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Gytebestanden for hyse er dobla
Fiskeribladet Fiskaren (2 like treff). Publisert på nett 28.05.2015 08:59. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Gytebestanden for 2013, som opphavleg var
estimert til 340 000 tonn, er no dobla. Ein ny og
betre bestandsmodell har ført til at
gytebestanden for nordaustarktisk hyse er
oppjustert til det dobbelte.
Det skjedde etter metoderevisjonsmøtet for
torsk, hyse og lodde i ICES (Det internasjonale
råd for havforsking) i januar, melder på sine
nettsider.
På møtet vart metodikken for utrekning av
hysebestanden i Barentshavet gjennomgått og
revidert. Gytebestanden av hyse vart oppskriven,
medan bestanden av unghyse endra seg lite.
Havforskningsinstituttet viser til at dei sterke
årsklassene 2004 2006 ser ut til å vere endå
sterkare enn ein tidlegare har rekna med.
Rapporten frå metoderevisjonsmøtet vart
offentleggjort i april (WKARCT 2015).
Havforskingsinstituttet gjorde greie for endringa
på eit møte i referansegruppa for ressursforsking
i midten av mai. Både representantar for næringa
og forvaltinga var til stades på møtet.
Det ligg ikkje føre noko revidert kvoteråd for
2015 frå ICES. Kvoteråda for 2016 for hyse og
andre botnfiskbestandar i Barentshavet blir
offentleggjorde 12. juni. Bestandsestimat for
nordaustarktisk hyse frå 2014 og revidert
estimat etter metoderevisjonsmøtet WKARCT
2015. Graf: Havforskningsinstituttet.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/SyDswtd3

Oversikt over like treff
Gytebestanden for hyse er dobla
Fiskeribladet Fiskaren - Login 28.05.2015 17:15

Betydelig oppskriving av nordaustarktisk hyse
Kystmagasinet 28.05.2015 09:21
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Better cod handling means millions for the fishing industry
Fish Information &amp; Services. Publisert på nett 27.05.2015 15:46. Profil: Nofima.

Nofima's researchers documenting the quality of
fish catches.
(Photo Credit: Sjurdur Joensen/Nofima)
NORWAY&#xd; &#xd; Wednesday, May 27,
2015, 02:40 (GMT + 9) &#xd; Catching injuries
creates great losses for the fishing industry. The
filleting industry is the biggest loser, with a loss
ratio of 13 per cent, which corresponds to around
NOK 100 million (USD 13 million), based on
export value in 2013. “We must emphasize that
it is extremely difficult to estimate the financial
consequences of poor quality. However, our
analyses show that it is possible to extract
greater value from cod by ensuring that the raw
material has a consistently high quality,” says
researcher Marianne Svorken. On assignment
from the Norwegian Seafood Research Fund ,
Svorken and her colleagues at Nofima have
estimated the export value of cod as if everything
had optimum quality. By deducting the actual
value, they have been able to establish the loss
in sales value. The researchers have used
statistics from contract notes and export, and
have interviewed processing businesses. Market
fluctuations and any cost changes are uncertainty
factors that have been left out. The estimates
have been made for the filleting industry, salted
fish, dried fish and fresh fish products. Despite
the fact that the authorities, organizations and
research have had a strong focus on quality in
recent years, Nofima’s research shows that a
relatively large share of cod catches in 2014
arrived at shore with reduced quality. A report in
December established that the share of fish with
poor quality is at the same level or worse,
compared to catches in 2004. Line and jig
caught cod are best, and the share of fish in the
categories “good”, “reduced” and “poor” has
remained stable since 2004. Trawl and seine
caught cod result in the highest share of poor
fish, and the trend is negative for seine net. “The

main problem is that the catches are too large, not the
type of gear used. We have seen that seine net is best
suited for the storage of live cod, which proves that we
can obtain very high quality from seine nets,” says
Sjurdur Joensen, one of the researchers who has visited
quays around the country to document fish quality.
“Keep the catches smaller and preserve quality,” is his
advice. The quality of cod can be degraded at several
stages, both during catching, handling on board,
slaughter and bleeding, during further processing on
land, through storage and during transport. The
researchers call for more comprehensive understanding
and responsibility for quality throughout the value chain.
Cooperation for better quality “For individual producers,
for example a filleting plant, it is significant that the raw
material is of the best possible quality when it arrives.
Catching injuries are not always visible externally, but for
every fish where the best part has to be discarded due
to injuries, the filleting business loses money. Closer
cooperation, with a bonus for high quality, should also
be reflected in prices,” Svorken says. Dried and salted
fish producers also export variable quality. The combined
loss of value for these two categories is estimated to
comprise around NOK 50 million (USD 6.5 million).
However, some of the loss in quality is not evident until
the fish has been soaked and desalted. It is difficult to
estimate losses in sales value for this, but the
researchers believe it is reasonable to assume that if
the quality was predictable and at a stable high level, it
would also be possible to increase prices. In order to
achieve better insight into this invisible loss, more
market research is required in the area. &#xd; Source:
Nofima editorial@fis.com www.fis.com
© Fish Information &amp; Services
Se webartikkelen på http://ret.nu/bBWWqrQP
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Fangstskader for 100 millioner
Ukeavisen Ledelse. Publisert på nett 27.05.2015 09:38. Profil: Nofima.
Esben Hoff.

Det er mye å hente på bedre håndtering av torsk.
Mindre skader på fangsten kan gi betydelig større
inntekter.
Det er Nofima som på oppdrag fra Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond har estimert
hvor mye fiskeindustrien taper på skadet fisk.
Fiskebåter ved land i Brønnøysund på
Helgelandskysten i Nordland.
© Ukeavisen Ledelse
Se webartikkelen på http://ret.nu/1TgFsThh

Side 4 av 35

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

Fangstskader for 100 millioner
Dagens Perspektiv. Publisert på nett 27.05.2015 07:34. Profil: Nofima.

Det er mye å hente på bedre håndtering av torsk.
Mindre skader på fangsten kan gi betydelig større
inntekter.
Det er Nofima som på oppdrag fra Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond har estimert
hvor mye fiskeindustrien taper på skadet fisk.
Fiskebåter ved land i Brønnøysund på
Helgelandskysten i Nordland.
Foto:
Henning Klokkeråsen
© Dagens Perspektiv
Se webartikkelen på http://ret.nu/DbNHrOmq
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Store fangster går ud over kvaliteten
FiskeriTidende. Publisert på nett 23.05.2015 04:35. Profil: Nofima.

Store enkeltfangster af torsk går ud over
kvaliteten, viser norsk forskning Torsk fanget i
mindre mængder af gangen kan være til gavn for
fiskeindustrien, viser ny forskning fra Norge.
En undersøgelse lavet af det norske
fødevareforskningsinstitut Nofima afslører, at
hvis en større andel af torsk, der er blevet landet
af trawlere, var ubeskadiget, kan fiskerierhvervet
øge sit overskud af hundredvis af millioner hvert
år. I øjeblikket er fileteringsindustrien den største
taber, med et anslået tab på 13%, hvilket svarer
til omkring 100 millioner NOK, baseret på
eksportværdien i 2013.
- Vi må understrege, at det er yderst vanskeligt at
anslå de økonomiske konsekvenser af dårlig
kvalitet. Vores analyser viser imidlertid, at det er
muligt at udvinde større værdi fra torsk ved at
sikre, at råvaren har en konstant høj kvalitet,
siger forskeren Marianne Svorken.
På trods af at myndigheder, organisationer og
forskning har haft et stærkt fokus på kvalitet i de
seneste år, så viser Nofimas undersøgelse, at en
relativt stor andel af torskefangsterne i 2014
blev landet med reduceret kvalitet. En rapport fra
december viser, at andelen af fisk med dårlig
kvalitet er på samme niveau eller værre
sammenlignet med fangsterne i 2004.
"Det største problem er, at fangsterne er for
store, ikke hvilket type redskaber, der er anvendt.
siger Sjúrður Joensen, en af ââde forskere, der
har besøgt havne rundt om i landet for at
dokumentere fiskens kvalitet.
- Hold fangsterne mindre og bevar kvaliteten, er
hans råd.
Kvaliteten af ââtorsk kan nedbrydes på flere
stadier, både under fangst, håndtering om bord,
slagtning og afblødning, under den videre
forarbejdning på land, gennem opbevaring og
under transport. Forskerne opfordrer til mere
omfattende forståelse og ansvar for kvalitet i
hele værdikæden.
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Det kræver dog mere forskning at mere præcist
fastslå værditabet ved den dårligere kvalitet.
© FiskeriTidende
Se webartikkelen på http://ret.nu/d31LcKsW
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Betre handtering av torsken kan gi auka inntekter
Nordre. Publisert på trykk 22.05.2015. Profil: Nofima.
NPK. Side: 18.

Det er mykje å hente på betre handtering av
torsken, viser ny norsk forsking. Viss all
torskefangst var utan store skadar, ville
fiskeindustrien kvart år fått auka inntekter i
hundremillionarklassen.
Fangstskadar gjer at fiskeindustrien tapar stort,
og filetindustrien tapar mest, med ein tapsverdi
på 13 prosent. Det svarar til kring 100 millionar
kroner, rekna ut frå eksportverdien i 2013, viser
forsking frå Nofima.
På oppdrag frå Fiskeriog havbruksnæringas
forskingsfond har Nofima prøvd å setje eit tal på
eksportverdien av torsk dersom kvaliteten var
optimal.
- Analysane våre viser at det er mogleg å hente ut
større verdiar av torsken ved å sørgje for jamn
god kvalitet på råstoffet, seier forskar Marianne
Svorken.
Ein stor del av torskefangsten i 2014 kom i land
med redusert kvalitet. Årsaka er hovudsakleg at
fangstane er for store.

