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SJEKKER KVALITETEN
Lofotposten. Publisert på trykk 31.12.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
KAI NIKOLAISEN. Side: 3.

Fra 1. januar skal Norges Råfisklag føre tilsyn
med råstoffkvalitet og -behandling som en
prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland,
Troms og Finnmark.

Lofotposten

ONSDAG 31. DESEMBER 2014

| nyhet |

|3

Papirer ok

Dette skjer

Nesten ok

SVOLVÆR: Aleksander
Dahl Olsen er registrert i
helsepersonellregisteret som lege
under veiledning. Det har Statens
Autorisasjons- kontor for
helsepersonell stadfestet. I et
brev heter det at han allerede har
fått registrert over 30 måneders
veiledet tjeneste.

SVOLVÆR: Etter at Vågan Brann- og
feiervesen har påpekt mangler ved
Lofoten Industri, foreligger følgende
plan: Skal snarest finne noen som
kan trykkprøve slanger, alarmtavle er
oppgradert og det skal gjennomføres møter i industriverngruppa innen
30. januar for å planlegge brannøvelser i 2015.

DIGERMULEN: Erling
Rokkan fra Svolvær har
ført opp naust og
tilbygg til sin hytte i
Valen i Austre Vågan. Nå har
utviklingsavdelingen i Vågan
oppdaget at det også er bygd ei
kai, og ber Rokkan ta denne med
i dispensasjonssøknaden.

UNg Lege:

Aleksander
Dahl Olsen (34)
jobber ved Osan
Legesenter som
hans far, Jan
Helge Olsen
grunnlag.

LOFOTEN: Det er fiskeriminister Elisabeth
Aspaker som har vedtatt dette.
- For å bli mer konkurransedyktig i et stadig mer
krevende internasjonalt marked, er næringen selv
nødt til å ta et større ansvar for kvaliteten på
råstoffet som landes, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Må besteMMe seg: Dag Walle (t.h.) oppfordret kommunestyret i Flakstad til å diskutere renovering av Solhøgda. Rådmann Erling Sandnes (t.h.)

– Må diskutere
renovering på napp
– Kommunestyret må
diskutere om vi skal vente
med utbedring av Solhøgda.
Magnar Johansen

magnar.johansen@lofotposten.no

KONtROLL: Fra årsskiftet vil kontrollører fra Norges Råfisklag være å finne på kaia.

Arkivfoto: kAi

NikolAiseN

-Styrke
-Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke
verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli
landsdekkende når vi har fått erfaringer, legger
hun til.

Sjekker
kvaliteten
landes, sier fiskeriminister

Elisabeth Aspaker i en presFra 1. januar skal
semelding.
Norges Råfisklag
–Styrke
føre tilsyn med
–Opprettelse av et kvalitetsråstoffkvalitet og
vil på sikt styrke ver-behandling som en tilsyn
diskapingen i torskesektoprøveordning for
ren og ordningen bli landsdekkende når vi har fått erhvitfisksektoren i
faringer,
legger hun til.
Nordland, Troms og
Råfisklagets
inspektører
Finnmark.
skal føre tilsyn med noen få,
Kai niKoLaisen

kai.nikolaisen@lofotposten.no

Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn med
noen få, men svært avgjørende kravpunkt, og det
er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med veileder
skal være så enkelt som mulig slik at det skal
være lett å foreta kontroll ved landing.

LOFOTeN: Det er fiskeriminister Elisabeth Aspaker
som har vedtatt dette.
– For å bli mer konkurransedyktig i et stadig mer krevende internasjonalt marked, er næringen selv nødt
til å ta et større ansvar for
kvaliteten på råstoffet som

men svært avgjørende kravpunkt, og det er lagt stor
vekt på at tilsynsskjema
med veileder skal være så
enkelt som mulig slik at det
skal være lett å foreta kontroll ved landing.

elektronisk til Mattilsynet.
–Kvalitetstilsynet kommer i
tillegg til Mattilsynet sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre oppgaver
etter matloven, heter det i
pressemeldingen.
For å vurdere effekten av
ordningen, skal Nofima
igangsette et følgeprosjekt
som måler råstoffkvaliteten
på bestemte lokasjoner ved
oppstart av ordningen og
med jevnlige oppdateringer
etter hvert som ordningen
virker i 2015–2016.
Det tas sikte på å evaluere
selve ordningen i 2017

ramberg: Dag Walle ved
teknisk etat trakk fram renoveringsbehovet på Solhøgda
bo- og behandlingssener på
Napp da kommunestyret diskuterte neste års investeringer. Kommunen har lagt inn
1,1 million kroner til sprinkling i bygget, samt penger til å
etterkomme Arbeidstilsynets
pålegg om eget avfallsrom.
Nå viser det seg at kommunen ikke kommer langt med
pengene. Etter at det ikke kom
anbud da jobben ble lagt ut,
kontaktet kommunen et lokalt firma som tilbød seg å
gjøre jobben for 5,8 millioner
kroner.
– Da ligger det an til en overskridelse på 4,2 millioner kroner. Vi må spørre oss om det er
lurt å gå i gang med et lite prosjekt når vi vet at Solhøgda har
behov for oppgradering som
kan koste 20–30 millioner kroner. Husbanken dekker opp til
45–55 prosent, men ordningen forsvinner i løpet av 2015.

Pga varetelling holder vi stengt
fredag 2. januar fra kl 14:00.

Lofoten

Mattilsynet
Råfisklaget har nå fått på
plass en ordning slik at inspektørene kan rapportere
eventuelle feil og mangler

Venter vi, mister vi muligheten til å få dekket halvparten
av kostnadene. Dere får diskutere om vi skal vente eller
ikke med utbedringene, sa
Walle.
Napp har også problemer
med trykk og kvalitet på drikkevannet. I kommunestyret
var det vilje til å bruke penger
for å skifte gamle eternittrør.
Når arbeidet skal utføres er
derimot ikke bestemt. Trond
Kroken (Sp) ville ha en investeringsplan med prioriteringer til første møte i 2015.
– Vi må ha klare prioriteringer. Det mangler dette forslaget, mente Kroken.
Investeringsplanen inneholder blant annet:
n Kommunen skal ut med en
million kroner i egenandel når
høyspentmaster på Napp skal
legges ned.
n I løpet av året får politikerne
utredningene som skal danne
grunnlag for beslutningen om
Ramberg skole skal utbedres
eller det skal bygges ny skole.
n Kai på Ramberg og Napp
skal oppgraderes.
n Avløp på Ramberg og Napp
skal prosjekteres.
n Bruker 250.000 i 2015 på
ventilasjonsanlegg i rådhuset.

Vestfjordgata 17, 8300 Svolvær. Tlf. 76 06 72 50
Timebestilling på tlf 76067250
eller www.specsavers.no

Bildetekst: KONTROLL: Fra årsskiftet vil kontrollører fra

Mattilsynet

Norges Råfisklag være å finne på kaia.

Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at
inspektørene kan rapportere eventuelle feil og
mangler elektronisk til Mattilsynet.

© Lofotposten

-Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet
sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven, heter det i
pressemeldingen.
For å vurdere effekten av ordningen, skal Nofima
igangsette et følgeprosjekt som måler
råstoffkvaliteten på bestemte lokasjoner ved
oppstart av ordningen og med jevnlige
oppdateringer etter hvert som ordningen virker i
2015-2016.
Det tas sikte på å evaluere selve ordningen i
2017
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Fra fritt fiske til fartøykvoter
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 30.12.2014 07:25. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Jon Eirik Olsen.

