatt store lakserømminger på grunn av mangler. Det
setter myndighetenes politikk om nulltoleranse mot
lakserømming i et spesielt lys, skriver kronikkforfatterne.
Foto: Ogne Øyehaug
© Bergens Tidende - Login
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Håper å få flere ut på linefeltene
Kyst og Fjord. Publisert på nett 06.02.2015 07:09. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Etter årets skreikonferanse på Myre, håper
arrangørene at flere kan legge om til linedrift.
Arrangørene av skreikonferansen håper å få flere
ut på linefeltene.
Foto: Øystein Ingilæ
Tweet
Linefanget fisk er tema når årets skreikonferanse
går av stabelen på Myre torsdag 12. februar.
- Vi håper å stimulere flere til å drive med
linefiske, sier arrangør Viggo Johnsen i
Fiskeriparken til VOL.no.
Linedrift som tema I neste uke går startskuddet
for Vesterålen skreifestival i Øksnes, og også i år
blir det arrangert skreikonferanse. Årets
konferanse har linefanget fisk som tema, og en
rekke spennende foredragsholdere står på
programmet.
I år som i fjor står kvalitet i fokus. Viggo Johnsen
i Fiskeriparken, som er teknisk arrangør, sier han
håper konferansen kan stimulere flere til å satse
på linefiske.
- Linefanget fisk har høyere kvalitet enn fisk tatt
med mange andre fangstmetoder, men det er en
måte å fiske på som stadig færre driver med. Det
henger nok sammen med at det er et relativt dyrt
fiske, og at dette med egning av bruk kan være
en utfordring, sier Johnsen til VOL.
- Gjennom foredragene vil vi vise hvorfor kvalitet
er så viktig. Vi vil også gå nærmere inn på hva
som skal til for å stimulere flere til å drive med
linefiske, sier Johnsen.
- Må lønne seg For at flere skal satse på linefiske
mener Johnsen at det blant annet må lønne seg
å levere råstoff av god kvalitet i større grad enn
det gjør i dag.
- Det er et ansvar som ligger hos de som kjøper
fisken på første hånd, men klarer vi å formidle
dette med topp kvalitet ut i markedet, er trolig
markedet også villig til å betale mer for et slikt

Side 73 av 87

Nyhetsklipp - Nofima AS

råstoff.
Johnsen nevner også en annen årsak til at
linefiske kan være fordelaktig.
- Driver du med linefiske har du også en lengre
sesong, og kan fiske flere arter. Det gir igjen
råstoff til landanleggene utenfor
hovedsesongene, sier han.
Bredt spekter Det er hentet inn 11
foredragsholdere som skal innom talerstolen i
kommunestyresalen i Øksnes neste torsdag.
Norges Råfisklag er representert, det er også
Sjømatrådet, Nofima og Innovasjon Norge. Fisker
Bjarni Sigurdsson kommer for å fortelle om sine
erfaringer ved mekanisert linedrift.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

også turen til Myre for å snakke om norsk fiskerinæring.
Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, åpner konferansen.
Målgruppa for konferansen er aktører i næringa, både
fiskere og fra landssida, også de som driver med
omsetning og eksport av fisk. Det har tidligere vært en
utfordring å få disse til å ta seg tid til å gå på
konferanse midt i den hektiske skreisesongen, men
Johnsen har tro godt oppmøte.
- Nå er det meldt litt dårligere vær i uka som kommer,
kanskje det åpner seg muligheter for flere å være med,
sier Johnsen.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/TlHH8SN

- Det blir spennende å høre fra en som virkelig
har fått linefisket til, sier Johnsen.
Styreleder i Marin Harvest, Ole Erik Lerøy, tar
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Vil stimulere flere til å fiske med line
Vesterålen Online. Publisert på nett 05.02.2015 14:38. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Silje Helene Nilsen.

Linefanget fisk er tema når årets skreikonferanse
går av stabelen på Myre torsdag 12. februar. - Vi
håper å stimulere flere til å drive med linefiske,
sier arrangør Viggo Johnsen i Fiskeriparken.
Viggo Johnsen i Fiskeriparken, Silje Kristoffersen
i Vesterålen Regionråd og Øksnes-ordfører Jørn
Martinussen under fjorårets skreikonferanse.
Foto: Silje Helene Nilsen I neste uke går
startskuddet for Vesterålen skreifestival i
Øksnes, og også i år blir det arrangert
skreikonferanse. Årets konferanse har linefanget
fisk som tema, og en rekke spennende
foredragsholdere står på programmet.
I år som i fjor står kvalitet i fokus. Viggo Johnsen
i Fiskeriparken, som er teknisk arrangør, sier han
håper konferansen kan stimulere flere til å satse
på linefiske.
- Linefanget fisk har høyere kvalitet enn fisk tatt
med mange andre fangstmetoder, men det er en
måte å fiske på som stadig færre driver med. Det
henger nok sammen med at det er et relativt dyrt
fiske, og at dette med egning av bruk kan være
en utfordring, sier Johnsen til VOL.
- Gjennom foredragene vil vi vise hvorfor kvalitet
er så viktig. Vi vil også gå nærmere inn på hva
som skal til for å stimulere flere til å drive med
linefiske, sier Johnsen.
- Må lønne seg
For at flere skal satse på linefiske mener
Johnsen at det blant annet må lønne seg å levere
råstoff av god kvalitet i større grad enn det gjør i
dag.
- Det er et ansvar som ligger hos de som kjøper
fisken på første hånd, men klarer vi å formidle
dette med topp kvalitet ut i markedet, er trolig
markedet også villig til å betale mer for et slikt
råstoff.
Johnsen nevner også en annen årsak til at
linefiske kan være fordelaktig.
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- Driver du med linefiske har du også en lengre
sesong, og kan fiske flere arter. Det gir igjen
råstoff til landanleggene utenfor
hovedsesongene, sier han.
Bredt spekter
Det er hentet inn 11 foredragsholdere som skal
innom talerstolen i kommunestyresalen i Øksnes
neste torsdag. Norges Råfisklag er representert,
det er også Sjømatrådet, Nofima og Innovasjon
Norge. Fisker Bjarni Sigurdsson kommer for å
fortelle om sine erfaringer ved mekanisert
linedrift.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