18 NYHENDE

Nordre • fredag 22. mai 2015

Mørenot vann sak om
fiskeutstyr som sank
Notprodusenten vart
saksøkt av ein fiskereiar som skulda på dei
då fiskeutstyret forsvann
i djupet i Irvinghavet.
Nordfjord Havﬁske AS kjøpte i
februar 2013 trålwire til bruk i
trålaren Nordstar. Wiren vart
kjøpt frå Mørenot Fishery AS,
går det fram av dommen frå
Frostating lagmannsrett.
Mørenot har hovudkontor i
Søvik.
Under ﬁsket i april/mai 2013
fekk Nordstar problem med
vinsjane. Fisket vart avbrutt,
og båten måtte på verksted
for reparasjon. Det vart avtalt
at trålwiren skulle lagrast ved
Mørenot sitt anlegg i Gangstøvika i Ålesund. Mannskapet på
Nordstar nytta spoleanlegget
til Mørenot då dei ilandførte
wiren. Under spolinga vart det
krøll - ein sokalla engelskmann
- på babord wire som forårsaka
ein skade på den. Mannskapet på Nordstar hadde retta ut
krøllen med kraft, noko som
ikkje skal gjerast.
Då båten var ﬁksa og wiren skulle om bord igjen, vurderte ein saman med Mørenot
skaden på wiren. Mørenot
påtok seg ansvaret med å reparere wiren. Den vart kappa
og spleisa som ein langspleis.
Nordstar for på ﬁske, men 25.
juni skjedde uhellet. Wiren vart
slitt av, og delar av trålutstyret
forsvann i Irmingerhavet, der
Nordstar ﬁska etter uer.
Reiaren stevna Mørenot til

VANN Mørenot hadde ikkje ansvar for fiskeutstyret som sokk, ifølgje dommen i Frostating lagmannsrett. Arkivfoto

tingretten og kravde 2,35 millionar kr i erstatning for det
tapte utstyret. Grunnen var
at bruddet var i spleisen, og at
wiren ikkje var eigna for spleising.
To sakkyndige vitna i retten.
Dei var ikkje samde om brotet
skjedde i langspleisen. Begge
har undersøkt den attverande
delen av wiren.
Den eine eksperten kunne
ikkje sjå at spleisen var gått
opp. Det var ikkje teikn til

spleisen i den attverande wiren. I forklaringa peikte han
på andre forhold enn spleisen
som årsak til brotet. Han viste
til funn av mekanisk skade på
wiren, rotasjon på wiren og
overnbelastnin, og meinte at
årsaken til brotet er vridning,
ubalanse og delvis svikt i wiren.
Den andre eksperten leitte
etter andre sannsynlige årsaker, men fann ingen. Han
meinte at brotet var i spleisen,

Betre handtering av
torsken kan gi auka
inntekter
Det er mykje å hente på betre
handtering av torsken, viser
ny norsk forsking. Viss all
torskefangst var utan store
skadar, ville ﬁskeindustrien
kvart år fått auka inntekter i
hundremillionarklassen.
Fangstskadar gjer at ﬁskeindustrien tapar stort, og
ﬁletindustrien tapar mest,
med ein tapsverdi på 13 prosent. Det svarar til kring 100

millionar kroner, rekna ut frå
eksportverdien i 2013, viser
forsking frå Noﬁma.
På oppdrag frå Fiskeriog havbruksnæringas forskingsfond har Noﬁma prøvd
å setje eit tal på eksportverdien av torsk dersom kvaliteten var optimal.
– Analysane våre viser
at det er mogleg å hente ut
større verdiar av torsken ved

å sørgje for jamn god kvalitet på råstoﬀet, seier forskar
Marianne Svorken.
Ein stor del av torskefangsten i 2014 kom i land med
redusert kvalitet. Årsaka er
hovudsakleg at fangstane er
for store. (NPK)

og at årsaken er at wiren har
rotert. Han meinte å sjå at ein
av delane i brotet stammar frå
spleisen. Han meinte ikkje at
lanspleisen var feil utført, og
lanspleis var rett hvis ein skulle
spleise, men han sa at det ikkje
var rett å spleise denne wiren.
Mørenot vann i Sunnmøre
tingrett 18. juli 2014, då retten
kom til at det ikkje var noko
uaktsemd. Det var heller ikkje
påvist noko feil med wiren.
Lagmannsretten kom til

same resultat, at korkje rådgivninga eller reparasjonen gir
grunnlag for noko profesjonsansvar for Mørenot.
Reiaren må betale sakskostnadane for gangen i tingretten
og lagmannsretten for Mørenot, 275 000 kr.
ROBIN RØKKE JOHANSEN
robin@nordrenett.no

Nynorskpris til
Stavanger-journalist
Kulturjournalist Jan Zahl i Stavanger Aftenblad er vinnaren
av Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for
2015.
Zahl held nynorsken i hevd
i eit område av landet der engelsk og bokmål vinn terreng,
meiner juryen om rogalendingen.
– Jan Zahl skriv stilsikkert og
godt, med brodd og vidd, i tvisyntradisjonen etter Aasmund
Olavsson Vinje, skriv jurymedlemmane Svend Arne Vee, Agnes Ravatn og Håkon Haugsbø i

grunngivinga for tildelinga.
– Eg vart ekstra glad for å
høyra at juryen meiner eg står
i tvisyn-tradisjonen etter Vinje. Der kjenner eg meg heime,
seier Zahl.
Brattvågaren Njord Svendsen, busatt i Bergen, vann prisen i 2011. Han sa då at han prøver å skrive så godt han kan, på
det skriftspråket som er hans.
«Eg er ikkje med i noko sekt.»
(NPK, Nordre)

© Nordre
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Better cod handling for profit
World Fishing. Publisert på nett 21.05.2015 16:12. Profil: Nofima.

Major injuries from cod catches is costing the
fishing industry, but profits could increase by
hundreds of millions every year if cod was
handled better, says Nofima scientists.
Nofima scientists looked at the export value of
cod as if everything had optimum quality, under
direction from the Norwegian Seafood Research
Fund. By deducting the actual value, the loss in
sales value has been found. The estimates were
made for the filleting industry, salted fish, dried
fish and fresh fish products. According to the
research, the filleting industry is the biggest loser
with a loss ratio of 13%, which corresponds to
around NOK 100 million (US$13.3m), based on
export value in 2013. “We must emphasize that
it is extremely difficult to estimate the financial
consequences of poor quality,” said Marianne
Svorken, researcher. “However, our analyses
show that it is possible to extract greater value
from cod by ensuring that the raw material has a
consistently high quality.” Despite the fact that
the authorities, organisations and research have
had a strong focus on quality in recent years,
Nofima’s research reveals that a relatively large
share of cod catches in 2014 arrived at shore
with reduced quality. A report in December said
the share of fish with poor quality is at the same
level or worse, compared to catches in 2004.
Line and jig caught cod are best, and the share
of fish in the categories “good”, “reduced” and
“poor” has remained stable since 2004. Trawl
and seine caught cod result in the highest share

of poor fish, and the trend is negative for seine net. “The
main problem is that the catches are too large, not the
type of gear used,” explained Sjurdur Joensen,
researcher. “We have seen that seine net is best suited
for the storage of live cod, which proves that we can
obtain very high quality from seine nets.” As a result, his
advice is to “keep the catches smaller and preserve
quality”. The quality of cod can be degraded at several
stages, both during catching, handling on board,
slaughter and bleeding, during further processing on
land, through storage and during transport. The
researchers call for more comprehensive understanding
and responsibility for quality throughout the value chain.
Dried and salted fish producers also export variable
quality. According to the research, the combined loss of
value for these two categories is estimated to comprise
around NOK 50 million (US$6.5m). However, some of
the loss in quality is not evident until the fish has been
soaked and desalted so the estimate losses in sales
value for this is difficult. But, the researchers believe it
is reasonable to assume that if the quality was
predictable and at a stable high level, it would also be
possible to increase prices. Nofima says more market
research is need in the area in order to gain a better
understanding.
© World Fishing
Se webartikkelen på http://ret.nu/XziNQ6r
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Betre torskehandtering gir auka inntekter
Nett.no. Publisert på nett 21.05.2015 15:10. Profil: Nofima.

Det er mykje å hente på betre handtering av
torsken, viser ny norsk forsking. (NPK): Viss all
torskefangst var utan store skadar, ville
fiskeindustrien kvart år fått auka inntekter i
hundremillionarklassen.

Se webartikkelen på http://ret.nu/Y5GuJ7D

© Nett.no
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Mer skånsom håndtering av torsken vil gi millionvekst
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 21.05.2015 06:34. Profil: Nofima.

Torskefangst uten skader ville gitt økte inntekter i
hundremillionersklassen, ifølge forskning fra
Nofima.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/EddAZV6C
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Mer skånsom håndtering av torsken vil gi millionvekst
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 21.05.2015 06:26. Profil: Nofima.
Hermod Hove.

Torskefangst uten skader ville gitt økte inntekter i
hundremillionersklassen, ifølge forskning fra
Nofima.
Filetindustrien taper mest på fangstskader, med
en tapsverdi på 13 %, noe som tilsvarer rundt
100 millioner kroner, beregnet ut fra
eksportverdien i 2013. Det viser forskning
Nofima har gjennomført på oppdrag for Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond.
- Det er ikke så enkelt å beregne de økonomiske
konsekvensene, og det finnes en del
usikkerhetsmomenter i denne forskningen. Men
analysene viser at man kan hente ut større
verdier av torsken ved å sørge for kvalitet i alle
ledd, sier forsker Marianne Svorken til
FiskeribladetFiskaren.
Ingen bedring siden 2004
Svorken og hennes kolleger i Nofima har estimert
eksportverdien av torsk dersom alt hadde optimal
kvalitet. De har trukket fra den faktiske verdien
for å kunne anslå hvor stor salgsverdi som går
tapt. Forskerne har brukt statistikker fra
sluttsedler og eksport, og foredlingsbedrifter.
Markedssvingninger og eventuelle
kostnadsendringer er blant usikkerhetsfaktorene
som ikke er tatt med.
Beregningene er gjort for filetindustri, saltfisk-,
klippfisk- og ferskfiskprodusenter.
- Vi har hatt best grunnlag for å vurdere filet. der
vi har tidligere forskning å hvile oss på. Også for
saltfisk har vi kunnet se på tidligere forskning,
forteller Svorken.
Forskningen viser at en relativt stor andel av
torskefangsten i 2014 kom til land med redusert
kvalitet. En rapport fra desember slår fast at
andelen fisk med dårlig kvalitet er på samme
nivå eller dårligere, sammenlignet med fangsten i
2004.
Line og juksa best Torsk fisket med line og juksa
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kommer best ut. Andelen fisk i kategoriene god,
redusert og dårlig har holdt seg stabil siden
2004. Garn og snurrevad leverer høyest andel
dårlig fisk, og tendensen er negativ for snurrevad.

måten for å få enklere frem hvilke muligheter som
finnes. De mulighetene bør ligge i alle ledd, både i
fangst, håndtering om bord, slakte- og bløggemetode,
behandling på land, lagring og transport, sier hun.