Fra årsskiftet blir det fartøykvoter over hele linja.
Overgangen blir dermed stor for dem som startet
2014 med fritt torskefiske. Nærings- og
fiskeridepartementet overrasker også i år, slik de
gjorde med det frie fisket i fjor.
Næringa har bedt om innstramminger foran
denne sesongen, primært med garanterte kvoter
og et maksimalkvotetak som grense. I stedet
kommer det nå en tabell med bare garanterte
kvoter for hele flåtegruppen, riktignok med en
viss overregulering innlagt.
Les mer om reguleringene her: Torskeforskriftene
er klare
-Jeg antar at grunnen til at myndighetene våger å
gi flåten garanterte kvoter på denne måten, er at
opplegget kanskje kan forhindre kappfiske og
samtidig være et incitament til å sette av kvote til
fiske senere på året, sier daglig leder Steinar
Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag i en
kommentar.
Ingen sjark-rekorder Fylkeslaget har foreløpig ikke
registrert de helt dramatiske reaksjonene på
torskereguleringene. Jonassen regner imidlertid
med at synspunktene vil variere ut fra det
ståsted den enkelte har.
- De mange som fisket rekordkvanta i fritt fiske i
vinter, vil ikke komme i nærheten av slike
fangstmengder denne vinteren. Grunnlaget for å
ha flere folk om bord blir derfor begrenset, sier
han
Kvotefleksibilitet Forslaget som ble lagt fram for
reguleringsmøtet var basert på maksimalkvoter
med varierende grad av overregulering, men med
garanterte kvoter uten overregulering i bunnen.
Det siste for å kunne takle innføring av
kvotefleksibilitet, der overregulering vanskelig lar
seg innpasse.
I 2015-reguleringene har departementet
tilsynelatende lagt seg på en mellomløsning, med
overregulerte, men garanterte, kvoter på et nivå
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mellom direktoratets foreslåtte garanterte kvoter
og maksimalkvoter.
I torskereguleringene for 2015 er utgangspunktet
norske kvoter på 414.920 tonn torsk, 89.045
tonn hyse og 105.950 tonn sei. Alt nord for 62graden.
Av dette er det avsatt 749 tonn torsk, 548 tonn
hyse og 160 tonn sei til forsknings-, lærling- og
undervisningsformål, 7 000 tonn torsk, 300 tonn
hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst
innenfor ungdomsfiskeordningen og
rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 680
tonn torsk og 930 tonn hyse til konvensjonelle
havfiskefartøy, fartøy med torsketråltillatelse og
fartøy med seitråltillatelse som kompensasjon for
manglende adgang i EU-sonen i 2014.
3 000 tonn torsk til oppfølging av
kystfiskeutvalget for Finnmark, 350 tonn sei til
agnformål, 4 000 tonn torsk til dekning av
kvotebonus ved levendelagring og 500 tonn torsk
til dekning av innblanding i fisket etter lodde.
Trålerne Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og
lande inntil 130 677 tonn torsk, 33 161 tonn
hyse og 38 273 tonn sei, hvorav 500 tonn sei
avsettes til dekning av bifangst i
industritrålfisket. Av disse kvanta kan fartøy med
torsketråltillatelse fiske og lande inntil 129 927
tonn torsk, 32 411 tonn hyse og 30 618 tonn
sei, og fartøy med seitråltillatelse fiske og lande
inntil 7 155 tonn sei.
Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og
lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse
som bifangst, heter det i meldingen. Notfartøy
kan fiske og lande inntil 25 860 tonn sei. Det
betyr at den samlede kvoten går opp med 860
tonn fra i år.
Fartøy som har tillatelse til å fiske med
konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil
265 314 tonn torsk, 54 106 tonn hyse og 39
307 tonn sei.
Fordeling til gruppene Av disse kvanta gjøres
følgende fordeling, ifølge j-meldingen: 1) Fartøy
som har adgang til å delta i gruppen for
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konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske og lande inntil
33 987 tonn torsk, samt 9 739 tonn hyse og 4 324
tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.
2) Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i
fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre
enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med
konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 206
112 tonn torsk, hvorav 17 200 tonn avsettes til
ferskfiskordning, samt 40 038 tonn hyse, hvorav 4 000
tonn avsettes til bifangst for fartøy under 15 meter
hjemmelslengde, og 29 480 tonn sei. Utover avsetninger
til ferskfisk- og bifangstordningen, fordeles kvantumet av
torsk, hyse og sei på gruppene som følger:
Under 11 meter Fartøy med hjemmelslengde under 11
meter kan fiske og lande inntil 52 744 tonn torsk, 9 211
tonn hyse og 8 343 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og
med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 50 446 tonn
torsk, 8 490 tonn hyse og 7 665 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og
med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 51 365 tonn
torsk, 11 811 tonn hyse og 7 635 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og
med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og
lande inntil 34 363 tonn torsk, 6 526 tonn hyse og 5
837 tonn sei.
Åpen gruppe Fartøy som har adgang til å delta i åpen
gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har
mindre enn 500 kubikkmeter lasteromsvolum som fisker
med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande 25 215
tonn torsk, 4 329 tonn hyse og 5 503 tonn sei. Av
gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 2 100
tonn til ferskfiskordning. Ved overfiske eller underfiske
på inntil 10 prosent i 2015 kan Fiskeridirektoratet
belaste eller godskrive gruppekvotene med et
tilsvarende kvantum i 2016.
Dersom det gjenstår mer enn 10 prosent av en
fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten
refordeles til de andre fartøygruppene, heter det i jmeldingen.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/ZfJ9ifkR
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Råfisklaget skal kontrollere at kvaliteten på fisken er god nok
Lofotposten. Publisert på nett 29.12.2014 23:09. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Kai Nikolaisen.

Fra 1. januar skal Norges Råfisklag føre tilsyn
med råstoffkvalitet og -behandling som en
prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland,
Troms og Finnmark. KONTROLL: Fra årsskiftet vil
kontrollører fra Norges Råfisklag være å finne på
kaia.
Arkivfoto: Kai Nikolaisen Det er fiskeriminister
Elisabeth Aspaker som har vedtatt dette. - For å
bli mer konkurransedyktig i et stadig mer
krevende internasjonalt marked, er næringen selv
nødt til å ta et større ansvar for kvaliteten på
råstoffet som landes, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker i en pressemelding.
-Styrke
-Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke
verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli
landsdekkende når vi har fått erfaringer, legger
hun til. Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn
med noen få, men svært avgjørende kravpunkt,
og det er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med
veileder skal være så enkelt som mulig slik at
det skal være lett å foreta kontroll ved landing.
Mattilsynet
Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at
inspektørene kan rapportere eventuelle feil og
mangler elektronisk til Mattilsynet. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet
sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven, heter det i
pressemeldingen. For å vurdere effekten av
ordningen, skal Nofima igangsette et
følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på
bestemte lokasjoner ved oppstart av ordningen
og med jevnlige oppdateringer etter hvert som
ordningen virker i 2015-2016. Det tas sikte på å
evaluere selve ordningen i 2017
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/7ZQNqtWJ
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Sjekker kvaliteten
Lofot-Tidende. Publisert på nett 29.12.2014 23:03. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Kai Nikolaisen.

Råfisklaget med egne kvalitetsinspektører
Sjekker kvaliteten Fra 1. januar skal Norges
Råfisklag føre tilsyn med råstoffkvalitet og behandling som en prøveordning for
hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark.
Det er fiskeriminister Elisabeth Aspaker som har
vedtatt dette. - For å bli mer konkurransedyktig i
et stadig mer krevende internasjonalt marked, er
næringen selv nødt til å ta et større ansvar for
kvaliteten på råstoffet som landes, sier
fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en
pressemelding.
-Styrke
-Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke
verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli
landsdekkende når vi har fått erfaringer, legger
hun til. Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn
med noen få, men svært avgjørende kravpunkt,
og det er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med
veileder skal være så enkelt som mulig slik at
det skal være lett å foreta kontroll ved landing.
Mattilsynet
Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at
inspektørene kan rapportere eventuelle feil og
mangler elektronisk til Mattilsynet. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet
sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven, heter det i
pressemeldingen. For å vurdere effekten av
ordningen, skal Nofima igangsette et
følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på
bestemte lokasjoner ved oppstart av ordningen
og med jevnlige oppdateringer etter hvert som
ordningen virker i 2015-2016. Det tas sikte på å
evaluere selve ordningen i 2017
KONTROLL: Fra årsskiftet vil kontrollører fra
Norges Råfisklag være å finne på kaia. Arkivfoto:
Kai Nikolaisen
© Lofot-Tidende
Se webartikkelen på http://ret.nu/DuU5Bhjn
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JANUAR Historisk frihet. Torskekrisa rundt 1990
gjorde det for første gang i historien nødvendig å
begrense kystfisket nordpå med kvoter for den
enkelte.
I alle årene etterpå har det vært påpekt at dette
var ment som et midlertidig krisetiltak, og at
målet måtte være å komme tilbake det til frie
kystfisket hvor hver og en kan utnytte sine lokale
og tradisjonelle fortrinn. I 2014 ble målet nådd
og drømmen virkelighet for de med både
kvotegrunnlag og fartøy i kvotegruppa under 11
meter. Fritt torskefiske, fritt hysefiske og fritt
seifiske. Slikt blir det fest av. Og akkurat som i
hippietiden med fri kjærlighet, så var det noen
som også her så sitt snitt til å ta fullstendig av..
For på toppen av all friheten, så slo værgudene
til med den mest ideelle fiskevinteren i manns
minne. Og torskebestanden, den har vel aldri
vært så sterk som i 2013 og 2014 med
totalkvote på en million tonn to år på rad.
Det flommet over. De mest iherdige var knapt i
land i de snaue tre månedene det hele stod på,
før myndighetene skjønte at her må ikke bare
bremsene på, her må det bråbremses.
Da var det allerede sjarkfiskere som hadde brakt
på land oppi 500 tonn torsk til en anslått verdi
på nivå med en drømmegevinst i lotto.
Forskjellen ligger naturligvis i at fiskerne hadde
jobbet seg «halvt i hjel» for å berge
lottogevinsten. Hadde det ikke vært for
sløyelinjene i land, ville det antagelig vært
fysioterapeutene som hadde tjent mest på det
frie torskefisket i nord i 2014... FEBRUAR
«Mytteri» mot kvotepiratene I februar slapp
Norway Seafoods katta ut av sekken og
offentliggjorde «dødslista» over fiskebruk i NordNorge. Det skapte reaksjoner som de færreste
hadde forutsett.. Det hele startet aller lengst
nord, i Mehamn. Der fikk de ekstra trålkvoter av
Jens Stoltenberg på 1990-tallet for å sikre
arbeidsplasser i land, trålkvoter som har vært
limt til forutsetningene om aktivitet på kaia. Så
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OFFENSIV PÅ MYRE: Til venstre
Fiskeridirektoratets Bjørn Anton
Rottem, til høyre Råfisklagets Charles
Ingebrigtsen. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

SKREI: Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker holder her opp skrei fra Myre
sammen med kokk Simon Hulstone og
fiskeinnkjøper på Harrods, Scott Wilson.

KVOTER: Kvotehandelen fikk et skudd
for baugen i 2014. Verken den minste
kystflåten eller ringnotflåten fikk mer
luft under kvotetaket. Derimot foreslo
departementet å åpne for kvotehandel
uten at det skal være nødvendig å selge
selve båten att og fram.

FOTO: FISKERIDEPARTEMENTET

ILL.FOTO: JON EIRIK OLSEN

APRIL
Det endelige gjennombruddet
eller Den ferske torskerevolusjonen
2014 ble det store gjennombruddsåret for
fersk norsk torsk både ute og hjemme. Sist
vinter meldte de norske dagligvarekjedene
om rekordsalg av ferskpakket torsk med ei
økning på 30 prosent fra året før. Torsken
passerte rett og slett laksen som den mest
populære fisken i norske kjøledisker.
Den samme suksessen opplevde man ute.
Da Sjømatrådet lanserte skrei i ti utvalgte
Carrefour-butikker i Polen sist vinter i
samarbeid med Lerøy under navnet norsk
vintertorsk, så gikk kundene bananas.
Disse butikkene hadde aldri solgt så mye
av ett fiskeslag i løpet av ei helg noen gang.
En butikk solgt ti tonn i løpet av halvannet
døgn. – Torsken er tilbake, jublet polakkene
som egentlig har torsk som sin favorittfisk,
langt foran laksen, men som har vært sulteforet på «ekte vare» de siste årene.
Hittil i år er det eksportert ferskfisk totalt, hel og filet, for 2,2 milliarder kroner,
457 millioner kroner mer enn til samme
tid i fjor da oppgangen startet. Volumet
har for første gang passert 100.000 tonn.
Aldri tidligere har eksporten vært større,
verken i verdi eller volum.
Torsken fører selvsagt an. Ved utgangen
av november var det solgt over 63.000 tonn
ferske torskeprodukter, opp fra 48.000
tonn i 2013 og 27.000 tonn i 2012. Den store
boomen kom under vinterfisket med merkevaren skrei som drahjelp. I første kvartal
i år var økningen på nesten 80 prosent
sammenlignet med samme kvartal i 2013.
– Vi ser tegn til et torskesalg etter mønster
av lakseeksporten. Sånn sett kan det virke
som at et paradigmeskifte er på gang når
det gjelder torskeeksport og torskekonsum, konkluderte «fiskeriprofessor» Terje
Vassdal på Handelshøgskolen i Tromsø.