Knutsen, åpner konferansen.
Målgruppa for konferansen er aktører i næringa, både
fiskere og fra landssida, også de som driver med
omsetning og eksport av fisk. Det har tidligere vært en
utfordring å få disse til å ta seg tid til å gå på
konferanse midt i den hektiske skreisesongen, men
Johnsen har tro godt oppmøte.
- Nå er det meldt litt dårligere vær i uka som kommer,
kanskje det åpner seg muligheter for flere å være med,
sier Johnsen.
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/1sIZBhNp

- Det blir spennende å høre fra en som virkelig
har fått linefisket til, sier Johnsen.
Styreleder i Marin Harvest, Ole Erik Lerøy, tar
også turen til Myre for å snakke om norsk
fiskerinæring. Fylkesråd for næring, Arve
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Veileder for levendefisk
Kyst og Fjord. Publisert på nett 04.02.2015 06:59. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

For at fiskerne skal slippe å klø seg i hodet over
hvordan levendelagring av fisk skal rapporteres,
foreligger det nå en egen veileder.
Fiskeridirektoratet har utarbeidet en egen mal for
levendelagring.
Tweet
Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder for
hvordan fartøy som skal overføre torsk til merd
for levendelagring, skal rapportere dette
elektronisk.
Veilederen gjelder for fartøy som er pålagt
elektronisk rapportering av fangst- og
aktivitetsdata (ERS).
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/PgrKsPOF
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Elektronisk rapportering ved levendelagring av torsk
Fiskeridirektoratet (1 likt treff). Publisert på nett 03.02.2015 14:38. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder for
hvordan fartøy som skal overføre torsk til merd
for levendelagring, skal rapportere dette
elektronisk.
Veilederen gjelder for fartøy som er pålagt
elektronisk rapportering av fangst- og
aktivitetsdata (ERS).
Den er basert på kravet til rapportering gitt i
forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk
rapportering for norske fiske og fangstfartøy.
Kontakt Norsk FMC, telefon 55 23 83 36 eller
974 32 727
© Fiskeridirektoratet
Se webartikkelen på http://ret.nu/8Q3FQuW

Oversikt over like treff
Lanserer veileder for elektronisk rapportering for
levendelagring av torsk
Kyst.no 04.02.2015 14:16
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Bytt jordbruk mot fisk
Dagens Næringsliv (1 likt treff). Publisert på trykk 03.02.2015. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 3.

Få land har mer å tjene på fri handel enn lille
Norge.
Velferden vår er basert på rike og produktive
naturressurser som olje, fisk og vannkraft som
gjennom handel er blitt byttet mot et spenn av
varer og tjenester som andre land kan produsere
billigere og bedre.
Fri tilgang til internasjonale markeder er viktig for
å fremme høyproduktive næringer som kan bidra
til å forsvare vårt høye velferdsnivå i en fremtid
med lavere aktivitet i oljesektoren. Mange har med god grunn - fremhevet sjømat som et
eksempel på en slik næring.
Med en eksportverdi på 67 milliarder kroner, som
utgjør 17 prosent av fastlandseksporten, er
sjømat den nest største eksportnæringen i
Norge. Vel 60 prosent av eksporten havner i
nærmarkedet EU, som også er verdens største
sjømatmarked. Med havbruk som lokomotiv, er
sjømatnæringen i sterk vekst. Og potensialet for
fortsatt vekst er betydelig. Bare siden 2007 er
verdien av sjømateksporten doblet.
Havbruk er noe så sjeldent som en
kunnskapsintensiv distriktsnæring med høy
produktivitet.
Men til tross for at vi her har å gjøre med en
fremtidsrettet distriktsnæring som politikere i
sine festtaler sier skal overta etter olje som
eksportmotor, sviktes sjømatnæringen nærmest
totalt i handelspolitisk sammenheng. Mens de
fleste norske næringer har fri markedsadgang til
EU gjennom EØS-avtalen, sliter sjømatnæringen
med betydelige tollbarrierer, et mylder av
uforutsigbare og administrativt krevende tollfrie
kvoter og fare for å bli møtt med antidumpingstiltak.
Norske myndigheter har over lang tid - faktisk i
mer enn 20 år - vært passive tilskuere til denne
situasjonen i vårt viktigste sjømatmarked.

3

Dagens Næringsliv | tirsdag 3. februar 2015

Bytt jordbruk mot fisk
Sjømatnæringen er grovt forsømt i norsk handelspolitikk. Norges
interesser har vært synonymt med jordbrukets interesser.

F

å land har mer å tjene
på fri handel enn lille
Norge. Velferden vår
er basert på rike og
produktive naturressurser som olje, fisk
og vannkraft som gjennom
handel er blitt byttet mot et
spenn av varer og tjenester som
andre land kan produsere
billigere og bedre.
Fri tilgang til internasjonale
markeder er viktig for å fremme
høyproduktive næringer som
kan bidra til å forsvare vårt høye
velferdsnivå i en fremtid med
lavere aktivitet i oljesektoren.
Mange har – med god grunn –
fremhevet sjømat som et
eksempel på en slik næring.
Med en eksportverdi på 67
milliarder kroner, som utgjør 17
prosent av fastlandseksporten,
er sjømat den nest største
eksportnæringen i Norge. Vel 60
prosent av eksporten havner i
nærmarkedet EU, som også er
verdens største sjømatmarked.
Med havbruk som lokomotiv, er
sjømatnæringen i sterk vekst. Og
potensialet for fortsatt vekst er
betydelig. Bare siden 2007 er
verdien av sjømateksporten
doblet.
Havbruk er noe så sjeldent
som en kunnskapsintensiv
distriktsnæring med høy
produktivitet.
Men til tross for at vi her har å
gjøre med en fremtidsrettet
distriktsnæring som politikere i
sine festtaler sier skal overta
etter olje som eksportmotor,
sviktes sjømatnæringen
nærmest totalt i handelspolitisk
sammenheng. Mens de fleste
norske næringer har fri markedsadgang til EU gjennom EØS-avtalen, sliter sjømatnæringen med
betydelige tollbarrierer, et
mylder av uforutsigbare og
administrativt krevende tollfrie
kvoter og fare for å bli møtt med
anti-dumpingstiltak.
Norske myndigheter har over
lang tid – faktisk i mer enn 20 år
– vært passive tilskuere til denne
situasjonen i vårt viktigste
sjømatmarked.
Men har utenforlandet Norge
noe innflytelse på markedsadgangen til EU?
Ja, norske myndigheter kan
naturligvis påvirke handelsbetingelsene gjennom bilaterale
forhandlinger. Handelen med
sjømat og jordbruksvarer, som er
holdt utenfor EUs indre marked,
reguleres av egne handelsavtaler