Forskerne peker på at fangstene ofte for store,
og ikke hvilken redskapstype man bruker. De
peker blant annet på at snurrevad egner seg best
for lagring av levende torsk, noe som viser at
man kan få svært god kvalitet fra snurrevad,
ifølge Sjurdur Joensen, en av forskerne som har
vært på kaikanten rundt om i landet for å
dokumentere fiskens kvalitet.

Ønsker tidsserie Det er som nevnt FHF som har
finansiert forskningen, og forskerne ser gjerne at de får
mulighetene til en ny runde om ikke altfor lang tid.

- Hold fangstene litt mindre og ta vare på
kvaliteten, er hans råd.

- Det hadde vært fint å ha en tidsserie å vise til. Men det
handler om ulike faktorer, som tidsbruk og finansiering.
Da kunne vi kanskje også sett om andre faktorer enn
dem vi har fått frem denne gangen hadde spilt inn, sier
Svorken.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/RCbuWieB

Selv om garnfiske har dårlige resultater enn
andre redskaper, minner Svorken om at det
leveres god kvalitet på alle felt.
- For eksempel så vi i dag at Poul Jensen ble
kåret til årets kvalitetsfisker. Han er garnfisker.
Men vi har valgt å legge frem rapporten på denne
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Mye å hente på bedre håndtering av torsk
Handelsbladet FK. Publisert på nett 19.05.2015 23:18. Profil: Nofima.

Hvis all torskefangst var uten store skader, ville
fiskeindustrien hvert år kunne få økte inntekter i
hundremillionersklassen, melder Nofima. Nyheter
Fangstskader gjør at fiskeindustrien taper stort.
Filetindustrien taper mest, med en tapsverdi på
13 %, noe som tilsvarer rundt 100 millioner
kroner, beregnet ut fra eksportverdien i 2013.
Vi understreker at det er svært vanskelig å
beregne økonomiske konsekvenser av dårlig
kvalitet. Men våre analyser viser at det er mulig å
hente ut større verdier av torsken ved å sørge for
jevnt god kvalitet på råstoffet, sier forsker
Marianne Svorken.
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond har Svorken og hennes kolleger i
Nofima estimert eksportverdien av torsk dersom
alt hadde optimal kvalitet. Ved å trekke fra den
faktiske verdien har de kunnet anslå hvor stor
salgsverdi som går tapt. Forskerne har brukt
statistikker fra sluttsedler og eksport, og har
intervjuet foredlingsbedrifter. Markedssvingninger
og eventuelle kostnadsendringer er blant
usikkerhetsfaktorene som ikke er tatt med.
Beregningene er gjort for filetindustri, saltfisk-,
klippfisk- og ferskfiskprodusenter.
Til tross for at myndigheter, organisasjoner og
forskning de siste årene har hatt stort fokus på
kvalitet, viser Nofimas forskning at en relativt
stor andel av torskefangsten i 2014 kom til land
med redusert kvalitet. En rapport fra desember
slår fast at andelen fisk med dårlig kvalitet er på
samme nivå eller dårligere, sammenlignet med
fangsten i 2004, heter det i en pressemelding.
Torsk fisket med line og juksa kommer best ut,
og andelen fisk i kategoriene god, redusert og
dårlig har holdt seg stabil siden 2004. Garn og
snurrevad leverer høyest andel dårlig fisk, og
tendensen er negativ for snurrevad.
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Hovedproblemet er at fangstene er for store, og
ikke hvilken redskapstype man bruker. Vi har sett
at snurrevad egner seg best for lagring av
levende torsk, noe som viser at vi kan få svært
god kvalitet fra snurrevad, sier Sjurdur Joensen,
en av forskerne som har vært på kaikanten rundt
om i landet for å dokumentere fiskens kvalitet.
Hold fangstene litt mindre og ta vare på
kvaliteten, er hans råd.
Kvaliteten på torsken kan forringes på flere
stadier, både i fangst, håndtering om bord,
slakte- og bløggemetode, i videre behandling på
land, gjennom lagring og i transport. Forskerne
etterlyser en mer gjennomgående forståelse og
ansvar for kvalitet i hele verdikjeden.
For enkeltprodusenter, som eksempelvis en
filetbedrift, vil det betyr mye at fiskeråstoffet er
av høy kvalitet når det ankommer. Fangstskader
er ikke alltid synlige på utsiden, men for hver fisk
hvor de beste stykkene må skjæres bort på
grunn av skader, taper filetbedriften. Et tettere

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

samarbeid, med gevinst for høy kvalitet, bør også vises
på prisingen, sier Svorken.
Også klippfisk- og saltfiskprodusenter sender variabel
kvalitet ut av landet. Den samlede tapsverdien for disse
to kategoriene er beregnet til å utgjøre rundt 50 millioner
kroner.
Noe av kvalitetstapet er imidlertid ikke synlig før etter
utvanning av fisken. Det er vanskelig å beregne en tapt
salgsverdi på dette, men forskerne mener det er rimelig
å anta at dersom kvaliteten var forutsigbar og stabilt
høyere, ville det også være mulig å øke prisen.
For å få et bedre innblikk i dette usynlige tapet er det
nødvendig med mer markedsforskning på området.
© Handelsbladet FK
Se webartikkelen på http://ret.nu/gvuxuIry
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Cod quality conundrum
fishnewseu.com. Publisert på nett 19.05.2015 16:35. Profil: Nofima.

CATCHING cod in smaller batches might be
beneficial for the fishing industry, according to
new research.
A study by the Norwegian food research institute
Nofima reveals that if a higher proportion of cod
that were landed by trawlers were undamaged,
the fishing industry could increase its profits by
hundreds of millions every year. Currently the
filleting industry is the biggest loser, with a loss
ratio of 13%, which corresponds to around NOK
100 million, based on export value in 2013. "We
must emphasize that it is extremely difficult to
estimate the financial consequences of poor
quality. However, our analyses show that it is
possible to extract greater value from cod by
ensuring that the raw material has a consistently
high quality," says researcher Marianne Svorken.
On assignment from the Norwegian Seafood
Research Fund, Svorken and her colleagues at
Nofima have estimated the export value of cod
as if everything had optimum quality. By
deducting the actual value, they have been able
to establish the loss in sales value. The
researchers have used statistics from contract
notes and export, and have interviewed
processing businesses. Market fluctuations and
any cost changes are uncertainty factors that
have been left out. The estimates have been
made for the filleting industry, salted fish, dried
fish and fresh fish products. Despite the fact that
the authorities, organizations and research have
had a strong focus on quality in recent years,
Nofima's study shows that a relatively large
share of cod catches in 2014 arrived at shore
with reduced quality. A report in December
established that the share of fish with poor
quality is at the same level or worse, compared
to catches in 2004. Line and jig caught cod are
best, and the share of fish in the categories
"good", "reduced" and "poor" has remained

stable since 2004. Trawl and seine caught cod result in
the highest share of poor fish, and the trend is negative
for seine net. "The main problem is that the catches are
too large, not the type of gear used. We have seen that
seine net is best suited for the storage of live cod, which
proves that we can obtain very high quality from seine
nets," says Sjurdur Joensen, one of the researchers who
has visited quays around the country to document fish
quality. "Keep the catches smaller and preserve quality,"
is his advice. The quality of cod can be degraded at
several stages, both during catching, handling on board,
slaughter and bleeding, during further processing on
land, through storage and during transport. The
researchers call for more comprehensive understanding
and responsibility for quality throughout the value chain.
"For individual producers, for example a filleting plant, it
is significant that the raw material is of the best
possible quality when it arrives. Catching injuries are not
always visible externally, but for every fish where the
best part has to be discarded due to injuries, the filleting
business loses money. Closer cooperation, with a bonus
for high quality, should also be reflected in prices,"
Svorken says. Dried and salted fish producers also
export variable quality. The combined loss of value for
these two categories is estimated to comprise around
NOK 50 million. However, some of the loss in quality is
not evident until the fish has been soaked and desalted.
It is difficult to estimate losses in sales value for this,
but the researchers believe it is reasonable to assume
that if the quality was predictable and at a stable high
level, it would also be possible to increase prices. In
order to achieve better insight into this invisible loss,
more market research is required in the area.
© fishnewseu.com
Se webartikkelen på http://ret.nu/n8mhQMFF
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Mye å hente på bedre håndtering
Nofima. Publisert på nett 19.05.2015 09:58. Profil: Nofima.