””

Mye taler
for at om
regnings
faktoren er ei
vesentlig ut
fordring også i
forhold til juks.
Men det er det
tilsynelatende
ingen myndig
heter som har
grepet fatt i.

MAI

JUNI

Fiskerprotest mot mer kvotehandel eller Strukturprotest fra
store og små
Da landsstyret i Norges Fiskarlag på et
møte i mai åpnet for at det skulle kunne
utredes opplegg for kvotesammenslåing
av inntil ti kystfiskekvoter på en og samme
kjøl, våknet «de tusen støvler som tramper
i takt».
Ute i medlemslagene var motstanden
temmelig massiv. Noen var i mot på reint
prinsipelt grunnlag, andre så ikke helt
vitsen når de tross alt akkurat hadde lagt
bak seg «tidenes vintersesong» hvor det til
og med ble gitt anledning til fritt fiske for
den minste kystflåten.
Det alle sammen da kunne være enige
om, var at det i hvert fall ikke var noe skrikende behov i den minste flåten, og at det
derfor ikke hadde noen umiddelbar hast
med et ytterligere pådrag på strukturskruen. Landsstyret måtte snu, akkurat
som styret i fylkeslaget i landets største
sjarkfylke Nordland hadde måttet gjøre
to år tidligere i samme sak. Foreløpig er
saken satt på vent til etter det neste landsmøtet i Fiskarlaget neste høst.
At kvotesammenslåing er «hot stuff», vet
man kanskje enda mer om i ringnotflåten
som har slitt med denne saken i årevis
og til og med har måttet tåle full organisasjonsmessig splittelse som en følge av
uenighetene.
Selv etter at den dominerende medlemsorganisasjonen Fiskebåt hadde gjort alt
«etter boka» organisasjonsmessig, og lurt
fram et noenlunde akseptabelt kompromiss i ei utrolig hårsår sak, så henger
saken i skrivende stund i en tynn tråd.
Høringsfristen for forslaget fra departementet på ei økning fra 650 til 850 basistonn pr, fartøy, gikk ut 23. september. Tre
måneder etterpå ligger saken fortsatt «til
behandling» i departementet.

Jakten på juksemakerne
Det jukses over en lav sko, lød påstandene
etter vinterfisket 2013. Og selv om man vel
aldri fant noe konkret å henge påstandene
på, så ble det starten på tidenes klappjakt
på fiskejuks i 2014.
Mattilsynet og Fiskeridirektoratet
startet en storoffensiv under vinterfisket,
blant annet med eget kontor i landet største
torskevær, Myre i Vesterålen. Mattilsynet
hadde under den såkalte hvitfiskkampanjen i 2013 avslørt store mangler i forhold
til hygiene. Fiskeridirektoratet mente de
hadde indisier på regulært kvotejuks.
Offensiven ble fulgt opp med et stormøte
i april. I kjølvannet av dette ba fiskeriministeren Fiskeridirektoratet om forslag til
tiltak for å ta ondet ved rota. Forslagene
kom i høst, og har mildt sagt blitt møtt med
skepsis, spesielt i fiskarorganisasjonene.
Hovedfokus her er nemlig fortsatt fiskerne,
og denne gang den minste flåten som bør
utrustes med nettbrett og telefonapplikasjon for at myndighetene skal kunne skaffe
seg bedre oversikt over hvor de til en hver
tid befinner seg og hvordan de opptrer.
Som ikke dette er nok, så har skattemyndighetene satt av 45 personer i år til
sitt Riksprosjekt Fisk som skal avdekke
eventuelle uregelmessigheter i forhold til
skatte- og avgiftsordningene i næringa.
Alt dette altså, på bakgrunn av hårdnakka jukserykter som aldri har blitt dokumentert i kjølvannet av kvotesjokket i
2013. Mye av problematikken den gangen,
og for så vidt også i dag, dreier seg om et
regelverk som ikke er tilpasset den nye
tiden i kystfisket etter at sløyelinja effektiviserte og omfordelte arbeidsinnsatsen
i forbindelse med landingene. Mye taler
for at omregningsfaktoren er ei vesentlig
utfordring også i forhold til juks. Men det
er det tilsynelatende ingen myndigheter
som har grepet fatt i.

opplever de at Kjell Inge Røkke og hans kumpaner vrir
seg unna aktivitetsplikten på grunn av noe som vel
nærmest kan karakteriseres som dårlig håndverk da
avtalen mellom myndighetene og daværende Aker
Seafoods ble undertegnet.
I Hammerfest er følelsene minst like sterke. Findus
hadde på det meste over 1000 ansatte. Greit nok at olja
har overtatt mye av fokuset. Men det flyter fisk i blodet
på hammerfestingene. Først vred Røkke seg unna
forpliktelsene til å drive Findus-trålerne fra Hammerfest.
Så lister de seg fra Rypefjord til Forsøl med
industrivirksomheten, fra 100 ansatte til det halve..
Når noen prøver å lure en, blir man først provosert, så
forbannet. - Det går på helsa løs, konstaterte helsesjef
Trond Einar Olaussen i Mehamn som dro i gang en
kystaksjonen som først lokket nordlendingene ut i
gatene på en måte som man ikke har sett siden de to
EU-kampene, deretter inn på Løvebakken 1. mars med
plakater av Aker-sjef Kjell Inge Røkke frokledt som
kvotepirat.
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Nå har begge disse kommunene anket Norway
Seafoods-avgjørelsene som kan ende i
rettssystemet. Samtidig gror det stadig opp nye
aksjonsgrupper basert på at folk føler seg herset
med. MARS Den nye 30-årskrigen? eller
Våpenhvile i makrellkrigen I over 20 år har
fiskerinasjonene i Nord-Atlanteren ført an i
utviklingen av et ansvarlig fiskeri både i nasjonale
soner og i fisket langt til havs i internasjonale
soner, de såkalte Smutthullene.. Jan Henry T.
Olsen og hans kanadiske kollega Brian Tobin var
drivkreftene bak FN-avtalen om fiske på
fiskebestander som vandrer mellom sonene. Der
ble det nedfelt en del prinsipper, en slags
vaskeseddel for hvordan man kan dele
rikdommen mellom landene..

torskerevolusjonen 2014 ble det store
gjennombruddsåret for fersk norsk torsk både ute og
hjemme. Sist vinter meldte de norske dagligvarekjedene
om rekordsalg av ferskpakket torsk med ei økning på 30
prosent fra året før. Torsken passerte rett og slett
laksen som den mest populære fisken i norske
kjøledisker. Den samme suksessen opplevde man ute.
Da Sjømatrådet lanserte skrei i ti utvalgte Carrefourbutikker i Polen sist vinter i samarbeid med Lerøy under
navnet norsk vintertorsk, så gikk kundene bananas.
Disse butikkene hadde aldri solgt så mye av ett
fiskeslag i løpet av ei helg noen gang. En butikk solgt ti
tonn i løpet av halvannet døgn. - Torsken er tilbake,
jublet polakkene som egentlig har torsk som sin
favorittfisk, langt foran laksen, men som har vært
sulteforet på «ekte vare» de siste årene.

20 år etter har man kommet en liten vei i
Nordøst-Atlanteren. Men fortsatt strides man om
hvordan de ulike prinsippene skal vektlegges. Og
fortsatt er det da politikk og næringsinteresser
som til syvende og sist avgjør..

Hittil i år er det eksportert ferskfisk totalt, hel og filet, for
2,2 milliarder kroner, 457 millioner kroner mer enn til
samme tid i fjor da oppgangen startet. Volumet har for
første gang passert 100.000 tonn. Aldri tidligere har
eksporten vært større, verken i verdi eller volum.

Etter en for så vidt løfterik start med sildeavtalen
i 1996, har det floket seg til på nær sagt alle
områder. Det tok 21 forhandlingsrunder til for å
få på plass ei kvotefordeling på kolmule i 2006.
Året etter ble man enig om ei revidert
sildefordeling. Og i 2014 fikk man omsider til en
begrenset femårig avtale på makrell som
omfatter EU, Norge og Færøyene. Der reduserer
de to førstnevnte sine tidligere andeler fra
henholdsvis 60 til 50 prosent for EU og fra 28 til
22 prosent for Norge for å gi rom for ei økning for
Færøyene fra fem til 12 prosent og en samlet
kvoteandel på drøye 15 prosent til fordeling på
øvrige land, inkludert Island, Grønland og
Russland. Hvilket de tre sistnevnte naturligvis
ikke har akseptert..

Torsken fører selvsagt an. Ved utgangen av november
var det solgt over 63.000 tonn ferske torskeprodukter,
opp fra 48.000 tonn i 2013 og 27.000 tonn i 2012. Den
store boomen kom under vinterfisket med merkevaren
skrei som drahjelp. I første kvartal i år var økningen på
nesten 80 prosent sammenlignet med samme kvartal i
2013. - Vi ser tegn til et torskesalg etter mønster av
lakseeksporten. Sånn sett kan det virke som at et
paradigmeskifte er på gang når det gjelder torskeeksport
og torskekonsum, konkluderte «fiskeriprofessor» Terje
Vassdal på Handelshøgskolen i Tromsø. MAI
Fiskerprotest mot mer kvote- handel eller Strukturprotest
fra store og små Da landsstyret i Norges Fiskarlag på et
møte i mai åpnet for at det skulle kunne utredes opplegg
for kvotesammenslåing av inntil ti kystfiskekvoter på en
og samme kjøl, våknet «de tusen støvler som tramper i
takt». Ute i medlemslagene var motstanden temmelig
massiv. Noen var i mot på reint prinsipelt grunnlag,
andre så ikke helt vitsen når de tross alt akkurat hadde
lagt bak seg «tidenes vintersesong» hvor det til og med
ble gitt anledning til fritt fiske for den minste kystflåten..