Havbruk er noe
så sjeldent som
en kunnskapsintensiv
distriktsnæring
med høy
produktivitet

Proteksjonisme og høye skattefinansierte subsidier er en tung byrde for sjømatnæringen. Her fra ørretproduksjon i Ålesundbedriften Fjordlaks.
Foto: Ole Morten Melgård

Kronikk
Ivar
Gaasland

som tidvis reforhandles med
tanke på gjensidig liberalisering
av handelen. I slike forhandlinger er det «gi og ta», hvor det
naturligvis er forståelig at både
Norge og EU tenker på sine egne
interesser.
Norske myndigheters
forsømmelse er at de har
definert «Norges interesser»
nærmest synonymt med
jordbrukets interesser.
Vi har nylig vært vitne til
politikere fra partier som Ap,
Venstre og KrF som har kjempet
med nebb og klør for å kunne
heve tollen på import av ost fra
EU fra 27 til 100 kroner per kilo.
De samme politikerne er mindre
opptatt av tollsatsene på 13–20
prosent som sjømatnæringen
møter i EU på produkter som
sild, makrell, røykt laks og
klippfisk. Om det hadde vært
politisk vilje, kunne Norge i
bilaterale forhandlinger nettopp
«gi» ved å innrømme EU
markedsadgang for jordbruksvarer og tilsvarende «ta» ved å
oppnå bedre markedsadgang for
fisk.
Myndighetenes unnfallenhet

finner en også igjen i de multilaterale WTO forhandlingene. Til
tross for at Norge har alt å vinne
på fri handel, har myndighetene
valgt å forhandle sammen med
den såkalte G10 gruppen av rike
land som sterkt motsetter seg friere handel med jordbruksvarer.
De rike landenes motvilje på
dette området er en viktig grunn
til at Doha/runden lenge har stått
i stampe. Sjømatnæringen, som
ønsker fri handel, taper åpenbart
på sammenbruddet i WTO.
Og når WTO mislykkes,
skapes det grobunn for bilaterale
handelsavtaler, aktualisert
gjennom de pågående forhandlingene mellom USA og EU, som
ikke nødvendigvis tjener små
land som Norge. Mens Norge
forholder seg passive, har vi også
sett at Canada, en stor konkurrerende sjømateksportør, har
forhandlet seg frem til full frihet
for sjømat til EU.
En selektiv handelspolitikk
kler Norge dårlig. Det er best at
myndighetene taler med en klar
og konsistent stemme for fri
handel selv om noen mindre
produktive næringer rammes.

«Norske interesser» er slett ikke
å videreføre en politikk som
beskytter en svært ulønnsom
jordbruksbasert verdikjede
med tollsatser på flere hundre
prosent og over 20 milliarder
kroner i årlig støtte.
Proteksjonisme og høye
skattefinansierte subsidier er
tvert imot en tung byrde for
mer produktive og fremtidsrettede næringer, som sjømatnæringen, og det hindrer nødvendig omstilling i økonomien.
Lakmustesten på hvor mye
sjømatnæringen og fri handel
egentlig betyr for myndighetene er snar klar for avlesning: I
disse dager forhandler Norge
med EU om markedsadgang for
både sjømat- og jordbruksprodukter.
IvarGaasland, førsteamanuensis
ved Institutt for økonomi,
Universitetet i Bergen
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Men har utenforlandet Norge noe innflytelse på
markedsadgangen til EU?
Ja, norske myndigheter kan naturligvis påvirke
handelsbetingelsene gjennom bilaterale forhandlinger.
Handelen med sjømat og jordbruksvarer, som er holdt
utenfor EUs indre marked, reguleres av egne
handelsavtaler som tidvis reforhandles med tanke på
gjensidig liberalisering av handelen. I slike forhandlinger
er det «gi og ta», hvor det naturligvis er forståelig at både
Norge og EU tenker på sine egne interesser.
Norske myndigheters forsømmelse er at de har definert
«Norges interesser» nærmest synonymt med jordbrukets
interesser.
Vi har nylig vært vitne til politikere fra partier som Ap,
Venstre og KrF som har kjempet med nebb og klør for å
kunne heve tollen på import av ost fra EU fra 27 til 100
kroner per kilo. De samme politikerne er mindre opptatt
av tollsatsene på 13-20 prosent som sjømatnæringen
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møter i EU på produkter som sild, makrell, røykt
laks og klippfisk. Om det hadde vært politisk
vilje, kunne Norge i bilaterale forhandlinger
nettopp «gi» ved å innrømme EU markedsadgang
for jordbruksvarer og tilsvarende «ta» ved å oppnå
bedre markedsadgang for fisk.
Myndighetenes unnfallenhet finner en også igjen i
de multilaterale WTO forhandlingene. Til tross for
at Norge har alt å vinne på fri handel, har
myndighetene valgt å forhandle sammen med
den såkalte G10 gruppen av rike land som sterkt
motsetter seg friere handel med jordbruksvarer.
De rike landenes motvilje på dette området er en
viktig grunn til at Doha/runden lenge har stått i
stampe. Sjømatnæringen, som ønsker fri handel,
taper åpenbart på sammenbruddet i WTO.
Og når WTO mislykkes, skapes det grobunn for
bilaterale handelsavtaler, aktualisert gjennom de
pågående forhandlingene mellom USA og EU,
som ikke nødvendigvis tjener små land som
Norge. Mens Norge forholder seg passive, har vi
også sett at Canada, en stor konkurrerende
sjømateksportør, har forhandlet seg frem til full
frihet for sjømat til EU.