Hvis all torskefangst var uten store skader, ville
fiskeindustrien hvert år kunne få økte inntekter i
hundremillionersklassen. Fangstskader gjør at
fiskeindustrien taper stort.
Filetindustrien taper mest, med en tapsverdi på
13 %, noe som tilsvarer rundt 100 millioner
kroner, beregnet ut fra eksportverdien i 2013.
- Vi understreker at det er svært vanskelig å
beregne økonomiske konsekvenser av dårlig
kvalitet. Men våre analyser viser at det er mulig å
hente ut større verdier av torsken ved å sørge for
jevnt god kvalitet på råstoffet, sier forsker
Marianne Svorken.
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond har Svorken og hennes kolleger i
Nofima estimert eksportverdien av torsk dersom
alt hadde optimal kvalitet. Ved å trekke fra den
faktiske verdien har de kunnet anslå hvor stor
salgsverdi som går tapt. Forskerne har brukt
statistikker fra sluttsedler og eksport, og har
intervjuet foredlingsbedrifter. Markedssvingninger
og eventuelle kostnadsendringer er blant
usikkerhetsfaktorene som ikke er tatt med.
Beregningene er gjort for filetindustri, saltfisk-,
klippfisk- og ferskfiskprodusenter.
Vedvarende problem
Dårlig og god kvalitet: Dårlig utblødd fisk gir
fiskekjøttet rosa farge, som i eksempelet til
venstre. Foto: Sjurdur Joensen/Nofima
Til tross for at myndigheter, organisasjoner og
forskning de siste årene har hatt stort fokus på
kvalitet, viser Nofimas forskning at en relativt
stor andel av torskefangsten i 2014 kom til land
med redusert kvalitet. En rapport fra desember
slår fast at andelen fisk med dårlig kvalitet er på
samme nivå eller dårligere, sammenlignet med
fangsten i 2004.
- Hold fangstene mindre, og ta vare på kvaliteten.
Torsk fisket med line og juksa kommer best ut,
og andelen fisk i kategoriene god, redusert og
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dårlig har holdt seg stabil siden 2004. Garn og
snurrevad leverer høyest andel dårlig fisk, og
tendensen er negativ for snurrevad.

variabel kvalitet ut av landet. Den samlede tapsverdien
for disse to kategoriene er beregnet til å utgjøre rundt
50 millioner kroner.

- Hovedproblemet er at fangstene er for store, og
ikke hvilken redskapstype man bruker. Vi har sett
at snurrevad egner seg best for lagring av
levende torsk, noe som viser at vi kan få svært
god kvalitet fra snurrevad, sier Sjurdur Joensen,
en av forskerne som har vært på kaikanten rundt
om i landet for å dokumentere fiskens kvalitet.

Noe av kvalitetstapet er imidlertid ikke synlig før etter
utvanning av fisken. Det er vanskelig å beregne en tapt
salgsverdi på dette, men forskerne mener det er rimelig
å anta at dersom kvaliteten var forutsigbar og stabilt
høyere, ville det også være mulig å øke prisen.

- Hold fangstene litt mindre og ta vare på
kvaliteten, er hans råd.
Kvaliteten på torsken kan forringes på flere
stadier, både i fangst, håndtering om bord,
slakte- og bløggemetode, i videre behandling på
land, gjennom lagring og i transport. Forskerne
etterlyser en mer gjennomgående forståelse og
ansvar for kvalitet i hele verdikjeden.

For å få et bedre innblikk i dette usynlige tapet er det
nødvendig med mer markedsforskning på området.
Næring og bedrift Sjømatindustri
Nofimas forskere har dokumentert kvaliteten på
fiskefangst og sammenlignet resultatene i 2014 med
2004. Til tross for stort fokus fra myndighetens side var
andelen fisk med dårlig kvalitet i fjor på samme nivå
som for ti år siden. Foto: Sjurdur Joensen/Nofima
Kontaktperson

Samarbeid for bedre kvalitet

Marianne Svorken

- For enkeltprodusenter, som eksempelvis en
filetbedrift, vil det betyr mye at fiskeråstoffet er
av høy kvalitet når det ankommer. Fangstskader
er ikke alltid synlige på utsiden, men for hver fisk
hvor de beste stykkene må skjæres bort på
grunn av skader, taper filetbedriften. Et tettere
samarbeid, med gevinst for høy kvalitet, bør også
vises på prisingen, sier Svorken.

Forsker Tlf: +47 77 62 91 07
marianne.svorken@nofima.no
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/gUIe4u5N

Oversikt over like treff
Mye å hente på bedre håndtering av torsk

Filetindustrien taper mest på fangstskader. Noen
av skadene på kjøttet er ikke synlig før det må
skjæres bort i fileteringsprosessen. Foto: Sjurdur
Joensen/Nofima

Handelsbladet FK 19.05.2015 23:18

Også klippfisk- og saltfiskprodusenter sender
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Mye å hente på bedre håndtering av torsk
Kystmagasinet. Publisert på nett 19.05.2015 08:37. Profil: Nofima.

Fangstskader gjør at fiskeindustrien taper stort.
Filetindustrien taper mest, med en tapsverdi på
13 %, noe som tilsvarer rundt 100 millioner
kroner, beregnet ut fra eksportverdien i 2013.
Nofima
Foto: Terje Engø
- Vi understreker at det er svært vanskelig å
beregne økonomiske konsekvenser av dårlig
kvalitet. Men våre analyser viser at det er mulig å
hente ut større verdier av torsken ved å sørge for
jevnt god kvalitet på råstoffet, sier forsker
Marianne Svorken.
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond har Svorken og hennes kolleger i
Nofima estimert eksportverdien av torsk dersom
alt hadde optimal kvalitet. Ved å trekke fra den
faktiske verdien har de kunnet anslå hvor stor
salgsverdi som går tapt. Forskerne har brukt
statistikker fra sluttsedler og eksport, og har
intervjuet foredlingsbedrifter. Markedssvingninger
og eventuelle kostnadsendringer er blant
usikkerhetsfaktorene som ikke er tatt med.
Beregningene er gjort for filetindustri, saltfisk-,
klippfisk- og ferskfiskprodusenter.
Vedvarende problem
Til tross for at myndigheter, organisasjoner og
forskning de siste årene har hatt stort fokus på
kvalitet, viser Nofimas forskning at en relativt
stor andel av torskefangsten i 2014 kom til land
med redusert kvalitet. En rapport fra desember
slår fast at andelen fisk med dårlig kvalitet er på
samme nivå eller dårligere, sammenlignet med
fangsten i 2004.
Torsk fisket med line og juksa kommer best ut,
og andelen fisk i kategoriene god, redusert og
dårlig har holdt seg stabil siden 2004. Garn og
snurrevad leverer høyest andel dårlig fisk, og
tendensen er negativ for snurrevad.
- Hovedproblemet er at fangstene er for store, og
ikke hvilken redskapstype man bruker. Vi har sett
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at snurrevad egner seg best for lagring av
levende torsk, noe som viser at vi kan få svært
god kvalitet fra snurrevad, sier Sjurdur Joensen,
en av forskerne som har vært på kaikanten rundt
om i landet for å dokumentere fiskens kvalitet.
- Hold fangstene litt mindre og ta vare på
kvaliteten, er hans råd.
Kvaliteten på torsken kan forringes på flere
stadier, både i fangst, håndtering om bord,
slakte- og bløggemetode, i videre behandling på
land, gjennom lagring og i transport. Forskerne
etterlyser en mer gjennomgående forståelse og
ansvar for kvalitet i hele verdikjeden.
Samarbeid for bedre kvalitet
- For enkeltprodusenter, som eksempelvis en
filetbedrift, vil det betyr mye at fiskeråstoffet er
av høy kvalitet når det ankommer. Fangstskader
er ikke alltid synlige på utsiden, men for hver fisk
hvor de beste stykkene må skjæres bort på
grunn av skader, taper filetbedriften. Et tettere
samarbeid, med gevinst for høy kvalitet, bør også
vises på prisingen, sier Svorken.

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

variabel kvalitet ut av landet. Den samlede tapsverdien
for disse to kategoriene er beregnet til å utgjøre rundt
50 millioner kroner.
Noe av kvalitetstapet er imidlertid ikke synlig før etter
utvanning av fisken. Det er vanskelig å beregne en tapt
salgsverdi på dette, men forskerne mener det er rimelig
å anta at dersom kvaliteten var forutsigbar og stabilt
høyere, ville det også være mulig å øke prisen.
For å få et bedre innblikk i dette usynlige tapet er det
nødvendig med mer markedsforskning på området.
Fangstskader gjør at fiskeindustrien taper stort.
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/AlpZCCnb
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Mye å hente på bedre håndtering av torsk
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Mye å hente på bedre håndtering av torsk
MyNewsdesk. Publisert på nett 19.05.2015 08:00. (Oppdatert 19.05.2015 10:03) Profil: Nofima.

Fangstskader gjør at fiskeindustrien taper stort.
Filetindustrien taper mest, med en tapsverdi på
13 %, noe som tilsvarer rundt 100 millioner
kroner, beregnet ut fra eksportverdien i 2013.
(Oppdatert: 19.05.2015 10:03)
- Vi understreker at det er svært vanskelig å
beregne økonomiske konsekvenser av dårlig
kvalitet. Men våre analyser viser at det er mulig å
hente ut større verdier av torsken ved å sørge for
jevnt god kvalitet på råstoffet, sier forsker
Marianne Svorken.
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond har Svorken og hennes kolleger i
Nofima estimert eksportverdien av torsk dersom
alt hadde optimal kvalitet. Ved å trekke fra den
faktiske verdien har de kunnet anslå hvor stor
salgsverdi som går tapt. Forskerne har brukt
statistikker fra sluttsedler og eksport, og har
intervjuet foredlingsbedrifter. Markedssvingninger
og eventuelle kostnadsendringer er blant
usikkerhetsfaktorene som ikke er tatt med.
Beregningene er gjort for filetindustri, saltfisk-,
klippfisk- og ferskfiskprodusenter.
Vedvarende problem
Til tross for at myndigheter, organisasjoner og
forskning de siste årene har hatt stort fokus på
kvalitet, viser Nofimas forskning at en relativt
stor andel av torskefangsten i 2014 kom til land
med redusert kvalitet. En rapport fra desember
slår fast at andelen fisk med dårlig kvalitet er på
samme nivå eller dårligere, sammenlignet med
fangsten i 2004.
Torsk fisket med line og juksa kommer best ut,
og andelen fisk i kategoriene god, redusert og
dårlig har holdt seg stabil siden 2004. Garn og
snurrevad leverer høyest andel dårlig fisk, og
tendensen er negativ for snurrevad.
- Hovedproblemet er at fangstene er for store, og
ikke hvilken redskapstype man bruker. Vi har sett
at snurrevad egner seg best for lagring av
levende torsk, noe som viser at vi kan få svært
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god kvalitet fra snurrevad, sier Sjurdur Joensen,
en av forskerne som har vært på kaikanten rundt
om i landet for å dokumentere fiskens kvalitet.
- Hold fangstene litt mindre og ta vare på
kvaliteten, er hans råd.
Kvaliteten på torsken kan forringes på flere
stadier, både i fangst, håndtering om bord,
slakte- og bløggemetode, i videre behandling på
land, gjennom lagring og i transport. Forskerne
etterlyser en mer gjennomgående forståelse og
ansvar for kvalitet i hele verdikjeden.
Samarbeid for bedre kvalitet
- For enkeltprodusenter, som eksempelvis en
filetbedrift, vil det betyr mye at fiskeråstoffet er
av høy kvalitet når det ankommer. Fangstskader
er ikke alltid synlige på utsiden, men for hver fisk
hvor de beste stykkene må skjæres bort på
grunn av skader, taper filetbedriften. Et tettere
samarbeid, med gevinst for høy kvalitet, bør også
vises på prisingen, sier Svorken.
Også klippfisk- og saltfiskprodusenter sender
variabel kvalitet ut av landet. Den samlede
tapsverdien for disse to kategoriene er beregnet
til å utgjøre rundt 50 millioner kroner.