Dermed må vi vel bare innse at det vil ta enda
noen år før freden senker seg over fiskeriene i og
rundt Norskehavet. At man nå også risikerer de
samme stridighetene på arter som uer og
kanskje også blåkveite, etter hvert, taler for det
samme. Kanskje det rett og slett handler om den
nye 30-årskrigen før alt er på plass? APRIL Det
endelige gjennombruddet eller Den ferske

Det alle sammen da kunne være enige om, var at det i
hvert fall ikke var noe skrikende behov i den minste
flåten, og at det derfor ikke hadde noen umiddelbar hast
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med et ytterligere pådrag på strukturskruen.
Landsstyret måtte snu, akkurat som styret i
fylkeslaget i landets største sjarkfylke Nordland
hadde måttet gjøre to år tidligere i samme sak.
Foreløpig er saken satt på vent til etter det neste
landsmøtet i Fiskarlaget neste høst.
At kvotesammenslåing er «hot stuff», vet man
kanskje enda mer om i ringnotflåten som har slitt
med denne saken i årevis og til og med har
måttet tåle full organisasjonsmessig splittelse
som en følge av uenighetene..
Selv etter at den dominerende
medlemsorganisasjonen Fiskebåt hadde gjort alt
«etter boka» organisasjonsmessig, og lurt fram et
noenlunde akseptabelt kompromiss i ei utrolig
hårsår sak, så henger saken i skrivende stund i
en tynn tråd. Høringsfristen for forslaget fra
departementet på ei økning fra 650 til 850
basistonn pr, fartøy, gikk ut 23. september. Tre
måneder etterpå ligger saken fortsatt «til
behandling» i departementet. JUNI Jakten på
juksemakerne. Det jukses over en lav sko, lød
påstandene etter vinterfisket 2013. Og selv om
man vel aldri fant noe konkret å henge
påstandene på, så ble det starten på tidenes
klappjakt på fiskejuks i 2014. Mattilsynet og
Fiskeridirektoratet startet en storoffensiv under
vinterfisket, blant annet med eget kontor i landet
største torskevær, Myre i Vesterålen. Mattilsynet
hadde under den såkalte hvitfiskkampanjen i
2013 avslørt store mangler i forhold til hygiene.
Fiskeridirektoratet mente de hadde indisier på
regulært kvotejuks..
Offensiven ble fulgt opp med et stormøte i april. I
kjølvannet av dette ba fiskeriministeren
Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak for å ta
ondet ved rota. Forslagene kom i høst, og har
mildt sagt blitt møtt med skepsis, spesielt i
fiskarorganisasjonene. Hovedfokus her er nemlig
fortsatt fiskerne, og denne gang den minste
flåten som bør utrustes med nettbrett og
telefonapplikasjon for at myndighetene skal
kunne skaffe seg bedre oversikt over hvor de til
en hver tid befinner seg og hvordan de opptrer.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Som ikke dette er nok, så har skattemyndighetene satt
av 45 personer i år til sitt Riksprosjekt Fisk som skal
avdekke eventuelle uregelmessigheter i forhold til
skatte- og avgiftsordningene i næringa..
Alt dette altså, på bakgrunn av hårdnakka jukserykter
som aldri har blitt dokumentert i kjølvannet av
kvotesjokket i 2013. Mye av problematikken den
gangen, og for så vidt også i dag, dreier seg om et
regelverk som ikke er tilpasset den nye tiden i kystfisket
etter at sløyelinja effektiviserte og omfordelte
arbeidsinnsatsen i forbindelse med landingene. Mye
taler for at omregningsfaktoren er ei vesentlig utfordring
også i forhold til juks. Men det er det tilsynelatende
ingen myndigheter som har grepet fatt i. JULI Hva er
sannheten om silda? Sildebestanden er fiskerinæringas
og kyst-Norges største velsignelse og ditto traume. Da
bestanden ble grundig nedfisket på slutten av 1960tallet, var det innledningen på minst 20 magre år for
fiskerinæringa generelt, og kystfiskerne spesielt. Den
livsnødvendige pumpa som sildebestanden utgjorde med
frakt av næringsstoffer ute fra havet og inn på kysten,
hadde stoppet opp. Krisen var bortimot total. Derfor var
det da heller ikke så mange som mukket da markante
havforskere som blant annet Johannes Hamre satte
foten ned for en hver antydning til fiskeriaktivitet, og
hegnet om bestanden som var det selve livet det gjaldt.
Fiskerne så jo sild, fra tid til annen ganske mye også.
Men gud bedre om noen turde påstå at det kunne fiskes
på formuen.
Alle vet hvordan det gikk. Feite, bærende årsklasser som
1983-årsklassen, 1992-årsklassen og flere av
noenlunde samme kaliber etter årtusenskiftet fikk vokse
opp, og ga på det meste sildekvoter på rundt 1,5
millioner tonn i perioden 2008 - 2010.
Men så kom det som havforskerne, i det minste,
betegner som enda en nedtur. Eller i hvert fall det som
de aller fleste havforskerne mener er en nedtur. En
noenlunde kontrollert og predikert nedtur. Men
uomtvistelig en nedtur, fastholder de.
Også nå ser fiskerne sild. Tildels mye sild. Og til forskjell
fra sist nøden banket på døra, så sier de i fra så det
høres. Og til forskjell fra sist, så har forskerne bestemt
seg for å lytte til fiskerne. Fiskere og forskere
samarbeider nå om å få på plass igjen et gytetokt til
vinteren som i hvert fall langt på vei kan gi indikasjoner
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på hva som er sannheten om sildebestanden
akkurat nå. AUGUST Russland, who cares? 2014
ga oss enda flere bekreftelser på at du skal ha
gode nerver for å handle med vår mektige nabo i
øst. Oppdrettsnæringa har i årevis måttet tåle
nokså tilfeldig behandling av det russiske
mattilsynet med krav om eksplisitt godkjenning
av hver enkelt produsent. I år har situasjonen
tilspisset seg ytterligere, i takt med stigende
politisk uro og konflikten i Ukraina.. Allerede i
april stanset de russiske tollmyndighetene import
av norsk frossenfisk fra transittlager i Litauen. I
august var det slutt på alt. - Vi har ikke annet
valg enn å gjengjelde sanksjonene fra Vesten,
hevdet den russiske statsministeren Dimitrij
Medvedev da han stoppet import av all fisk fra
Norge.
Laksenæringa tok det nesten med et
skuldertrekk, hårdhudet som de har blitt. Verre
var det med sildeprodusentene som har hatt
Russland som sitt hovedmarked, og hvor
hovedsesongen stod for døra. Bare noen
måneder etterpå har mye av engstelsen lagt seg.
Også her viser det seg at andre markeder står
klare til å overta. Land som Polen, Tsjekkia og
Frankrike har økt sildeimporten fra Norge i år, til
tross for at fangsten er redusert med over 30
prosent.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

for veksten er urealistiske. Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H) har foreslått at lakseoppdretterne i 2015
kan få økt sin produksjonskapasitet på konsesjonene
med fem prosent i 2015.
Forutseningen er imidlertid at det i lakseanlegg for
konsesjonene som utvides, aldri skal være mer enn 0,1
hunnlus per fisk i gjennomsnitt. Aspaker sendte
vekstforslaget på høring i 23. juni i år.
Hvis alle lakseoppdretterne hadde oppfylt
lakselusvilkårene og sagt ja til å øke
produksjonskapasiteten, ville lakseproduksjonen ha økt
med 60.000 tonn neste år. Både FHL og NSL ønsker
seg laksvekst, men altså ikke på vilkårene Aspaker
foreslår.
Nærings- og fiskeridepartementet lover at brudd på
vilkårene vil bli møtt med reaksjoner og sanksjoner. Om
dette skriver FHL i sin høringsuttalelse:
«Næringsutøverne kan investere i både tenkelige og
utenkelige tiltak for å holde vilkårene, men blir straffet
hvis dette ikke lykkes.» Også organisasjoner som WWF
Norge og Norges jeger- og fiskerforbund sa nei til
Aspaker sitt vekstforslag, men av andre grunner. De to
organisasjonene vil ikke høre snakk om laksvekst nå
fordi det ikke er bærekraftig.

Også i det store bildet er Russland-stoppen
nesten ikke merkbar. Sjømateksporten holder
strak kurs forbi en ny milepæl på 70 milliarder
kroner. Og det er smått utrolig når man vet at
Russland var det største enkeltmarkedet for
norsk fisk i 2013 med en samlet eksportverdi på
langt over seks milliarder kroner. Russlandeksporten i år har stoppet på drøye 3,3 milliarder
kroner slik den var da stoppordren kom i august.
Pr. i dag er det ingen tegn til løsning, og mye som
tyder på at vi må klare oss uten det russiske
markedet også i store deler av 2014.

Aspaker har ennå ikke konkludert. OKTOBER Ny
milliardinvasjon i Barentshavet Vi er flink med fisk, her i
Norge. Men jaggu har vi flaks, også. I alle
eventyrprofetier om den videre utviklinga i
sjømatnæringa på veien mot 500 milliarder i
eksportverdi i 2050, så har vi slått oss til tåls med at
det er lite å hente på villfanget fisk og fiske. Men så
viser det seg altså at helt ny rikdom nå er på full fart inn
i et fra før av ufattelig rikt barentshav som i
utgangspunktet produserer nærmest på topp av sin
yteevne. Snøkrabben utviklet seg i 2014 til å bli det nye
eventyret i nord. Årsfangsten nærmer seg 4000 tonn, og
det er spådd et 20-talls fartøy i aktivitet der nord i
Smutthullet på jakt etter den nye riksdommen i løpet av
desember.