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

interesser» er slett ikke å videreføre en politikk som
beskytter en svært ulønnsom jordbruksbasert verdikjede
med tollsatser på flere hundre prosent og over 20
milliarder kroner i årlig støtte.
Proteksjonisme og høye skattefinansierte subsidier er
tvert imot en tung byrde for mer produktive og
fremtidsrettede næringer, som sjømatnæringen, og det
hindrer nødvendig omstilling i økonomien.
Lakmustesten på hvor mye sjømatnæringen og fri handel
egentlig betyr for myndighetene er snar klar for
avlesning: I disse dager forhandler Norge med EU om
markedsadgang for både sjømat- og jordbruksprodukter.
, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi,
Universitetet i Bergen
Proteksjonisme og høye skattefinansierte subsidier er en
tung byrde for sjømatnæringen. Her fra ørretproduksjon i
Ålesundbedriften Fjordlaks. Foto: Ole Morten Melgård
© Dagens Næringsliv

Oversikt over like treff
Bytt jordbruk mot fisk
Intrafish - Login 03.02.2015 19:00

En selektiv handelspolitikk kler Norge dårlig. Det
er best at myndighetene taler med en klar og
konsistent stemme for fri handel selv om noen
mindre produktive næringer rammes. «Norske
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Synliggjør vekstboom på Senja
Kyst.no. Publisert på nett 03.02.2015 10:00. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

En ny rapport viser at omsetninga i
sjømatnæringa i Senjaregionen på de neste 15
årene kan øke til 10 milliarder kroner.
Det er Senja Næringshage som har utarbeidet
rapporten, som mandag ble presentert av
ordfører Geir-Inge Sivertsen under en
sjømatkonferanse på Finnsnes. I 2013 omsatte
sjømatnæringa i Senjaregionen for 3,9 milliarder
kroner, hvorav 2,3 mrd. kroner i oppdrett og 1,3
mrd. kroner i fiskeri. Ifølge rapporten ligger det an
til at denne omsetningen kan være på 10 mrd.kr
i 2030, og at antall arbeidsplasser i næringa kan
dobles på 10 år.
- Det er Troms og Finnmark som har størst
potensial for vekst i sjømatnæringa, og vi i
Senjaregionen er midt i smørøyet. Vi har de to
eneste rekefabrikkene i landet, et sterkt
flåtegrunnlag, store industriaktører som Nergård
og landets tredje største oppdrettsselskap
Salmar Nord. Og vi har folk på Nord-Senja som
tør å satse i næringa, og som er landsdelens
svar på sunnmøringer. Jeg håper ikke de blir
fornærmet av den sammenlikninga, smiler
Sivertsen overfor Nord24.no.
Allerede er næringa i en betydelig vekst i
regionen, særlig innen oppdrett. Regionen har en
tredjedel av alle oppdrettskonsesjonene i Troms,
32 stk, og har nylig fått 10 nye såkalt grønne
konsesjoner. Salmar Nord skal bygge
settefiskanlegg til 500 millioner kroner i Tranøy,
og et stort visningsanlegg på Lysnes. Salaks skal
etablere smoltanlegg, mens Brødrene Karlsen
bygger nytt produksjonsanlegg og kai på Husøy.
- Ingen tvil om at dette er vår viktigste næring, og
den blir enda viktigere enn før. Senjaregionen
skal bli ledende på sjømat i Nord-Norge, og
Finnsnes skal bli sjømatbyen, forfekter ordføreren
entusiastisk.
Her fra Wilsgård oppdrett sin lokalitet på Senja.
Foto: Roy Robertsen/Nofima
© Kyst.no
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Se webartikkelen på http://ret.nu/cGTFH98Q

Side 82 av 87

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 12.03.2015 Kilde: Retriever

– Fersk fisk året rundt
Troms Folkeblad HTG. Publisert på trykk 03.02.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 5.

Nergårds visjon for å klare ta ut potensialet på
hvitfisken er «fersk fisk året rundt».
FINNSNES: Det sa finansdirektør Arne Karlsen i
Nergård i sitt innlegg på sjømatseminaret i går.
Ifølge Karlsen er konsernets idé å prøve å
kopiere suksessen til laksenæringa.

Tirsdag 3. februar 2015

Ingen drept i trafikken i januar
FINNSNES: Ingen omkom i
trafikken i Troms i januar. Det
viser tall fra Trygg trafikk.
Totalt mistet syv personer
livet i trafikken i Norge i januar.
Trygg trafikk skriver i en pressemelding at til tross for at nesten

halvparten av oss bryter farstgrensen, synker antall politikontroller. Til tross for dette,
blir nordmenn stadig mer lovlydige i trafikken.
De siste årene har vi blitt
flinkere til å bruke belte, holde

fartsgrensene, kjøre i edru tilstand og la mobilen hvile, viser
en fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).
– Vi er glad for at utviklingen
går i riktig retning, og håper
færre omkommer eller blir

hardt skadet på veiene i 2015,
sier direktør Jan Johansen i
Trygg Trafikk.
Den positive utviklingen til
tross: det er ingen steder folk er
mindre lovlydige enn i trafikken.

NYHETER

5

– De færreste stjeler i butikken eller snyter på skatten. Det
er i hvert fall ingen som skryter av det etterpå. Men får du
en fartsbot, forteller du gjerne
kollegene om det i lunsjen, sier
Johansen.

– Vi skal bli den ledende sjømatregionen
Se innslag på

For å oppfylle visjonen sa Karlsen at Nergård
ønsker å ha anlegg der fisken landes. Derfor
satser konsernet nå på etablering også i
Kjøllefjord og Måløy.
Nergård driver også forsøk med tråling hvor
fisken tas levende om bord.
– Vi tror dette er framtida. Vi ønsker også at
trålerne skal fiske i perioder hvor det ikke landes
torsk fra kystflåten, sa Karlsen.
FRAMTIDSVYER: – Finnsnes skal bli sjømatbyen og Senja-regionen den ledende fiskeriregionen i Nord-Norge, var vyene ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik tegnet opp under sjømatseminaret i Kunnskapsparken Finnsnes i går.
Alle foto: Vidar Bjørkli

Også levendelagring av hvitfisk inngår i
strategien. I løpet av februar-mars vil Nergård
legge ut et anlegg for levendelagring på Senja,
opplyste Karlsen.