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

beregne en tapt salgsverdi på dette, men forskerne
mener det er rimelig å anta at dersom kvaliteten var
forutsigbar og stabilt høyere, ville det også være mulig å
øke prisen.
For å få et bedre innblikk i dette usynlige tapet er det
nødvendig med mer markedsforskning på området.
Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og
utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og
matindustrien.
Instituttet har om lag 350 ansatte og en årlig omsetning
på rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og
forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra,
Tromsø og på Ås.
© MyNewsdesk
Se webartikkelen på http://ret.nu/yVUbwVMg
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Noe av kvalitetstapet er imidlertid ikke synlig før
etter utvanning av fisken. Det er vanskelig å
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Fiskekjøper: - Slik kan vi tjene enda flere milliarder kroner på torsken
NRK Sámi Radio. Publisert på nett 13.05.2015 15:01. (Oppdatert 13.05.2015 15:01) Profil: Diverse, Klippfisk.
Nils H Måsø.

Mer fersk fisk til anleggene på kysten hele året
kan gi flere milliarder kroner i økte inntekter.
Fiskekjøperne i Norge ber om at kystflåten får
større kvoter på bekostning av trålerne.
(Oppdatert: 13.05.2015 15:01)
- Tilgang på ferskt råstoff er det fremste
konkurransefortrinn norsk fiskeindustri har,
skriver Steinar Eliassen i høringsuttalelsen fra
Fiskekjøpernes forening.
Fiskekjøpernes innspill er blant (ekstern lenke).
Nå starter Nærings- og fiskeridepartementet
gjennomgangen av disse. Fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (H) regner med å ha
stortingsmeldingen ferdig før jul i år.
Rekord for torskeeksport
Steinar Eliassen er leder i Fiskekjøpernes
forening. Han viser til at trålerne i stadig mindre
grad forskyner norsk fiskeindustri med fersk
kvalitetsråstoff.
- Nesten 50 prosent av all fisk som landes i
Norge i dag er frossenfisk. Det aller meste av
dette er trålfisk. Dersom denne fisken heller
hadde blitt fisket og levert fersk av kystflåten, så
hadde aktivitet og verdiskapning i næringen økt
med flere milliarder kroner, skriver Eliassen.
At fersk fiske gir mer penger i kassa ble
dokumentert sist måned. For aller første gang
eksporterte Norge torsk for mer enn en milliard
kroner i løpet av en enkelt måned.
- Bak disse fantastiske tallene ligger det fullt
fiske og høy aktivitet på mottakene gjennom
påsken. Det er også gledelig å se at
kvalitetsarbeidet som gjøres i verdikjeden gir
avkastning i form av økte priser på
kvalitetsmerket skrei, sier
kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll i Norsk
sjømatråd til.
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- Fersk fisk må på land
Fiskekjøpernes forening ønsker at trålerne må gi
kvotene til kystflåten for å utnytte ferskheten.
- Fisken må i større grad bringes i land slik at
industrien kan utnytte markedene for ferske
fiskedelikatesser. De tradisjonelle markedene for
den best betalte klippfisken og tørrfisken, krever
også en vare basert på ferskt råstoff.
Frysetrålerne klarer ikke denne oppgaven, skriver
Steinar Eliassen.
Tveteråsutvalget foreslår også at industrien kan
eie fiskekvoter. Dette mangler praktisk realisme
mener fiskekjøperne.
- De fleste industriaktørene har verken kapital til
å kjøpe kostbare fiskekvoter, eller kompetanse til
å drive et lønnsomt fiske.
Ministeren: - Stort engasjement
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til NRK at
de nå er i gang med gjennomgangen av
høringsuttalelsene.

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

Fisker Sverre Kimo Pedersen er blant mange kyst- og
fjordfiskere som har bragt fersk fisk på land denne
vinteren.
Foto: Privat
Steinar Eliassen er leder i Fiskekjøpernes forening.
Kystflåten må få større kvoter på bekostning av trålerne,
mener Fiskekjøpernes forening.
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix
Rapport utarbeidet av Sjømatindustriutvalget, ledet av
Ragnar Tveterås.
Mandatet til utvalget var å se på forhold som er til hinder
eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i
sjømatindustrien.
NOU 2014:16 fra Sjømatindustriutvalget ut på høring.
Høringsfrist 30. april
Følgende forslag lå i rapporten:

- Det har vært et stort engasjement rundt
utvalgsrapporten. Så får vi se om det er grunnlag
for ytterligere utredninger på noen områder.
Utvalget har behandlet hele norsk fiskerinæring,
og her er det mye å ta tak i, sier hun.

Dedikerte FoU-programmer

Blant annet har ministerens egen fagetat,
Fiskeridirektoratet,

Styrking av bestandsestimering for å redusere
bestandssvingninger

- Utvalget evner heller ikke på en god måte å
belyse hvordan fiskeripolitikken, og da spesielt
den som angår fangstleddet, har utviklet seg de
siste tiårene, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord
nylig.

Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter

Mandag møter forøvrig fiskeriministeren sin
islandske kollega Sigurður Ingi Jóhannsson i
Bergen for å snakke om fiskeripolitikk og
kunnskap om havbruk.

Fortsatt generisk markedsføring
Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran
landbruksinteresser

Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi som
er tillatt å benytte
Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy,
ressursrentebeskatning bør vurderes
Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt. Flertallet vil fjerne
aktivitetsplikt

Tveterås-rapporten

På sikt opprette nøytral markedsplass for
førstehåndssalg av villfisk

Kystaksjonen

Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk

Ber regjeringen kaste talsperson

Sesongutjevnning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
Økt koordinering av tilsynsmyndigheter
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Regelverksharmonisering internasjonalt
Fjerne deltakerloven
© NRK Sámi Radio
Se webartikkelen på http://ret.nu/zg1N0txs
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– River fisken løs fra samfunnet
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 13.05.2015. Profil: Nofima.
TOR JOHANNES JENSEN. Side: 6.

HADSEL: – Fiskeripolitikken blir ikke lenger
samfunnsbærende, hvis forslagene fra
Sjømatindustri-utvalget blir gjennomført.

Nyheter

6

– River fisken løs fra samfunnet
HADSEL: – Fiskeripolitikken blir ikke lenger
samfunnsbærende, hvis
forslagene fra Sjømatindustri-utvalget
blir
gjennomført.
TOR JOHANNES JENSEN

Det mener Norges Kystfiskarlag. Organisasjonen
frarår sterkt å endre havressursloven,
deltakerloven og salgslagsloven, slik
ekspertutvalget for Sjømatindustrien har gått inn
for.
Kystfiskarlaget mener forslagene fra
Tveteråsutvalget vil innebære en ny måte å tenke
fiskeripolitikk på, som løsrimer næringa fra
samfunnsbyggende funksjoner: - Næringa skal
ikke lenger være middel for at folk skal ha
arbeid, hus og mat, men først og fremst for å
allokere fortjeneste i bedriften for å skape mest
mulig utbytte for eierne.

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

Det mener Norges Kystfiskarlag. Organisasjonen frarår
sterkt å endre havressursloven,
deltakerloven og salgslagsloven, slik ekspertutvalget for
Sjømatindustrien har gått inn
for.
Kystfiskarlaget mener forslagene fra Tveteråsutvalget vil
innebære en ny måte å tenke
fiskeripolitikk på, som løsrimer
næringa fra samfunnsbyggende
funksjoner:
– Næringa skal ikke lenger
være middel for at folk skal ha
arbeid, hus og mat, men først
og fremst for å allokere fortjeneste i bedriften for å skape
mest mulig utbytte for eierne.
For at dette skal skje, må myndighetene legge inn færrest
mulig – helst ingen – forutsetninger – eller betingelser, oppsummerer Kystfiskarlaget i høringsuttalelsen.

Ressursavgift til himmels
Uttalelsen mener utvalget ser
dette som forutsetning for å
skape merverdi:
– Hvor denne merverdien
blir av, problematiseres ikke,
skriver Kystfiskarlaget, som
legger til at den vel så gjerne på
sikt kan havne hos utenlandske
aksjonærer.
– For å bøte på dette, har utvalgets medlemmer foreslått at
næringen, bedriftene, skal betale en ressursrente til det norske samfunnet, kommenterer
man videre, men peker på at
det mangler beregninger av
hvor høy en slik ressursrente-

Ressursavgift til himmels Uttalelsen mener
utvalget ser dette som forutsetning for å skape
merverdi: - Hvor denne merverdien blir av,
problematiseres ikke, skriver Kystfiskarlaget,
som legger til at den vel så gjerne på sikt kan
havne hos utenlandske aksjonærer.
- For å bøte på dette, har utvalgets medlemmer
foreslått at næringen, bedriftene, skal betale en
ressursrente til det norske samfunnet,
kommenterer man videre, men peker på at det
mangler beregninger av hvor høy en slik
ressursrenteavgift må være for å kompensere tapene i
lokalsamfunnene.
Organisasjonen frykter selv at den vil måtte bli så
høy at ingen vil drive fiskeindustri.
- Forkastelig Kystfiskarlaget mener
fiskeripolitikken både skal forvalte
fiskeressursene og det samfunnsbærende

avgift må være for å kompensere tapene i lokalsamfunnene.
Organisasjonen frykter selv at
den vil måtte bli så høy at ingen
vil drive fiskeindustri.