Men «who cares»? SEPTEMBER Laksevekst med
bismak I september sa de to
bransjeorganisasjonene FHL og Norske
Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, begge nei
til laksevekst neste år fordi den mener vilkårene

Krabbeforskerne Jan Sundet og Carsten Hvingel har
forlengst spådd at snøkrabbefisket kan bli like verdifullt
som torskefisket i Barentshavet på sikt. I løpet av ti år
ser de for seg et samlet fiskeri på mellom 25.000 og
75.000 tonn til en anslått verdi på minst seks milliarder
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kroner. Foreløpig står mesteparten av denne
krabben i russisk sone. Men den krabber
vestover, akkurat som kongerkabben. Rett hjem
til «mor»...
I følge russiske forskere finnes det ti ganger så
mye snøkrabbe som kongekrabbe i Barentshavet
allerede. Ikke rart det hersker klondykestemning.
Posisjoneringen i forhold til hvem som skal få del
i rikdommen er allerede i gang. Norske
myndigheter har i skrivende stund på høring et
forslag om å forby nye norske deltakere i
snøkrabbefisket som ikke allerede deltar i andre
norske fiskerier. Målet er å få på plass en
forvaltningsplan for snøkrabbe så snart som over
hodet mulig..
Internasjonalt har EU foreslått at den
nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC)
bør regulere dette fisket i det internasjonale
området i Barentshavet (Smutthullet). Norge
venter med å ta stilling til dette i påvente av at
man får en forvaltningsplan på plass. NOVEMBER
Konsesjonsrunden som har vart i fem år Tidligere
fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) hadde neppe
trodd at konsesjonsrunden 2009 skulle vare i
fem år. Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund fikk
ikke laksekonsesjonen selskapet søkte om i
2009. Men i november i år kom dommen fra Oslo
Tingrett som gir Norsk Havbrukssenter medhold i
at selskapet hadde like mye rett på en
«ekstrakonsesjon» etter tildelingsrunden 2009
som to andre selskaper hadde, og fikk.
For den tapte muligheten er Norsk
Havbrukssenter tilkjent hele 76 millioner kroner i
erstatning fra staten. Det høge
erstatningsbeløpet er basert på hva
markedsverdien av en laksekonsesjon er i dag og
tapt fortjeneste fra lakseoppdrett ved ikke å bli
tildelt konsesjonen tingretten mente selskapet
hadde rett på.
Det var mange gode intensjoner med
tildelingsrunden 2009. De små oppdretterne
skulle prioriteres. Det skulle også selskaper som
videreforedlet laksen sin. I dag tenker mange
tilbake på tildelingsrunden 2009 som farse: Flere
av tildelingssakene havnet i rettssystemet. Norsk

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Havbrukssenter har vært innom tingretten og
lagmannsretten flere ganger. Saken har også vært i
Høyesterett.
I tillegg er flere av konsesjonene til selskapene som
innfridde tildelingskriteriene på andre hender i dag, i
større lakseoppdrettsselskaper.
Det hører med til historien at den fortsetter neste år
fordi staten ved Nærings- og fiskeridepartementet
mandag 15. desember valgte å anke
erstatningsdommen fra november i år. DESEMBER Høyre
om i fiskeripolitikken Det ryster i grunnvollene på den
tradisjonelle norske fiskerinæringa. Høyre-statsråd
Elisabeth Aspaker har gjort det klart at alle gamle nisser
skal ned av loftet og at det skal luftes skikkelig, om ikke
til jul, så i hvert fall i løpet av 2015. «Ryddeguttene» er i
første rekke Stavanger-professoren i industriell økonomi,
Ragnar Tveterås, som er satt til å lede et
sjømatindustriutvalg med representanter fra store deler
av næringa, hvor mandatet er å renske opp i
sjømatindustriens rammevilkår.
Utvalget har holdt på et drøyt år. Underveis har det
dryppet delrapporter med forslag som i hvert fall skal ha
kreditt for å være modige og spenstige. Noen vil si
livsfarlige. Stort sett er det fiskarmakta som blir
angrepet. Nofima-forskerne Edgar Henriksen og Petter
Holm satte kaffen i vrangstrupen på den jevne fisker da
de foreslo å fjerne både deltakerloven,
fiskesalgslagsloven og leveringsplikten for de
industrieide trålerne. Seinere har Tveterås sin kollega på
instituttet for industriell økonomi ved Universitetet i
Stavanger, Frank Asche, langt på vei foreslått det
samme, selv om han lar nåde gå for rett i forhold til
fiskesalgslagsloven. - Det er ikke et alternativ å beholde
dagens næring. Verden rundt oss trenger seg på, hevdet
Asche.
16. desember la Tveteråsutvalget fram NOU-rapporten
som vil prege den fiskeripolitiske debatten i Norge i hele
2015. Statsråden har varslet ei stortingsmelding om
saken neste høst etter at det er gjennomført en grundig
høringsrunde..
Vi høres nok.
OFFENSIV PÅ MYRE: Til venstre Fiskeridirektoratets Bjørn
Anton Rottem, til høyre Råfisklagets Charles
Ingebrigtsen. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN SILD: Fiskerne,
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her representert ved Leif Gunnar Aspenes på
«Lofothav» ser mye mer sild enn havforskerne..
ILL.FOTO: WILLY HAUGE PAKKER: Jorun Gullholm
pakker sild for Russland hos Norway Pelagic i
Lødingen.. ARKIVFOTO: WILLY HAUGE NEI TIL
LAKSEVEKST: Lakseoppdrett i Finnmark. Både
FHL og NSL sier nei til laksevekst neste år med
de vilkårene fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)
foreslår for veksten. ILLFOTO: AGNAR BERG.
FESTFISKE: Full fres fra årets begynnelse for den
minste kystflåten. 48 av dem fikk med seg over
150 tonn før den frie festen var over i slutten av
mars.. ILL.FOTO: TERJE JENSEN RULLER UT:
Helsesjef Trond Einar Olaussen i Gamvik
kommune «ruller`n ut». ARKIVFOTO: ARNE
FENSTAD MAKRELL: Til velsignelse og til vrede: I
2014 fikk i det minste noen av kyststatene til å
bli enige om makrell.. ILL.FOTO: LEIF
NØTTESTAD/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
SKREI: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker holder
her opp skrei fra Myre sammen med kokk Simon
Hulstone og fiskeinnkjøper på Harrods, Scott
Wilson.. FOTO: FISKERIDEPARTEMENTET
KVOTER: Kvotehandelen fikk et skudd for baugen

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

i 2014. Verken den minste kystflåten eller ringnotflåten
fikk mer luft under kvotetaket. Derimot foreslo
departementet å åpne for kvotehandel uten at det skal
være nødvendig å selge selve båten att og fram..
ILL.FOTO: JON EIRIK OLSEN NYTT FISKERI: Snøkrabbe
tegner til å bli det nye milliardfisket i Barentshavet..
ARKIVFOTO: DMITRIJ PROZOKEVITSJ/PINRO 76
MILLIONER KRONER: Norsk Havbrukssenter sin advokat
Morten Kokkim (t.v.) og selskapets styreleder Bjarne
Mørk Eidem utenfor Oslo Tingrett. Norsk Havbrukssenter
er tilkjent 76 millioner kroner i erstatning for at
selskapet ikke ble tildelt en laksekonsesjon i 2010.
FOTO: AGNAR BERG. INNSPILL: Professor Ragnar
Tveterås har fått flere innspill til sjømatindustriutvalget
som anbefaler «lovmassakre» i fiskerinæringa..
ARKIVFOTO: KJERSTI SANDVIK
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Fra fritt fiske til fartøykvoter
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 6.

Fra årsskiftet blir det fartøykvoter over hele linja.
Overgangen blir dermed stor for dem som startet
2014 med fritt torskefiske.
Jon Eirik Olsen Harstad Nærings- og
fiskeridepartementet overrasker også i år, slik de
gjorde med det frie fisket i fjor. Næringa har bedt
om innstramminger foran denne sesongen,
primært med garanterte kvoter og et
maksimalkvotetak som grense. I stedet kommer
det nå en tabell med bare garanterte kvoter for
hele flåtegruppen, riktignok med en viss
overregulering innlagt. -Jeg antar at grunnen til at
myndighetene «våger» å gi flåten garanterte
kvoter på denne måten, er at opplegget kanskje
kan forhindre kappfiske og samtidig være et
incitament til å sette av kvote til fiske senere på
året, sier daglig leder Steinar Jonassen i
Nordland Fylkes Fiskarlag i en kommentar. Ingen
sjark-rekorder Fylkeslaget har foreløpig ikke
registrert de helt dramatiske reaksjonene på
torskereguleringene.. Jonassen regner imidlertid
med at synspunktene vil variere ut fra det
ståsted den enkelte har..
- De mange som fisket rekordkvanta i fritt fiske i
vinter, vil ikke komme i nærheten av slike
fangstmengder denne vinteren. Grunnlaget for å
ha flere folk om bord blir derfor begrenset, sier
han Kvotefleksibilitet Forslaget som ble lagt fram
for reguleringsmøtet var basert på
maksimalkvoter med varierende grad av
overregulering, men med garanterte kvoter uten
overregulering i bunnen. Det siste for å kunne
takle innføring av kvotefleksibilitet, der
overregulering vanskelig lar seg innpasse..
I 2015-reguleringene har departementet
tilsynelatende lagt seg på en mellomløsning, med
overregulerte, men garanterte, kvoter på et nivå
mellom direktoratets foreslåtte garanterte kvoter
og maksimalkvoter.
I torskereguleringene for 2015 er utgangspunktet
norske kvoter på 414.920 tonn torsk, 89.045
tonn hyse og 105.950 tonn sei. Alt nord for 62-
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Fra fritt fiske til
fartøykvoter
z reguleringene
Fra årsskiftet blir det
fartøykvoter over hele
linja. Overgangen blir
dermed stor for dem
som startet 2014 med
fritt torskefiske.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Nærings- og fiskeridepartementet overrasker også i år, slik de
gjorde med det frie fisket i fjor.
Næringa har bedt om innstramminger foran denne sesongen,
primært med garanterte kvoter
og et maksimalkvotetak som
grense. I stedet kommer det nå
en tabell med bare garanterte
kvoter for hele flåtegruppen,
riktignok med en viss overregulering innlagt.
–Jeg antar at grunnen til at
myndighetene «våger» å gi flåten garanterte kvoter på denne
måten, er at opplegget kanskje
kan forhindre kappfiske og
samtidig være et incitament til
å sette av kvote til fiske senere
på året, sier daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes
Fiskarlag i en kommentar.