Samtidig pekte hun på at
oppdrett er uhyre arealeffektivt. Oppdrett beslaglegger i
dag 0,5 prosent av alt sjøareal
innafor grunnlinja. Det tilsvarer arealet av Andøya.
Hun sa videre at FHL er opptatt av at veksten må være miljømessig forsvarlig.
– Vi må heller ikke bare ha
blindt fokus på økning, men
også at laksen skal selges. Vi
må ha tilgang på flere markeder og sikre gode markedsbetingelser.

– Fersk fisk året rundt
Nergårds visjon for å
klare ta ut potensialet på
hvitfisken er «fersk fisk
året rundt».

FINNSNES: Det sa finansdirektør Arne Karlsen i Nergård i
sitt innlegg på sjømatseminaret
i går. Ifølge Karlsen er konsernets idé å prøve å kopiere suksessen til laksenæringa.
For å oppfylle visjonen sa

Karlsen at Nergård ønsker å ha
anlegg der fisken landes. Derfor
satser konsernet nå på etablering også i Kjøllefjord og Måløy.
Nergård driver også forsøk
med tråling hvor fisken tas
levende om bord.
– Vi tror dette er framtida.
Vi ønsker også at trålerne skal
fiske i perioder hvor det ikke
landes torsk fra kystflåten, sa

Karlsen.
Også levendelagring av hvitfisk inngår i strategien. I løpet av
februar-mars vil Nergård legge
ut et anlegg for levendelagring
på Senja, opplyste Karlsen.
Karlsen kom også inn på
Tveterås-utvalgets sjømatmelding, som han har vært med på
å utarbeide.
– Vi klarer ikke å ta ut poten-

sialet i hvitfisknæringa med
dagens regelverk. Derfor gjorde
vi oss noen kjetterske tanker i
utvalget om å endre på deltakerloven, slik at sjømatindustrien får tilgang til fartøy og
kvoter. Det er ikke snakk om å
rokke ved restriksjonene som
i dag hersker om utenlandsk
eierskap til kvotene, sa Arne
Karlsen.

Karlsen kom også inn på Tveterås-utvalgets
sjømatmelding, som han har vært med på å
utarbeide.
– Vi klarer ikke å ta ut potensialet i
hvitfisknæringa med dagens regelverk. Derfor
gjorde vi oss noen kjetterske tanker i utvalget om
å endre på deltakerloven, slik at sjømatindustrien
får tilgang til fartøy og kvoter. Det er ikke snakk
om å rokke ved restriksjonene som i dag hersker
om utenlandsk eierskap til kvotene, sa Arne
Karlsen.
© Troms Folkeblad
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Bytt jordbruk mot fisk
Dn.no. Publisert på nett 02.02.2015 22:03. (Oppdatert 03.02.2015 00:15) Profil: Diverse, Klippfisk.
Ivar Gaasland.

Sjømatnæringen er grovt forsømt i norsk
handelspolitikk. Norges interesser har vært
synonymt med jordbrukets interesser. Få land har
mer å tjene på fri handel enn lille Norge.
(Oppdatert: 03.02.2015 00:15)

Se webartikkelen på http://ret.nu/rH6M7Ht

© Dn.no
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Frå lokalt til globalt på Håp i Havet
Universitetet i Tromsø. Publisert på nett 02.02.2015 15:03. (Oppdatert 02.02.2015 12:13) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Sjef for Håp i Havet 2015, Kristian Johansen Det
er i år femten år sidan Håp i Havet vart arrangert
for første gong. Studentkonferansen var først og
fremst tenkt som ei årleg samling av nye og
gamle studentar frå fiskerifaga. (Oppdatert:
02.02.2015 12:13)
I dag står alle studentar ved Fakultetet for
biovitenskap, fiskeri og økonomi saman om
konferansen som også skal vere ein årleg
møteplass med forskninga, næringslivet og
politikken.
Formålet er utveksle erfaringar, synspunkt og
konkrete idear på korleis vi brukar ressursane på
kysten i vidaste forstand. Også i år er det nok av
saker som vil bli debattert. Eit innslag på
programmet; Fiskeritimen har ei deltakarliste
som gjer det uråd å unngå Tveterås-utvalget.
Jobb etter speed-dating?
Sjef for studentstyret til Håp i Havet, Kristian
Johansen, fortel at eit nytt innslag på årets
program er speed-dating mellom snart jobbklare
studentar og bedrifter. Her kan dei finne ut om
dei vil dele ei framtid saman. Om det ikkje blir
heile livet, kan det kanskje bli nokre år som kan
bli viktige for den framtidige karrieren.
Vi legg opp til korte og intense møte på ti minutt
mellom studentane og bedrifta. Deretter får dei
sjølv finne ut om dei skal halde kontakten. Så
langt er vi nøgde med påmeldinga, etter at det
gjekk litt tregt i starten. Vi er også spent på kva
slags tilbakemeldingar vi får på dette, seier
Johansen.

åpnings/hovedtale er åtte ulike foredragshaldarar
invitert til konferansen. Frå sine ulike yrke og ståstader
er dei invitert til å snakke rundt temaet Lokal satsing.
Globale muligheter.
I tur og orden skal Christian Chramer, Kjersti Elise
Tønnessen, Petter Høiseth, Geir Henning Wintervoll,
Karin Fevaag Larsen, Trude Pettersen og Lena Fjellvang
innta talarstolen. Den siste inviterte Ørjan Burøe må
vente til banketten om kvelden.
© Universitetet i Tromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/IH4SJyZ

Berre bedrifter som sponsar Håp i Havet får lov til
å delta på dette eksklusive frieriet, og dei skal
presentere seg gjennom rekrutteringsforedrag
allereie i morgon (onsdag 4. oktober). Dei kunne
vore fleire enn tre. Men Salmar, Sjømatrådet og
Nofima er i alle fall klar for ein sjekkerunde.
Tema-foredrag
Medrekna universitetsrektor Anne Husebekk sin
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En verdisikapende sjømatnæring
Nordlys. Publisert på trykk 01.02.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
RAGNAR, TVETERAS Leder sjømatindustriutvalget|EDEL O. ELVEVOLL Medlem sjømatmdustnutvalge. Side: 28-29.