- Forkastelig
Kystfiskarlaget mener fiskeripolitikken både skal forvalte
fiskeressursene og det samfunnsbærende aspektet i næringa.
– Tveterås-utvalget sin økonomiske modell er samfunnsmessig forkastelig, konkluderer man.
– Dersom norsk fiskerinæring skal strippes for samfunnsmessige forpliktelser, er det et
så stort brudd med dagens politikk og folks forventninger at
det ikke kan avgjøres av departement og regjering alene, men
må stortingsbehandles.

– Ble feil debatt
Norges Kystfiskarlag mener det
var en tabbe å endre mandatet
til sjømatindustriutvalget.
– Det er beklagelig at utredningen som i utgangspunktet
skulle komme med gode forslag og tiltak i industrien som
kan føre til verdiøkning av
norsk sjømat, i stedet ble omgjort til en debatt om fiskernes
grunnleggende rettigheter, konstaterer Norges Kystfiskarlag i
høringsuttalelsen.
Man mener det største problemet er innfallsvinkelen utvalget har valgt:
– Utvalget har kategorisk
vurdert lønnsomheten i de villfiskrelaterte
rammebetingelsene ut fra synspunkter til enkelte aktører i industrien, uten
å ha undersøkt nærmere om
dette er en generell holdning i
hele hvitfiskindustrien, mener
man.

– Problematiserer ikke

GRATIS konsultasjon
til og med 26. mai

Faste tenner
på en tannløs
underkjeve
kr. 0,00
– To implantater
– En protese som sitter!
– En ny overkjeveprotese

For at dette skal skje, må myndighetene legge
inn færrest mulig - helst ingen - forutsetninger eller betingelser, oppsummerer Kystfiskarlaget i
høringsuttalelsen.

Bladet Vesterålen Ons 13. mai 2015

27 års erfaring medg
implantatbehandlin

Tannlege Sefranek AS
Implantatklinikken Stokmarknes
i samarbeid med
Periospesialist Tore Dybvik

Ring idag for en
uforpliktende
undersøkelse

76 15 12 52
Gode trygderegler gjør dette mulig

Særlig peker høringsuttalelsen
på at Sjømatindustriutvalget vil
la industrien få eie fiskekvoter
for å øke fortjenesten.
– Aker Seafoods AS hadde
klart å frigjøre seg fra leveringsplikt og aktivitetskrav. Likevel splitter de sin integrerte
bedrift i et rent trålrederi –
Havfisk AS – og et foredlingskonsern – Norway Seafoods –
for å oppnå bedre fortjeneste,
påpeker Kystfiskarlaget og
spør hvorfor det ikke problematiseres i innstillinga.
– Utvalget har merket seg at
det i trålerflåten er fartøy som
produserer og fryser ombord,
og selger sine produkter direkte ute i markedet uten å gå
veien om landanlegg i Norge.
Men utvalget problematiserer
ikke dette, kommenterer Kystfiskarlaget videre.

– Skvises ut
– Hvorfor har eierne gjort slike
valg? Er det grunn til å tro at
man vil velge annerledes dersom flere fiskerettigheter tilfaller industrien?
Man viser til at bedrifter og
eiere splitter industri og flåte
for å selge fangster direkte i
markedet, og at man ser konsekvenser i andre land:
– Blant annet er stor del av
britisk fiskeflåte eid av investorinteresser, mens britiske fis-

– Hvorfor problematiserer ikke Tveteråsutvalget at et vertikalt integrert selskap som Aker har
splittet opp sin integrerte bedrift? spør Norges Kystfiskarlag. (arkivfoto)
kere blir skviset ut. Store deler
av de engelske og skotske kvotene tas av denne internasjonale flåten og føres direkte til
markedet i fastlands-Europa,
mens britiske fiskere føler at de
skvises ut. Å tro at en slik utvikling ikke vil ramme oss om det
blir lagt til rette for det, er i beste fall naivt, skriver man.

– Feilslutning
Høringsuttalelsen
beskriver
det som en feilslutning å bare
fokusere på råstofftilgang som
hinder for en lønnsom industri:
– Kvalitet har ikke inngått
som en faktor i utvalgets forståelse av begrepet «konkurranseevne», hevder Kystfiskarlaget,
som viser til rapporter fra både
Nofima og Sintef der det går
fram at bedrifter med ferskt
kvalitetsråstoff har høyere
lønnsomhet enn de som bruker
mer frossen fisk.
Og så peker man på at rap-

porter fra Nofima som viser at
kvaliteten på råstoffet i kystflåten er blitt dårligere.
– På grunn av den økte fiskekapasiteten som følge av modernisering av flåten, behandler en fisker i dag fire ganger
mer fisk ombord i båten enn for
bare ti år siden.

– Treffer godt
HADSEL: Sjømat Norge,
som organiserer fiskeindustribedrifter, mener
Tveterås-utvalget
har
truffet blink.
– Våre medlemsbedrifter er
samstemt om at analysen ekspertutvalget har gitt, er treffende, både om utfordringer
og mulige løsninger, sier styreleder i Sjømat Norge, IngerMarie Sperre. Organisasjonen,

Kystfiskarlaget mener årsaken er struktureringen i kystflåten, som har ført til at fangsteffektivitet går foran kvalitet.
Blant annet derfor sier organisasjonen klart nei også til forslaget om strukturtiltak i den
minste flåtegruppa.

som tidligere het Fiskeri- og
havbruknæringens landsforening, er Norges største sjømatorganisasjon.
– Skal vi bli verdens fremste sjømatnasjon må grunnlaget for samarbeid mellom
fartøy på havet og industrien
på land endres, mener Sjømat
Norge.
– Det viktigste er stabil adgang til markedene og tilgang
på råstoff. Utvalget legger opp
til endringer, noe vi støtter,
sier Sperre.
SE OGSÅ SIDE

Omfavner Tveterås
HADSEL: Aker ASA vil
fjerne tråler-forpliktelser
og eie fiskekvoter.
TOR JOHANNES JENSEN
t o r j o @ b l v. n o

Industrikonsernet som er hovedeier i trålerrederiet Havfisk
og fiskeindustriselskapet Norway Seafoods, er fornøyd med
forslagene fra Sjømat-industriutvalget.
Man ser for seg flere mulige
modeller for å oppheve de industrieide trålernes forpliktelser. Én av dem er å kjøpe
kvoter fri, slik man gjorde i Sørvær i 2008, i samarbeid mellom
trålerrederen, kommunen og
Sørvær Holding. Pengene gikk
inn i et investeringsfond for
den lokale kystflåten.
– I disse dager har anlegget
pa?Sørvær lønnsom drift, hela?
rlige arbeidsplasser og mangel
pa?boliger, skriver Aker ASA i
høringsuttalelsen.
– Etter Akers syn bør eventuelle
kompensasjonsmidler
knyttet til opphevelse av pliktene ogsa?kunne benyttes til investeringer i moderne foredlingsteknologi i anlegget som
tidligere var begunstiget med
aktivitets- og leveringsplikt,

legger man til. Men konsernet
har også innspill dersom trålerforpliktelsene ikke blir fjernet.
Da vil man ha mer fleksibilitet.
Blant annet vil man endre de
geografiske betingelsene.
– Fla?
tesiden bør gis mulighet for mer fleksible løsninger
for kvoteuttak innen rederi/selskap. Pa?landsida er det vesentlige at det blir levert riktig
mengde leveringspliktig ra?
stoff
til riktig tid, ikke navnet pa?fartøyet som leverer. Økt fleksibilitet kan ogsa?oppna?
s gjennom
a? endre omra?
deinndelingen,
mener man.
– Videre fremsta?
r dagens
krav til kontroll og bearbeiding
pa?hvert kjøp av leveringspliktig ra?
stoff som lite hensiktsmessig. Kontrollen av bearbeidingsplikten for sjømatindustrien bør følge det mønster som
gjelder for leveringsplikt for
fartøyene, og kan forenkles
gjennom a?være pa?a?
rsbasis,
mener Aker ASA.
Og så vil man ha større muligheter for vertikal integrasjon, så rederne ikke trenger å
være aktive fiskere eller eie fiskebåter på dispensasjon.
Aker støtter forslaget om å
la aktørene selv styre utfor-

mingen av fiskefla?
ten og valg
av redskap.
Og så støtter man forslaget
om å endre fiskesalgslagsloven
slik at flere parter kommer inn
som eiere og i styrene for salgslagene.
– God næringspolitikk er
det som best ivaretar ba?
de samfunns-, og distriktspolitiske
interesser. Det er viktig at rammeverket er tilpasset dagens
virkelighet, og da ma?det til
oppmykninger og endringer fra
det eksisterende rammeverket.
Norsk hvitfiskindustri vil bedre
kunne skape gode og lønnsomme arbeidsplasser om næringen gis noe mer fleksibilitet
til a?møte skiftende forutsetninger, mener Aker ASA.
Selskapet støtter videre satsing på levendelagring og ferskfiskbonus, og ber ellers om at
myndighetene legger godt til
rette for kystflåten.
Videre ønsker man at myndighetene vurderer å endre
kvoteåret, så det ikke sammenfaller med starten pa?hovedsesongen.
– Periodisering for den største fla?
ten bør ogsa?vurderes,
skriver Aker ASA i sin høringsuttalelse.