Ingen sjark-rekorder
Fylkeslaget har foreløpig ikke
registrert de helt dramatiske
reaksjonene på torskereguleringene.
Jonassen regner imidlertid
med at synspunktene vil variere ut fra det ståsted den enkelte har.
– De mange som fisket rekordkvanta i fritt fiske i vinter,
vil ikke komme i nærheten av
slike fangstmengder denne
vinteren. Grunnlaget for å ha
flere folk om bord blir derfor
begrenset, sier han
Kvotefleksibilitet
Forslaget som ble lagt fram for
reguleringsmøtet var basert på
maksimalkvoter med varierende grad av overregulering,
men med garanterte kvoter
uten overregulering i bunnen.
Det siste for å kunne takle
innføring av kvotefleksibilitet,
der overregulering vanskelig
lar seg innpasse.
I 2015-reguleringene har departementet tilsynelatende lagt
seg på en mellomløsning, med

Fakta: J-290-2014
QQDenne j-meldingen er for-

skriften om regulering av fisket
etter torsk, hyse og sei nord for
62-graden i 2015.
Her beskrives den norske
fiskeflåtens adgang til en samlet
fangst på 414.920 tonn torsk,
89.045 tonn hyse og 105.950
tonn sei (rund vekt).
Før de enkelte kvoter regnes ut,
er det trukket fra avsetninger
av fisk til en rekke formål, som
forskning og undervisning,
ungdomsfiske, fritidsfiske, kystfiskeutvalget og kvotebonus til
levelndelagring, blant mye annet.

torsk
Fartøy med adgang til å delta kan fiske
følgende kvanta torsk (tonn):
1. Hjemmelslengde
2. Kvotefaktor
3. Garantert kvote største lengde under
11 m
4. Garantert kvote største lengde over 11 m
*1
*2
*3
*4
<7 meter
1,21
37,9
31,6
7 - 7,9
1,43
44,7
37,3
8 - 8,9
1,7
53,2
44,3
9 - 9,9
2,08
65,1
54,2
10 - 10,9
2,25
70,4
58,7
11 - 11,9
3,06
70,2
67
12 - 12,9
3,63
83,3
79,5
13 -13,9
4,4
101
96,4
14 -14,9
5,01
115
109,8
15 - 15,9
5,92 135,8
129,7
16 - 16,9
6,59
151,2
144,3
17 -17,9
7,27 166,8
159,2
18 - 18,9
8,03
184,2
175,9
19 - 19,9
8,71 199,8
190,8
20 - 20,9
9,31
213,6
203,9
21 - 21,9
8,91 189,6
187,7
22 - 22,9
9,3
197,9
195,9
23 - 23,9
9,67 205,7
203,7
24 - 24,9
10,04
213,6
211,5
25 - 25,9
10,34
220
217,8
26 - 26,9
10,73 228,3
226
27 - 27,9
11,02 234,5
232,1

overregulerte, men garanterte,
kvoter på et nivå mellom direktoratets foreslåtte garanterte
kvoter og maksimalkvoter.
I torskereguleringene for
2015 er utgangspunktet norske
kvoter på 414.920 tonn torsk,
89.045 tonn hyse og 105.950
tonn sei. Alt nord for 62-graden.
Av dette er det avsatt 749 tonn
torsk, 548 tonn hyse og 160 tonn
sei til forsknings-, lærling- og
undervisningsformål, 7 000
tonn torsk, 300 tonn hyse og
2 000 tonn sei til dekning av
fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske
(fritids- og turistfiske), 3 680

tonn torsk og 930 tonn hyse til
konvensjonelle havfiskefartøy,
fartøy med torsketråltillatelse
og fartøy med seitråltillatelse
som kompensasjon for manglende adgang i EU-sonen i
2014.
3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for
Finnmark, 350 tonn sei til
agnformål, 4 000 tonn torsk
til dekning av kvotebonus ved
levendelagring og 500 tonn
torsk til dekning av innblanding i fisket etter lodde.

Trålerne
Fartøy som har tråltillatelse
kan fiske og lande inntil 130
677 tonn torsk, 33 161 tonn hyse
og 38 273 tonn sei, hvorav 500
tonn sei avsettes til dekning
av bifangst i industritrålfisket.
Av disse kvanta kan fartøy
med torsketråltillatelse fiske og
lande inntil 129 927 tonn torsk,
32 411 tonn hyse og 30 618 tonn
sei, og fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 7 155
tonn sei.
Fartøy med seitråltillatelse
kan i tillegg fiske og lande inntil
750 tonn torsk og 750 tonn hyse
som bifangst, heter det i meldingen. Notfartøy kan fiske og
lande inntil 25 860 tonn sei. Det
betyr at den samlede kvoten
går opp med 860 tonn fra i år.
Fartøy som har tillatelse til å
fiske med konvensjonelle red-

””

Skal vi levere kvalitetsråstoff, og videreføre den positive prisutviklingen, så må ikke
høyest mulig kvantum
være hovedmålet med
sesongen.

etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500
m3 lasteromsvolum som fisker
med konvensjonelle redskap,
kan fiske og lande inntil 206 112
tonn torsk, hvorav 17 200 tonn
avsettes til ferskfiskordning,
samt 40 038 tonn hyse, hvorav
4 000 tonn avsettes til bifangst
for fartøy under 15 meter hjemmelslengde, og 29 480 tonn sei.
Utover avsetninger til ferskfisk- og bifangstordningen, fordeles kvantumet av torsk, hyse
og sei på gruppene som følger:

Fordeling til gruppene
Av disse kvanta gjøres følgende
fordeling, ifølge j-meldingen:
1) Fartøy som har adgang til
å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske
og lande inntil 33 987 tonn
torsk, samt 9 739 tonn hyse og
4 324 tonn sei, hvorav 500 tonn
sei avsettes til bifangst.
2) Fartøy som har adgang til
å delta i lukket gruppe i fisket

Under 11 meter
Fartøy med hjemmelslengde
under 11 meter kan fiske og
lande inntil 52 744 tonn torsk, 9
211 tonn hyse og 8 343 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde
fra og med 11 meter til og med
14,99 meter kan fiske og lande
inntil 50 446 tonn torsk, 8 490
tonn hyse og 7 665 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde
fra og med 15 meter til og med
20,99 meter kan fiske og lande
inntil 51 365 tonn torsk, 11 811
tonn hyse og 7 635 tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde
fra og med 21 meter og med
mindre enn 500 m3 laste-

På grunn av blant annet
lave sildekvoter har dermed
mange kystfiskere planlagt å
starte 2015 med jakt på sei.
Et fiske som fylkesfiskarlagene i nord frykter kan
redusere mulighetene for et
blandingsfiske på høsten med
sei som viktig ingrediens.
”Redningsplanken” med

denne reguleringsformen har
vært de garanterte kvotene,
men etter de innspill som er
kommet til FiskeribladetFiskaren så langt, så vurderes
de garanterte andelene som
altfor lave.
Etter j-meldingen vil en
båt mellom 10 og 11 meter
ha en garantert seikvote på

Per Ovesen

skap kan fiske og lande inntil
265 314 tonn torsk, 54 106 tonn
hyse og 39 307 tonn sei.

romsvolum kan fiske og lande
inntil 34 363 tonn torsk, 6 526
tonn hyse og 5 837 tonn sei.

Åpen gruppe
Fartøy som har adgang til å
delta i åpen gruppe i fisket etter
torsk, hyse og sei for fartøy som
har mindre enn 500 kubikkmeter lasteromsvolum som fisker
med konvensjonelle redskap,
kan fiske og lande 25 215 tonn
torsk, 4 329 tonn hyse og 5 503
tonn sei.
Av gruppekvoten av torsk for
åpen gruppe avsettes 2 100 tonn
til ferskfiskordning.
Ved overfiske eller underfiske
på inntil 10 prosent i 2015 kan
Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene
med et tilsvarende kvantum
i 2016.
Dersom det gjenstår mer enn
10 prosent av en fartøygruppes
restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de
andre fartøygruppene, heter
det i j-meldingen.
jeo@fbfi.no
tlf 77059022

Omstridt sei-regulering
Fiskerimyndighetene har
valgt å følge rådet fra blant
andre direktoratet og Norges
Fiskarlag, og åpner for fritt
seifiske for den konvensjonelle kystfiskeflåten fra starten
av året.
Da har man valgt å gå imot
fylkesfiskarlagene i de tre
nordligste fylkene, som har

foreslått et tak på seikvotene
for å sikre at det blir kvote
igjen til fiske mot slutten av
året.
Årsaken til at det har spisset seg til i denne saken er at
sei er blitt ettertraktet vare i
løpet av året, og prisene har
til tider vært på rekordhøyt
nivå.