GJESTEKOMMENTAR
Det er i disse dager en omfattende debatt om
forslagene i NOU-rapporten fra
Sjømatindustriutvalget (2014:16) som nå er ute
på høring. Engasjementet er stort og bredt. Det
er forståelig og nødvendig.
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Sett fra nord
Sjefredaktør

anders
opdahl

Nyhetsredaktør

jostein
larsen Østring

Redaktør Nordlys TV

helge
nitteberg

Asyl under
Frp
Leder: 01.02.15
■■■To av tre asylsøkere fikk i fjor innvilget opp-

hold i Norge. Av 7.279 asylsøknader som ble avgjort fikk 67 prosent positivt svar. Det er den høyeste ja—andelen noensinne. Antallet innvilgede
asylsøknader har riktignok gått ned med 910 fra
2013 til 2014, men prosenten har altså gått opp.

■■■Fremskrittspartiet har fått kritikk for at ja—an-

delen har økt under justisminister Anders Anundsen. Resultatet står jo i grell kontrast til det
ledende Frp—politikere sa før valget i 2013, nemlig at det store antallet asylanter som fikk opphold i Norge ikke var bærekraftig. Statssekretær
Jøran Kallmyr avviser kritikken.

■■■Konsekvensen av
en slik politikk vil jo
naturlig være at ja—
andelen øker. Dagens
regjering baserer asylpolitikken på den internasjonale flyktningkonvensjonen.

Helga
Pedersens
posisjon som
nestleder i partiet er en av de
plassene det
kan bli endringer på.

■■■For å gjøre bildet
mer komplett, bør vi
ta med at det i fjor kom
11.480 asylsøkere til
Norge. Det er en nedgang på 503 personer fra 2013. I toppåret 2002
var det over 17.000 personer som ville ha asyl i
Norge. For fire—fem år siden var det bare fire av
ti asylsøkere som fikk innvilget sine søknader.
■■■En høy innvilgelsesprosent er et tegn på en po-

I mange kystsamfunn i NordNorge er det et sterkt
eierskap til sjømatnæringen og spesielt
hvitfisknæringen.

litikk som virker. For Frp er det i tillegg viktig at
færre banker på Norges dør. Det er lettere sagt
enn gjort. Enhver regjering er nemlig i stor grad
prisgitt flyktningsituasjonen rundt om på kloden. Det er ofte tilfeldig hvilke land flyktninger
søker nødhavn i. Ute i verden er det få som vet at
Norge har fått en justisminister fra Frp. Dagens
regjering har ikke strammet inn på mulighetene
til å få asyl. Snarere tvert om, for det er gitt visse
liberaliseringer overfor såkalte asylbarn.

■■■Politikere kan derimot gjøre en del med regel-

verket for familiegjenforening og sørge for raskere utransportering av personer som har fått
avslag på sine asylsøknader. Her har dagens regjering lovet innstramminger. Raskere og ofte
tvangsmessig utsendelse har allerede gitt positive resultater.

■■■Ved første øyekast er det nok mange Frp—sym-

patisører som rynker på øyebrynet når Frp i regjering setter prosentmessig rekord i innvilgelse
av asyl. På den annen side er det grunn til å glede
seg over at stadig flere Frp—politikere får øynene
opp for at virkeligheten er mer komplisert enn
det budskapet som ble servert fra den kanten i
valgkampen.

■■■Det springende spørsmålet blir så hva velgerne sier ved neste korsvei. Vi øyner i hvert fall et
ørlite håp om en mer realitetsorientert debatt.

NORDLYS arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for
god presseskikk. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot
pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46,
sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 41 19 80.

Samfunnsredaktør

lasse
jangås

Stoltenberg regjeringen oppnevnte utvalget for å f
o r e s l å t i l t a k som kan bidra til økt
verdiskaping i hele den norske verdikjeden for
sjømat, altså både på sjø og land.
Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget var at
betydelige deler av sjømatindustrien i mange år
har slitt med dårlig lønnsomhet. Fiskeindustrien
på land har også blitt en stadig mindre attraktiv
arbeidsplass for norske arbeidstagere. Den har
gått fra 90% sysselsatte norske statsborgere i
2000 til under 60% i 2012. I sum gir ikke
sjømatindustrien så mange gode arbeidsplasser,
den verdiskaping og de skatteinntekter til den
norske velferdsstaten som den kunne gitt.
Den totale pakken med tiltak fra utvalget skal gi
en større kake å fordele fra fiskerinæringen til
samfunnet, inklusive de som setter sin
arbeidskraft og kapital inn i næringen.
Utvalgets tiltakspakke skal ikke gi høyere
verdiskaping i sjømatindustrien på land på
bekostning av fiskeflåten.
Det er mulig å øke verdiskapingen både på sjø og
land ved at politikken gir større fleksibilitet i valg
av løsninger og bedre muligheter til å investere i
teknologi og medarbeidere.
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Ikke siden september
1998 har Ap hatt større oppslutning. Aps
solide framgang gjør at en del
borgerlige ordførere føler situasjonen ekstremt utfordrende
foran høstens kommunevalg.

Det er ikke nødvendig å være
norsk for å være langsiktig
eier. Og en norsk eier er ikke
nødvendigvis langsiktig. Men skattesystemet bør ikke gjøre det mer fristende
å investere i hus og hytter enn arbeidsplasser og næringsliv

Det er en uholdbar
linje justisminister
Anders Anundsen har
lagt seg på når han gjemmer
seg bort ved enhver antydning
til kritikk. Det gir bare hans
kritikere enda mer spalteplass.