aspektet i næringa.
- Tveterås-utvalget sin økonomiske modell er
samfunnsmessig forkastelig, konkluderer man.
- Dersom norsk fiskerinæring skal strippes for
samfunnsmessige forpliktelser, er det et så stort brudd
med dagens politikk og folks forventninger at det ikke
kan avgjøres av departement og regjering alene, men må
stortingsbehandles.
- Ble feil debatt Norges Kystfiskarlag mener det var en
tabbe å endre mandatet til sjømatindustriutvalget.
- Det er beklagelig at utredningen som i utgangspunktet
skulle komme med gode forslag og tiltak i industrien
som kan føre til verdiøkning av norsk sjømat, i stedet ble
omgjort til en debatt om fiskernes grunnleggende
rettigheter, konstaterer Norges Kystfiskarlag i
høringsuttalelsen.
Man mener det største problemet er innfallsvinkelen
utvalget har valgt: - Utvalget har kategorisk vurdert
lønnsomheten i de villfiskrelaterte rammebetingelsene ut

Side 26 av 35

Nyhetsklipp - Nofima AS

fra synspunkter til enkelte aktører i industrien,
uten å ha undersøkt nærmere om dette er en
generell holdning i hele hvitfiskindustrien, mener
man.
- Problematiserer ikke Særlig peker
høringsuttalelsen på at Sjømatindustriutvalget vil
la industrien få eie fiskekvoter for å øke
fortjenesten.
- Aker Seafoods AS hadde klart å frigjøre seg fra
leveringsplikt og aktivitetskrav. Likevel splitter de
sin integrerte bedrift i et rent trålrederi - Havfisk
AS - og et foredlingskonsern - Norway Seafoods for å oppnå bedre fortjeneste, påpeker
Kystfiskarlaget og spør hvorfor det ikke
problematiseres i innstillinga.
- Utvalget har merket seg at det i trålerflåten er
fartøy som produserer og fryser ombord, og
selger sine produkter direkte ute i markedet uten
å gå veien om landanlegg i Norge.
Men utvalget problematiserer ikke dette,
kommenterer Kystfiskarlaget videre.
- Skvises ut - Hvorfor har eierne gjort slike valg?
Er det grunn til å tro at man vil velge annerledes
dersom flere fiskerettigheter tilfaller industrien?
Man viser til at bedrifter og eiere splitter industri
og flåte for å selge fangster direkte i markedet,
og at man ser konsekvenser i andre land: - Blant
annet er stor del av britisk fiskeflåte eid av
investorinteresser, mens britiske fiskere blir skviset ut. Store deler av de engelske og
skotske kvotene tas av denne internasjonale
flåten og føres direkte til markedet i fastlandsEuropa, mens britiske fiskere føler at de skvises
ut. Å tro at en slik utvikling ikke vil ramme oss
om det blir lagt til rette for det, er i beste fall
naivt, skriver man.
- Feilslutning Høringsuttalelsen beskriver det som
en feilslutning å bare fokusere på råstofftilgang
som hinder for en lønnsom industri: - Kvalitet har
ikke inngått som en faktor i utvalgets forståelse
av begrepet «konkurranseevne», hevder
Kystfiskarlaget, som viser til rapporter fra både
Nofima og Sintef der det går fram at bedrifter

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

med ferskt kvalitetsråstoff har høyere lønnsomhet enn
de som bruker mer frossen fisk.
Og så peker man på at rapporter fra Nofima som viser at kvaliteten på råstoffet i
kystflåten er blitt dårligere.
- På grunn av den økte fiskekapasiteten som følge av
modernisering av flåten, behandler en fisker i dag fire
ganger mer fisk ombord i båten enn for bare ti år siden.
Kystfiskarlaget mener årsaken er struktureringen i
kystflåten, som har ført til at fangsteffektivitet går foran
kvalitet.
Blant annet derfor sier organisasjonen klart nei også til
forslaget om strukturtiltak i den minste flåtegruppa.
- Treffer godt HADSEL: Sjømat Norge, som organiserer
fiskeindustribedrifter, mener Tveterås-utvalget har truffet
blink.
- Våre medlemsbedrifter er samstemt om at analysen
ekspertutvalget har gitt, er treffende, både om
utfordringer og mulige løsninger, sier styreleder i Sjømat
Norge, IngerMarie Sperre. Organisasjonen,
som tidligere het Fiskeri- og havbruknæringens
landsforening, er Norges største sjømatorganisasjon.
- Skal vi bli verdens fremste sjømatnasjon må grunnlaget
for samarbeid mellom fartøy på havet og industrien på
land endres, mener Sjømat Norge.
- Det viktigste er stabil adgang til markedene og tilgang
på råstoff. Utvalget legger opp til endringer, noe vi
støtter, sier Sperre.
SE OGSÅ SIDE
Omfavner Tveterås
HADSEL: Aker ASA vil fjerne tråler-forpliktelser og eie
fiskekvoter.
TOR JOHANNES JENSEN t o r j o @ b l v. n o
Industrikonsernet som er hovedeier i trålerrederiet
Havfisk og fiskeindustriselskapet Norway Seafoods, er
fornøyd med forslagene fra Sjømat-industriutvalget.
Man ser for seg flere mulige modeller for å oppheve de
industrieide trålernes forpliktelser. Én av dem er å kjøpe
kvoter fri, slik man gjorde i Sørvær i 2008, i samarbeid
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mellom trålerrederen, kommunen og Sørvær
Holding. Pengene gikk inn i et investeringsfond
for den lokale kystflåten.
- I disse dager har anlegget pa?Sørvær lønnsom
drift, helar?lige arbeidsplasser og mangel
pa?boliger, skriver Aker ASA i høringsuttalelsen.
- Etter Akers syn bør eventuelle
kompensasjonsmidler knyttet til opphevelse av
pliktene ogsa?kunne benyttes til investeringer i
moderne foredlingsteknologi i anlegget som
tidligere var begunstiget med aktivitets- og
leveringsplikt,
legger man til. Men konsernet har også innspill
dersom trålerforpliktelsene ikke blir fjernet.
Da vil man ha mer fleksibilitet.
Blant annet vil man endre de geografiske
betingelsene.
- Flat?esiden bør gis mulighet for mer fleksible
løsninger for kvoteuttak innen rederi/selskap.
Pa?landsida er det vesentlige at det blir levert
riktig mengde leveringspliktig ra?stoff til riktig tid,
ikke navnet pa?fartøyet som leverer. Økt
fleksibilitet kan ogsa?oppna?s gjennom a? endre
omra?deinndelingen, mener man.
- Videre fremsta?r dagens krav til kontroll og
bearbeiding pa?hvert kjøp av leveringspliktig
ras?toff som lite hensiktsmessig. Kontrollen av
bearbeidingsplikten for sjømatindustrien bør følge
det mønster som gjelder for leveringsplikt for
fartøyene, og kan forenkles gjennom a?være
pa?a?rsbasis, mener Aker ASA.

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

dispensasjon.
Aker støtter forslaget om å la aktørene selv styre utformingen av fiskefla?ten og valg av redskap.
Og så støtter man forslaget om å endre
fiskesalgslagsloven slik at flere parter kommer inn som
eiere og i styrene for salgslagene.
- God næringspolitikk er det som best ivaretar bad?e
samfunns-, og distriktspolitiske interesser. Det er viktig
at rammeverket er tilpasset dagens virkelighet, og da
ma?det til oppmykninger og endringer fra det
eksisterende rammeverket.
Norsk hvitfiskindustri vil bedre kunne skape gode og
lønnsomme arbeidsplasser om næringen gis noe mer
fleksibilitet til a?møte skiftende forutsetninger, mener
Aker ASA.
Selskapet støtter videre satsing på levendelagring og
ferskfiskbonus, og ber ellers om at myndighetene legger
godt til rette for kystflåten.
Videre ønsker man at myndighetene vurderer å endre
kvoteåret, så det ikke sammenfaller med starten
pa?hovedsesongen.
- Periodisering for den største flat?en bør ogsa?vurderes,
skriver Aker ASA i sin høringsuttalelse.
Bildetekst: – Hvorfor problematiserer ikke
Tveteråsutvalget at et vertikalt integrert selskap som
Aker har splittet opp sin integrerte bedrift? spør Norges
Kystfiskarlag. (
© Bladet Vesterålen

Og så vil man ha større muligheter for vertikal
integrasjon, så rederne ikke trenger å være
aktive fiskere eller eie fiskebåter på

Side 28 av 35

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 04.06.2015 Kilde: Retriever