7,9 tonn, mens en båt på 14,9
meter har 14,9 tonn.
Etter at de garanterte
kvotene er fisket opp, kan
man i fiske etter andre arter
ha inntil 10 prosent bifangst
av sei, regnet på ukesbasis.
Enkeltfangster kan ikke ha
over 50 prosent sei.

graden.
Av dette er det avsatt 749 tonn torsk, 548 tonn hyse og
160 tonn sei til forsknings-, lærling- og
undervisningsformål, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse
og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor
ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og
turistfiske), 3 680 tonn torsk og 930 tonn hyse til
konvensjonelle havfiskefartøy, fartøy med
torsketråltillatelse og fartøy med seitråltillatelse som
kompensasjon for manglende adgang i EU-sonen i 2014.
3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for
Finnmark, 350 tonn sei til agnformål, 4 000 tonn torsk
til dekning av kvotebonus ved levendelagring og 500
tonn torsk til dekning av innblanding i fisket etter lodde.
Trålerne Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande
inntil 130 677 tonn torsk, 33 161 tonn hyse og 38 273
tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av
bifangst i industritrålfisket. Av disse kvanta kan fartøy
med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 129 927
tonn torsk, 32 411 tonn hyse og 30 618 tonn sei, og
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fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 7
155 tonn sei..
Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og
lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse
som bifangst, heter det i meldingen. Notfartøy
kan fiske og lande inntil 25 860 tonn sei. Det
betyr at den samlede kvoten går opp med 860
tonn fra i år.
Fartøy som har tillatelse til å fiske med
konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil
265 314 tonn torsk, 54 106 tonn hyse og 39
307 tonn sei. Fordeling til gruppene Av disse
kvanta gjøres følgende fordeling, ifølge jmeldingen: 1) Fartøy som har adgang til å delta i
gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan
fiske og lande inntil 33 987 tonn torsk, samt 9
739 tonn hyse og 4 324 tonn sei, hvorav 500
tonn sei avsettes til bifangst.
2) Fartøy som har adgang til å delta i lukket
gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy
som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum
som fisker med konvensjonelle redskap, kan
fiske og lande inntil 206 112 tonn torsk, hvorav
17 200 tonn avsettes til ferskfiskordning, samt
40 038 tonn hyse, hvorav 4 000 tonn avsettes til
bifangst for fartøy under 15 meter
hjemmelslengde, og 29 480 tonn sei.
Utover avsetninger til ferskfisk- og
bifangstordningen, fordeles kvantumet av torsk,
hyse og sei på gruppene som følger: Under 11
meter Fartøy med hjemmelslengde under 11
meter kan fiske og lande inntil 52 744 tonn
torsk, 9 211 tonn hyse og 8 343 tonn sei.. Fartøy
med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og
med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 50
446 tonn torsk, 8 490 tonn hyse og 7 665 tonn
sei.
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter
til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil
51 365 tonn torsk, 11 811 tonn hyse og 7 635
tonn sei.
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter
og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan
fiske og lande inntil 34 363 tonn torsk, 6 526

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

tonn hyse og 5 837 tonn sei. Åpen gruppe Fartøy som
har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk,
hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500
kubikkmeter lasteromsvolum som fisker med
konvensjonelle redskap, kan fiske og lande 25 215 tonn
torsk, 4 329 tonn hyse og 5 503 tonn sei.. Av
gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 2 100
tonn til ferskfiskordning. Ved overfiske eller underfiske
på inntil 10 prosent i 2015 kan Fiskeridirektoratet
belaste eller godskrive gruppekvotene med et
tilsvarende kvantum i 2016.
Dersom det gjenstår mer enn 10 prosent av en
fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten
refordeles til de andre fartøygruppene, heter det i jmeldingen. jeo@fbfi.no tlf 77059022 Torsk Fartøy med
adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):
1. Hjemmelslengde 2. Kvotefaktor 3. Garantert kvote
største lengde under 11 m 4. Garantert kvote største
lengde over 11 m *1 *2 *3 *4 <7 meter 1,21 37,9
31,6 7 - 7,9 1,43 44,7 37,3 8 - 8,9 1,7 53,2 44,3 9 9,9 2,08 65,1 54,2 10 - 10,9 2,25 70,4 58,7 11 - 11,9
3,06 70,2 67 12 - 12,9 3,63 83,3 79,5 13 -13,9 4,4
101 96,4 14 -14,9 5,01 115 109,8 15 - 15,9 5,92
135,8 129,7 16 - 16,9 6,59 151,2 144,3 17 -17,9
7,27 166,8 159,2 18 - 18,9 8,03 184,2 175,9 19 19,9 8,71 199,8 190,8 20 - 20,9 9,31 213,6 203,9 21
- 21,9 8,91 189,6 187,7 22 - 22,9 9,3 197,9 195,9 23
- 23,9 9,67 205,7 203,7 24 - 24,9 10,04 213,6 211,5
25 - 25,9 10,34 220 217,8 26 - 26,9 10,73 228,3 226
27 - 27,9 11,02 234,5 232,1 Hyse Fartøy med adgang
til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn): *1:
Hjemmels- lengde *2: Kvotefaktor *3: Garantert kvote.
*4: Maksimalkvote største lengde under 11 m.
*5: Maksimalkvote største lengde over 11 m. *1 *2 *3
*4 *5 <7 meter 1,12 4,5 58,6 31,5 7 - 7,9 1,31 5,3
68,5 36,9 8 - 8,9 1,56 6,3 81,5 43,9 9 - 9,9 1,93 7,8
100,9 54,4 10 - 10,9 2,06 8,3 107,7 58 11 - 11,9
2,85 10,5 73,6 42,1 12 - 12,9 3,38 12,5 87,4 49,9 13
-13,9 4,1 15,1 106 60,6 14 -14,9 4,67 17,2 120,7 69
15 - 27,9 7,83 34,4 61,9 48,2 Sei Fartøy med adgang
til å delta kan fiske sei uten kvotebegrensning. Følgende
kvanta sei er garanterte (tonn): *1: Hjemmels- lengde
*2: Kvotefaktor *3: Garantert kvote *1 *2 *3 <7 meter
1,12 4,3 7 - 7,9 1,31 5 8 - 8,9 1,56 5,9 9 - 9,9 1,93
7,4 10 - 10,9 2,06 7,9 11 - 11,9 2,82 9,1 12 - 12,9
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3,35 10,8 13 -13,9 4,05 13,1 14 -14,9 4,61
14,9 15 - 15,9 5,65 21,5 16 - 16,9 6,3 24 17 17,9 6,95 26,5 18 - 18,9 7,67 29,3 19 - 19,9
8,31 31,7 20 - 20,9 8,89 33,9 21 - 21,9 8,54
25,1 22 - 22,9 8,9 26,2 23 - 23,9 9,26 27,2 24
- 24,9 9,62 28,3 25 - 25,9 9,9 29,1 26 - 26,9
10,26 30,3 27 - 27,9 10,55 31 Torsk åpen gr.
Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter
torsk i åpen gruppe kan fiske følgende kvanta
torsk (tonn): *1: Største lengde *2: Ordinær
garantert kvote *3: Ordinær maksimalkvote *4 :
Garantert kvote i virkeområdet *5:
Maksimalkvote i virkeområdet *1 *2 *3 *4 *5
<8 m 15 21 27 33 8 - 9,99 m 21 29 33 41 10

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

m og over 24 34 36 46
KLAR: Kystfiskerne Alf Brun (t.v) og Robert Amundsen
har nå fått myndighetenes rammebetingelser for det
kommende torskefisket. Her et glimt fra årets
rekordartede vintersesong på Stø i Vesterålen. FOTO:
JON EIRIK OLSEN FBFI FiskeribladetFiskaren
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Kvalitetstilsyn i regi av Råfisklaget fra nyttår
Nærings- og fiskeridepartementet. Publisert på nett 23.12.2014 13:28. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Fra 1. januar 2015 skal Norges råfisklag føre
tilsyn med råstoffkvalitet og -behandling som en
prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland,
Troms og Finnmark.
- For å bli mer konkurransedyktig i et stadig mer
krevende internasjonalt marked, er næringen selv
nødt til å ta et større ansvar for kvaliteten på
råstoffets som landes, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke
verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli
landsdekkende når vi har fått erfaringer.
Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn med
noen få, men svært avgjørende kravpunkt, og det
er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med veileder
skal være så enkelt som mulig slik at det skal
være lett å foreta kontroll ved landing.
Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at
inspektørene kan rapportere eventuelle feil og
mangler elektronisk til Mattilsynet.
Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet
sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven.
For å vurdere effekten av ordningen, skal Nofima
igangsette et følgeprosjekt som måler
råstoffkvaliteten på bestemte lokasjoner ved
oppstart av ordningen og med jevnlige
oppdateringer etter hvert som ordningen virker i
2015-2016. Det tas sikte på å evaluere selve
ordningen i 2017.
Forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk
og fiskevarer
© Nærings- og fiskeridepartementet
Se webartikkelen på http://ret.nu/WWF6qcod
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Sperre frykter skyttergravskrig om fiskeripolitikken
Nett.no. Publisert på nett 22.12.2014 16:50. Profil: Diverse, Klippfisk.
Ogne Øyehaug.

Ingen tjener på skyttergravskrig om
sjømatindustriens vilkår, mener Inger Marie
Sperre, leder for fiskeindustribedriften Brødrene
Sperre.

Se webartikkelen på http://ret.nu/JvhtM3sv

© Nett.no
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Mobillapp mot fiskefusk
Sysla. Publisert på nett 22.12.2014 07:02. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Nå skal fiskere bruke en app til å registrere hva
de fisker, slik at det blir vanskeligere å selge og
kjøpe svart fisk. En rapport fra Nofima anslår at
vel 40 prosent av fiskerne og fiskekjøperne
jukser med torskefangstene, skriver DN.
Kommentarer
© Sysla
Se webartikkelen på http://ret.nu/91DZejTp
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Mobil-app mot fiskefusk
Dagens Næringsliv. Publisert på trykk 22.12.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
HAVBRUK Rune Ytreberg Tromsø. Side: 12.

Heretter skal fiskerne bruke en app til å
registrere hva de fisker, slik at det blir
vanskeligere å selge og kjøpe «svart» fisk.
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Dagens Næringsliv | mandag 22. desember 2014

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
inspiserer juletorsken i Tromsø.
Nå gir hun fiskerinæringen en app
mot fiskerikriminalitet i julegave.
Foto: Lars Åke Andersen

- Det er bare å trykke på appen og skrive inn
antall kilo fisk. Appen er enkel og grei, og gir oss
et nytt kontrollpunkt til havs, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (H), som selv vil skaffe seg
appen på sin mobil.

Svart fiske truer
både torskebestanden,
lovlydige fiskere og
Norges omdømme
Elisabeth Aspaker,
fiskeriminister

- Svart fiske truer både torskebestanden,
lovlydige fiskere og Norges omdømme, sier hun.