TROMS FOLKEBLAD

DAGENS NÆRINGSLIV

AFTENPOSTEN

En verdiskapende sjømatnæring

d

et er i disse dager en omfattende debatt om forslagene i NOU-rapporten
fra
Sjømatindustri-utvalget (2014:16) som nå er ute på
høring. Engasjementet er stort og
bredt. Det er forståelig og nødvendig. I mange kystsamfunn i NordNorge er det et sterkt eierskap til
sjømatnæringen og spesielt hvitfisknæringen. I lys av det som kommer fram i debatten vil vi peke på
noen viktige forhold.

S

toltenberg
regjeringen
oppnevnte utvalget for å
foreslå
tiltak
som kan bidra til
økt verdiskaping i
hele den norske
verdikjeden for ragnar
tveterås
sjømat, altså både Leder sjømatpå sjø og land. industriutvalget
Bakgrunnen for
oppnevningen av
utvalget var at be- edel o.
elvevoll
tydelige deler av Medlem sjømatsjømatindustrien industriutvalge
i mange år har
slitt med dårlig
lønnsomhet. Fiskeindustrien på land har også blitt
en stadig mindre attraktiv arbeidsplass for norske arbeidstagere. Den
har gått fra 90% sysselsatte norske
statsborgere i 2000 til under 60% i
2012. I sum gir ikke sjømatindustrien så mange gode arbeidsplasser,
den verdiskaping og de skatteinntekter til den norske velferdsstaten
som den kunne gitt.
Den totale pakken med tiltak fra
utvalget skal gi en større kake å fordele fra fiskerinæringen til samfunnet, inklusive de som setter sin arbeidskraft og kapital inn i næringen.
Utvalgets tiltakspakke skal ikke gi
høyere verdiskaping i sjømatindustrien på land på bekostning av fiskeflåten. Det er mulig å øke verdiskapingen både på sjø og land ved at
politikken gir større fleksibilitet i
valg av løsninger og bedre muligheter til å investere i teknologi og medarbeidere.

d

oppdrett med langt lavere kostnader, som hele tiden leter etter nye
løsninger som kan gjøre deres hvitfisk produkter mer attraktive og
produksjonen rimeligere.

S

amhandlingen mellom fiskeflåten og sjømatindustrien er helt avgjørende for
kvalitet og konkurranseevne. Det har stor betydning for en
fiskeindustri bedrift når fiskefartøyer velger å fiske, hvor mye de
fanger, hvordan de fanger fisken,
hvordan de behandler den om
bord, og hvordan de kommuniserer
med bedriften på
land. I moderne sjømatproduksjon skal
flere ledd gjøre mange ting riktig for å få
høy pris og holde
kostnadene
nede.
Bl.a. Nofima har dokumentert at her er
det betydelige utfordringer og store verdier som går tapt.
I dag er fangstene
begrenset av individuelle fiskekvoter,
men bare fiskere og
fiskebåtredere kan eie kvoter. Et
flertall i utvalget foreslår at også sjømatindustri bedrifter skal få eie fiskekvoter, gjennom en endring i deltakerloven. Gjennom bedre styring
av fangstene vil dette bidra til en
bedre utnyttelse av kostbart produksjonsutstyr, bedre evne til å tilfredsstille krevende kunder, og bedre arbeidsplasser. Ikke alle sjømatindustribedrifter vil ønske å eie fiskekvoter. Poenget er at de som mener de kan bli mer konkurransedyktige ved å kjøpe fiskekvoter skal
kunne gjøre det, i konkurranse med
andre bedrifter på sjø og land.

gjestekommentar

et er langt fra havet og
kaikanten til markedene
og konkurrentene der
ute. Men selv om vi ikke
klarer å observere markedene direkte, så har de en stor innflytelse
på fiskepriser og lønnsomhet. Konkurransen i hvitfisk markedet er
spesielt tøff. Det er mange utenlandske konkurrenter i fiskeri og

d

et er en misforståelse at
utvalget vil la utenlandske selskap få eierskap
til fiskeressursene. La
oss gjøre det helt klart at hele utvalget sier at eierskapet til fisken – vår
nasjonale fornybare fellesressurs skal være på norske hender. Dette
er en forutsetning for å tillate at deltakerloven endres. Fiskeriministeren har satt i gang en juridisk utredning av dette spørsmålet, og har
sagt at det er uaktuelt å endre deltakerloven hvis nasjonalitetskravet
faller bort.
I mange kystsamfunn er folk bekymret for framtiden, for arbeidsplasser og verdiskaping. Utviklingen

Nord-Norges største avis

I lys av det som kommer fram i debatten vil vi
peke på noen viktige forhold.
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over tid viser at det har mange god
grunn til å være. Økningen i andelen
som tar høyere utdanning og store
teknologiske endringer i produksjon
av varer og tjenester er viktige faktorer som legger press på kystsamfunn.

S

pørsmålet er hvordan denne NOUen bidrar i forhold
til kysten og kystsamfunnenes framtid. Et svar på
dette er at utvalgets tiltakspakke vil
bidra til å styrke konkurranseevnen
og den totale verdiskapingen langs

kysten. Så sier utvalget at dette må
være basert på at samfunn og bedrifter
langs kysten må få lov til å konkurrere
under like betingelser om arbeidsplasser og verdiskaping. En slik konkurranse vil i sum gi mest til samfunnets
velferd. Og vi må være så ærlige å si at
dette ikke bare vil gi individuelle vinnere, men at noen også kan tape i konkurransen.

I

vurdering av kvote eierskap sier
NOUen på side 98 at: «Utvalget
ser at samfunnet kan ønske å
ivareta den overordnede regio-

nale fordelingen av økonomisk aktivitet og sysselsetting langs kysten. I utformingen av fremtidige reguleringer
må myndighetene vurdere i hvilken
grad ytterligere begrensninger er nødvendige for å ivareta disse hensyn.»
Regulering av kvote eierskap som hindrer geografisk forflytning av kvoter
fra Nord-Norge eller uheldig selskapskonsentrasjon er i verktøykassen til
politikerne. Et viktig spørsmål er på
hvilket region nivå omsetning av kvoter skal være avgrenset til. Dess mindre regionene blir dess vanskeligere
vil det bli å få de innovasjonene og den

verdiskapingen som samfunnet potensielt kunne tatt ut.