Henter fisk fra lagret
Kyst og Fjord. Publisert på nett 12.05.2015 07:32. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Vårtorskefisket i Finnmark ble ikke helt som
forventet. Allerede nå må Tobø Fisk i Havøysund
hente råstoff fra lagret. Allerede denne uken
starter Tobø Fisk slakting av levendelagret torsk.
Tweet
- Vi hadde selvsagt håpet på litt lengre fiskeri,
men nå har flere båter avsluttet sesongen, sier
Børge Johansen.
Dermed starter de slakting av levendelagret torsk
allerede kommende uke - litt før tida.
Strekker fersksesongen Johansen fortviler likevel
ikke av den grunn - selv om de neppe når alle
ambisjonene for 2015.
- Vi hadde helst sett at vi kunne hatt et trykk
ennå noen uker, men etter en litt variert sesong
der maksimalkvotene for kystflåten ble for fort
oppfisket, blir det ikke helt som planlagt.
Ferskfilet ut august Børge Johansen har likevel
ikke gitt opp målet om å kunne kjøre produksjon
av ferskfilet ut august.
- Vi har en ambisjon om å kjøpe mellom 15- og
2000 tonn levende torsk. Vi vil neppe nå det,
men likevel ser det ut som om vi vil få
tilstrekkelig med råvarer slik at vi kan produsere
gjennom sommeren, og litt til etter fellesferien,
sier Johansen.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/21kbcyR
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Frossenfisken går i merd
Kyst og Fjord. Publisert på nett 08.05.2015 10:16. (Oppdatert 08.05.2015 12:18) Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Store kystbåter, som tidligere fryste torsken om
bord og landet den på frysehotell, lander nå den
samme torsken levende. Det er den kanskje
klareste trenden vårtorskefisket i Finnmark
akkurat nå. (Oppdatert: 08.05.2015 12:18)
På de to torskehotellene i Båtsfjord er det fullt
belegg. Dette er fisk som landanleggene i
Finnmark tidligere ikke så snurten av.
- Vi tar inn 1000 tonn, men hadde vi hatt
kapasitet, ville vi fint kunne tatt i mot det
dobbelte. Det mangler ikke interesse i flåten, sier
Odd Arne Harjo, daglig leder i det nystartede
selskapet Merdedrift AS. Utbygginga av
kapasiteten i Båtsfjord er i full gang, men både
fiskere og fiskemottak lider av at ikke utbygginga
går raskere.
Asbjørn Selsbane er en av flere store
snurrevadbåter som dette året satser på
levendefangst på Finnmarkskysten, etter å ha
vurdert muligheten i flere år.
- Vi snakker om et regnestykke med mange x-er
og y-er, vi bruker for eksempel lengre tid enn
normalt på å fiske 200 tonn, og vi vet ikke hva vi
til slutt får for denne fisken, sier reder og skipper
på Asbjørn Selsbane Andreas Kristoffer Hansen
(49). - Men uansett er det veldig spennende å
være i gang med noe vi har tenkt på i flere år.
Det er spennende å komme på land med 30 tonn
levende torsk som svømmer rundt i rommet.
- Selv om vi ser at frossenfiskprisen er høyere
enn i fjor og at vi isolert sett ville tjent mer
akkurat nå på å selge denne fisken fryst, tror vi
at dette er beste løsninga. Kvotebonusen gjør
utslaget, sier han.
Bare dette ene fartøyet, for øvrig landets største
kystbåt, kommer trolig på land med 300 tonn
levendetorsk denne sommeren. Bernt Oskar,
Arctus, Båragutt, Willassen, Ballstadøy, HaakonJR og Harhaug I er andre store snurrevadbåter
som gjør nøyaktig det samme.
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Asbjørn Selsbane lander frossentosken levende.
En rekke større kystbåter gjør det samme.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/k7ZvSzGe
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- Bevar fiskernes lovverk
Fiskeribladet Fiskaren (3 like treff). Publisert på nett 05.05.2015 14:29. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Norges Fiskarlag har kommet med sitt
høringssvar om Tveteråsutvalget. Norges
Fiskarlag advarer sterkt mot å gjennomføre
dramatiske endringer i deler av fiskeripolitikken,
slik Sjømatindustriutvalget foreslår.
Det er essensen i organisasjonens høringssvar
om saken.
-Arbeidet som nå gjøres har etter mitt syn stor
betydning for Norges fremtidige stabilitet som
eksportnasjon. Tveteråsutvalget ble satt ned for
å peke på muligheter for å øke lønnsomheten i
fiskeindustrien og de leverte sin rapport i
desember i fjor. Rapporten er på høring og til jul
forventes den politiske avrundingen av saken.
2015 vil etter min vurdering dermed sette
rammer for årtider for en av de største og mest
fremtidsrettede næringene, sier leder i
Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.
-Norges Fiskarlag mener det er viktig med tiltak
som øker lønnsomheten i fiskerinæringen, men
har hele tiden advart mot å flytte lønnsomhet fra
en del av næringen til en annen. Utvalget selv
sier at de positive virkningene vil være usikre,
påpeker Ingebrigtsen.
I høringssvaret er alle organisasjonsledd involvert
og Fiskarlagets landsstyre behandlet saken
mandag 4. mai. I vedtaket understrekes det at
Sjømatindustriutvalgets rapport gir en god
oversikt over fiskerinæringas utfordringer og
rammevilkår i årene som kommer.
Fiskarlaget er positiv til at utvalget har utredet
norsk fiskerinærings konkurranseevne.
Markedstilgang og gode handelsbetingelser er
særdeles viktig for en næring som eksporterer
rundt 94 % av alt som tas opp av havet.
Norges Fiskarlag konstaterer også at utvalget har
bruk mye tid og energi på å fokusere på
fiskeflåtens rammebetingelser. Fiskarlaget ser
nødvendigheten av at industrien får god tilgang
på råstoff, men synes likevel utvalget burde ha
brukt mer tid på å fokusere på innovasjon og
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markedsarbeid fra kaikanten via bedriftene og ut
til konsumentene.
Om lovverket Fiskernes lovverk,
fiskesalgslagsloven og deltakerloven, har vært og
er fortsatt av svært stor betydning for at Norge er
en stor fiskerinasjon. Fiskesalgslagsloven sørger
for en godt fungerende førstehåndsorganisering
av råstoffet. Deltakerloven gir fiskerne rett til
eiermajoritet i fiskeflåten. Dette fører til stabilitet
ved at fiskerne har et langsiktig perspektiv som
deltakere i næringa. Lovverket styrker også lokalt
eierskap og bidrar til at eierskapet til flåten
befinner seg langs kysten.
Fiskesalgslagsloven ble endret med virkning fra
1. januar 2015. Norges Fiskarlag ser derfor ingen
grunn til at denne skal endres nå.
Deltakerloven: Norges Fiskarlag registrerer at
flertallet i utvalget går inn for å endre
deltakerloven slik at fiskeindustrien skal kunne
eie fiskefartøy. Norges Fiskarlag mener at
tilførsel av råstoff til industrien ikke kan løses
ved at industrien får adgang til å eie fartøy.
Sesongsvingningene vil alltid være til stede i
næringa. Disse styres av biologien og livet i
havet. Det kan ikke næringa organisere seg bort
fra. Også derfor må det ses på andre måter å
utjevne råstofftilførselen på enn å endre
eierskapet til fiskeflåten.
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Om utvikling og innovasjon Norges Fiskarlag er enig i at
god lønnsomhet er avgjørende for at Norge fortsatt kan
være en stor fiskerinasjon med en innovativ fiskeflåte.
Sett fra Norges Fiskarlags ståsted er det avgjørende å
øke kunnskapen om utbredelse og forekomst av
prioriterte arter, og samspillet mellom dem, som
grunnlag for mer optimale kvoteråd,
forvaltningsstrategier og miljøsertifisering (MSC).
Bruken av forskningsmidler må effektiviseres.
Havforskningsinstituttet bør gjøre økt bruk av
informasjon fra fiskeflåten for å synliggjøre utviklingen i
bestander som høstes kommersielt.
Internasjonal markedsadgang og konkurransevilkår
Utvalget mener at myndighetene må prioritere arbeidet
for størst mulig grad av frihandel og færrest mulig
tekniske handelshindre. Samtidig erkjenner utvalget at
de norske importtollsatsene på landbruksprodukter kan
representere problemer i dette arbeidet.
Fiskerinæringas samfunnskontrakt Fiskarlaget mener det
er vanskelig å se for en utvikling hvor økt bearbeiding
skal styrke sysselsettingen i kystsamfunn når
lønnsnivået er så mye høyere enn hos våre
handelspartnere. Økt bearbeiding og produktutvikling er
viktig for at næringa skal kunne oppfylle sin del av
samfunnskontrakten. Norges Fiskarlag mener det er en
svakhet ved rapporten at utvalget ikke har brukt mer
spalteplass på denne utfordringa.
© Fiskeribladet Fiskaren

I 2013 uttalte Landsmøtet i Norges Fiskarlag:
Fiskarlaget er ikke i mot å gjennomgå
Deltakerloven med henblikk på fornyelse, men en
slik fornyelse må ikke rokke med fiskereid
eierskap.

Se webartikkelen på http://ret.nu/8Yz2F9c

Oversikt over like treff
Bevar fiskernes lovverk

Om næringsutøvelsen Norges Fiskarlag mener at
fartøyutforming, redskapsvalg og
strukturkvoteordning henger sammen. Det dreier
seg om framtidas måte å drive fiske på.

Norges Sildesalgslag 05.05.2015 14:38

Strukturkvoteordningen har bidratt til bedre
lønnsomhet i flåten. Men det er Fiskarlagets
klare oppfatning at det må være begrensinger i
form av kvotetak også i framtida. En forutsetning
må være at fylkesbindingene må oppheves.

- Bevar fiskernes lovverk

Bevar fiskernes lovverk
Norges Fiskarlag 05.05.2015 14:47

Fiskeribladet Fiskaren - Login 05.05.2015 17:02
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Vil fjerne minsteprisene
Kyst og Fjord. Publisert på nett 05.05.2015 07:19. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskerigruppa i Båtsfjord vil ha bort
minsteprisordningen. Samtidig krever de et klart
skille mellom fiskere og kjøpere mens
leveringsplikten skal være på fylkesnivå.
Frank Kristiansen og kjøpergruppa i Båtsfjord har
presentert en ni-punkts liste de mener vil gjøre
næringen bedre.
Tweet
- Båtsfjord Handelsstands Fiskergruppe har
jobbet systematisk for å komme med en
høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2014:16,
skriver kjøpergruppa i en pressemelding, og
presenterer en liste med ni punkter de mener vil
løfte næringen:
Styrking av eksiterende støtteapparat så som
finans, forskning og offentlig organ.
Ordningen med minstepris oppheves.
Refordelinger av kvoter og andre
kvotereguleringer må minimeres for å skape
forutsigbarhet for både fisker og landindustri.
Ferskfiskordningen må styrkes.
Bonus kvoter for levendelagring må videreføres
og styrkes.
Ferskfiskbonus for havgående flåte må
gjeninnføres.
Leverings- og bearbeidingsplikt skal være
gjeldende på fylkesnivå.
Landindustri skal ikke ha adgang til å eie
fiskefartøy.
Flåteleddet skal ikke ha adgang til å eie
landindustri.
Fiskerigruppa mener at det gjennom innovasjon
vil komme et løft i filetnæringen.
- Innovasjon vil være et viktig ledd i prosessen for
å styrke konkurranseevnen i norsk filetnæring.
For å få til økt konkuranseevne er man avhengig
av å gjøre noen justeringer, heter det i
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meldingen.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/w02iwN0O
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