U

tvalget er opptatt av at fiskerinæringen skal bidra til
fellesskapet. NOUen peker
på muligheten for å innføre
en form for ressursrentebeskatning i
framtiden. Da må imidlertid næringen
være regulert slik at det muliggjør en
lønnsomhet som fellesskapet kan inndra en andel i skatt til finansiering av
velferdsstaten vår.

N

OUen forsøker å gi en skikkelig og grundig analyse av
utfordringene til en næring
som konkurrerer internasjonalt og samtidig må konkurrere om
verdens dyreste arbeidskraft. Det blir
spennende å se i hvilken grad det
kommer høringsinnspill som både tar
innover seg disse utfordringene, og er
konstruktive i forhold til fremtidens
samfunnskontrakt mellom fiskerinæringen i Nord-Norge og kystsamfunnene.

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

Det er langt fra havet og kaikanten til markedene og
konkurrentene der ute. Men selv om vi ikke klarer å
observere markedene direkte, så har de en stor
innflytelse på fiskepriser og lønnsomhet. Konkurransen i
hvitfisk markedet er spesielt tøff. Det er mange
utenlandske konkurrenter i fiskeri og oppdrett med langt
lavere kostnader, som hele tiden leter etter nye
løsninger som kan gjøre deres hvitfisk produkter mer
attraktive og produksjonen rimeligere.
Samhandlingen mellom fiskeflåten og sjømatindustrien
er helt avgjørende for kvalitet og konkurranseevne.
Det har stor betydning for en fiskeindustri bedrift når
fiskefartøyer velger å fiske, hvor mye de fanger, hvordan
de fanger fisken, hvordan de behandler den om bord, og
hvordan de kommuniserer med bedriften på land. I
moderne sjømatproduksjon skal flere ledd gjøre mange
ting riktig for å få høy pris og holde kostnadene nede.
Bl.a. Nofima har dokumentert at her er det betydelige
utfordringer og store verdier som går tapt.
I dag er fangstene begrenset av individuelle fiskekvoter,
men bare fiskere og fiskebåtredere kan eie kvoter. Et
flertall i utvalget foreslår at også sjømatindustri bedrifter
skal få eie fiskekvoter, gjennom en endring i
deltakerloven.
Gjennom bedre styring av fangstene vil dette bidra til en
bedre utnyttelse av kostbart produksjonsutstyr, bedre
evne til å tilfredsstille krevende kunder, og bedre
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arbeidsplasser. Ikke alle sjømatindustribedrifter
vil ønske å eie fiskekvoter.
Poenget er at de som mener de kan bli mer
konkurransedyktige ved å kjøpe fiskekvoter skal
kunne gjøre det, i konkurranse med andre
bedrifter på sjø og land.
Det er en misforståelse at utvalget vil la
utenlandske selskap få eierskap til
fiskeressursene. La oss gjøre det helt klart at
hele utvalget sier at eierskapet til fisken - vår
nasjonale fornybare fellesressurs skal være på
norske hender. Dette er en forutsetning for å
tillate at deltakerloven endres. Fiskeriministeren
har satt i gang en juridisk utredning av dette
spørsmålet, og har sagt at det er uaktuelt å
endre deltakerloven hvis nasjonalitetskravet faller
bort.
I mange kystsamfunn er folk bekymret for
framtiden, for arbeidsplasser og verdiskaping.
Utviklingen over tid viser at det har mange god
grunn til å være. Økningen i andelen som tar
høyere utdanning og store teknologiske endringer
i produksjon av varer og tjenester er viktige
faktorer som legger press på kystsamfunn.
Spørsmålet er hvordan denne NOU-en bidrar i
forhold til kysten og kystsamfunnenes framtid. Et
svar på dette er at utvalgets tiltakspakke vil bidra
til å styrke konkurranseevnen og den totale
verdiskapingen langs kysten. Så sier utvalget at
dette må være basert på at samfunn og bedrifter
langs kysten må få lov til å konkurrere under like
betingelser om arbeidsplasser og verdiskaping.
En slik konkurranse vil i sum gi mest til
samfunnets velferd. Og vi må være så ærlige å si
at dette ikke bare vil gi individuelle vinnere, men
at noen også kan tape i konkurransen.
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98 at: «Utvalget ser at samfunnet kan ønske å ivareta
den overordnede regionale fordelingen av økonomisk
aktivitet og sysselsetting langs kysten. I utformingen av
fremtidige reguleringer må myndighetene vurdere i
hvilken grad ytterligere begrensninger er nødvendige for
å ivareta disse hensyn. » Regulering av kvote eierskap
som hindrer geografisk forflytning av kvoter fra NordNorge eller uheldig selskapskonsentrasjon er i
verktøykassen til politikerne. Et viktig spørsmål er på
hvilket region nivå omsetning av kvoter skal være
avgrenset til. Dess mindre regionene blir dess
vanskeligere vil det bli å få de innovasjonene og den
verdiskapingen som samfunnet potensielt kunne tatt ut.
Utvalget er opptatt av at fiskerinæringen skal bidra til
fellesskapet. NOU-en peker på muligheten for å innføre
en form for ressursrentebeskatning i framtiden. Da må
imidlertid næringen være regulert slik at det muliggjør en
lønnsomhet som fellesskapet kan inndra en andel i
skatt til finansiering av velferdsstaten vår.
NOU-en forsøker å gi en skikkelig og grundig analyse av
utfordringene til en næring som konkurrerer
internasjonalt og samtidig må konkurrere om verdens
dyreste arbeidskraft. Det blir spennende å se i hvilken
grad det kommer høringsinnspill som både tar innover
seg disse utfordringene, og er konstruktive i forhold til
fremtidens samfunnskontrakt mellom fiskerinæringen i
Nord-Norge og kystsamfunnene.
Bildetekst: DESEMBER 2014: Sjegnatindustriutvalgets
leder Ragnar Tveterås overrekker
Sjegnatindustriutvalgets innstilling til fiskeriminister
Elisabeth Aspaker. Utredningen inneholder en rekke
kontroversielle forslag for bedre lønnsomhet i
fiskeindustrien.
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