Fiskefusk
l «Storhundra» er et begrep
for svart omsetning av fisk, ved
at fiskeren leverer mer fisk til
kjøperen enn det som rapporteres til myndighetene. 120 kilo
torsk registreres som 100 kilo.
l «Fiskefusk», «svart fiske» og
«dynamisk beregningsfaktor»
er ord for ulovlig og kriminelt
fiske.
l Ifølge en rapport fra Nofima
opplyser vel 40 prosent av
norske fiskere og fiskekjøpere
at de jukser og bryter reglene
for kjøp og salg av torsk, og at
dette er akseptert i fiskerinæringen.
Kilde: Matforskningsinstituttet
Nofima

Fisker Odd Arne Mikkelsen i Mehamn i Finnmark
er blant dem som har testet den nye fiskeappen.
Han er kritisk:
- Appen vil produsere mange lovbrytere som ikke
selv ønsker å bryte loven.
En rapport fra matforskningsinstituttet Nofima i
år anslo at vel 40 prosent av fiskerne og
fiskekjøperne jukser med torskefangstene.

større båter pålagt å melde fangstene inn på forhånd. Med den
nye fiskekrimappen skal dette bli
så enkelt at også de mindre båtene
må gjøre det.
Fiskeridirektoratet har testet ut
appen blant endel fiskere, og lanserer den for alle fiskere fra 1.
februar 2015.
Testbruker Mikkelsen synes
appen er brukervennlig, men er
imot å ta den i bruk:

– Ute til havs er det vanskelig å
anslå på kiloet hvor mye fangst du
har ombord og skal levere. Men
når du har trykket «kilo» og «send»
på appen, da har du underskrevet
et dokument på hva du skal levere.
Hvis det blir mer eller mindre når
du kommer til kai, kan du bli bøtelagt for den feilen, sier Mikkelsen.
Han påpeker at det etter 30–40
timers hardt arbeid på havet er fort
gjort å telle feil.

100 prosent overvåkning
Fiskerne skal bruke den nye appen til å registrere
på forhånd hvor mye de fisker, for slik å unngå at
de leverer fisk på land som ikke blir registrert.
Tidligere var bare større båter pålagt å melde
fangstene inn på forhånd. Med den nye
fiskekrimappen skal dette bli så enkelt at også
de mindre båtene må gjøre det.
Fiskeridirektoratet har testet ut appen blant
endel fiskere, og lanserer den for alle fiskere fra
1. februar 2015.
Testbruker Mikkelsen synes appen er
brukervennlig, men er imot å ta den i bruk:
- Ute til havs er det vanskelig å anslå på kiloet
hvor mye fangst du har ombord og skal levere.

Aksepterer tastefeil

Han mener myndighetene går for
langt i sin iver etter å slå ned på
ulovlig fiske.
– Myndighetene innfører konti-

nuerlig sporing og overvåkning av
fiskerne, sier Mikkelsen.
Aspaker sier alle fiskerne skal få
grundig innføring i appen.
– Systemet er ikke så urimelig
at man ser bort fra tastefeil hvis
man taster en null for mye. De
større båtene har allerede krav til
innmelding, og det er ingen unnskyldning for at ikke mindre båter
kan gjøre det samme med den nye
appen, sier fiskeriministeren.

Seksjonssjef Thord Monsen i
Fiskeridirektoratet forventer ikke
at fiskerne leverer nøyaktig beregnet kvantum i appen:
– I starten vil vi håndheve dette
mildt. Det vil ofte være et lite
avvik mellom rapportering til havs
og på kai. Men er avviket større
enn det bør være, må vi vurdere
mulig etterforskning og straff.
rune.ytreberg@dn.no

Direktør for Digitalisering og IT

Vi ønsker å utvikle en organisasjon med vekt på innovasjon og utvikling og med god gjennomføringsevne. Du vil få
det overordnede ansvaret for kommunens satsning på digitalisering og for å understøtte kommunens virksomhetsutvikling ved hjelp av teknologi.

Les mer om stillingen på www.baerum.kommune.no/jobb

- Tallene i rapporten var skremmende og totalt
uakseptable, sier Aspaker, som tidligere i år
sendte nye regler for fiskeomsetningen ut på
høring. Nå kommer de første endringene.

– Med den nye appen blir det
100 prosent kontroll av fangstene
våre. Estimerer du feil vekt til
havs noen få ganger, blir det et
stort beløp i bøter totalt, sier Mikkelsen.

Bærum kommune –
kanskje ditt viktigste valg

Men når du har trykket «kilo» og «send» på appen, da har
du underskrevet et dokument på hva du skal levere. Hvis
det blir mer eller mindre når du kommer til kai, kan du
bli bøtelagt for den feilen, sier Mikkelsen.
Han påpeker at det etter 30-40 timers hardt arbeid på
havet er fort gjort å telle feil.
- Med den nye appen blir det 100 prosent kontroll av
fangstene våre. Estimerer du feil vekt til havs noen få
ganger, blir det et stort beløp i bøter totalt, sier
Mikkelsen.
Han mener myndighetene går for langt i sin iver etter å
slå ned på ulovlig fiske.
- Myndighetene innfører kontinuerlig sporing og
overvåkning av fiskerne, sier Mikkelsen.
Aksepterer tastefeil
Elisabeth Aspaker sier alle fiskerne skal få grundig
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innføring i appen. - Systemet er ikke så urimelig
at man ser bort fra tastefeil hvis man taster en
null for mye. De større båtene har allerede krav
til innmelding, og det er ingen unnskyldning for at
ikke mindre båter kan gjøre det samme med den
nye appen, sier fiskeriministeren.
Seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet
forventer ikke at fiskerne leverer nøyaktig
beregnet kvantum i appen:
- I starten vil vi håndheve dette mildt. Det vil ofte
være et lite avvik mellom rapportering til havs og
på kai. Men er avviket større enn det bør være,
må vi vurdere mulig etterforskning og straff.
rune.ytreberg@dn.no

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Fiskerne skal bruke den nye appen til å registrere på
forhånd hvor mye de fisker.
l «Storhundra» er et begrep for svart omsetning av fisk,
ved at fiskeren leverer mer fisk til kjøperen enn det som
rapporteres til myndighetene. 120 kilo torsk registreres
som 100 kilo.
l «Fiskefusk», «svart fiske» og «dynamisk
beregningsfaktor» er ord for ulovlig og kriminelt fiske.
l Ifølge en rapport fra Nofima opplyser vel 40 prosent av
norske fiskere og fiskekjøpere at de jukser og bryter
reglene for kjøp og salg av torsk, og at dette er akseptert
i fiskerinæringen.
Kilde: Matforskningsinstituttet Nofima
© Dagens Næringsliv

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inspiserer
juletorsken i Tromsø. Nå gir hun fiskerinæringen
en app mot fiskerikriminalitet i julegave. Foto:
Lars Åke Andersen
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– Flere bedrifter vil bl li nedlagt
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 20.12.2014. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 12-13.

HADSEL: Utvalget som foreslår tiltak for lønnsom
fiskeindustri tror at deres egne forslag vil – Flere
føre til nedleggelse av viktige bedrifter.
Sjømatindustri-utvalget mener at fiskeindustrien
må få eie fiskebåter, og at dagens vilkår til
industrieide trålere må oppheves.
- Betydelig inngripen Utvalget mener at de
industrieide trålerrederienes plikt til levering,
bearbeiding og aktivitet er en betydelig inngripen i
enkeltaktørenes handlingsrom - og at de kan
redusere den økonomiske effektiviteten
vesentlig.
- I all hovedsak selges råstoffet til aktører som
også ville kjøpt dette uten leveringsplikt, mener
utvalget.
- Bokstavelig leveringsplikt vil også hemme
muligheten til å tilpasse seg endringer i
etterspørselen, heter det i rapporten, som videre
beskriver bearbeidingsplikten som et hinder for å
utnytte prisvariasjoner mellom foredlede og
ubearbeidede produkter.
- Aktivitetsplikten medfører trolig det største
økonomiske effektivitetstapet. Denne krever at
produksjonskapasitet opprettholdes på definerte
steder.
I de fleste bransjer innebærer teknologiske
innovasjoner og produktivitetsforbedringer at det
er mest effektivt med færre og større
produksjonsanlegg, skriver utvalget i rapporten.
- Permittering eller stopp - For samfunnet kan det
medføre økte kostnader til permitteringer
bedrifter
permitteringer dersom råstoffbasen er for liten til
å holde jevn drift over året - eller dersom
råstoffprisen i markedet er høyere enn den
tilgodesette bedriften vil eller kan betale, heter
det videre.
Utvalget spår at det vil ha betydelig større
konsekvenser for bedrifter hvis aktivitetsplikten
fjernes.
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– Leveringspliktten overlever
HADSEL: Ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg
(Frp) er sikker på at forslaget om å oppheve leveringsplikten for trålerne
ikke blir noe av.

Jeg opplever ikke noe folkekrav om at
konstruksjonen med leverings- og aktivitetsplikt
skal heves eller endres.

TOR JOHANNES JENSEN

kusjonene i kjølvannet av rapporten fra Sjømatindustri-utvalget neste år. – Kommunen
har vært en del av debatten og
skal være det videre. Da skal vi
være på alle arenaene vi bør
være. Det blir høringer og innspillskonferanser. Spørsmålene
som reises er enormt viktige
for Hadsel kommune og hele
regionen, mener han.

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

Regjeringas utvalg som denne
uka kom med forslag for å øke
lønnsomheten i sjømatindustrien, foreslo blant annet å oppheve systemet med leveringsplikt,
aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt for industriselskap som
eier trålere.
– Jeg leser forslaget, men leser også regjeringserklæringa,
og da ser jeg hvordan dette
kommer til å gå. Dette er ikke
aktuell politikk. Leveringsplikt
og aktivitetsplikt ligger fast,
sier Hadsel-ordføreren bastant
til Bladet Vesterålen.

Usikre regioner
Han tør likevel ikke si for sterkt
at forpliktelsene overfor Melbu
og de andre konkrete stedene
ligger like fast:
– Regjeringserklæringa bruker et regionbegrep som kan
skape diskusjon. Men regionbegrepet er godt innarbeidet, og
da er svaret gitt. Det er min politiske analyse av det utvalget
kommer med, sier Kjell-Børge
Freiberg.
Han viser til at regjeringserklæringa slår fast politikken
som skal ligge fast så lenge dagens regjering styrer.
– Det eneste unntaket måtte
være hvis forutsetningene skulle endre seg. Men er det én ting
som er hevet over tvil, er det at
jeg ikke opplever noe folkekrav
om at konstruksjonen med leverings- og aktivitetsplikt skal
heves eller endres. Heller tvert
imot.
Ordføreren regner med å
bruke mye tid og arbeid på dis-

Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg

Andre forslag
Men han mener det er andre
forslag som kan være mer aktuelle – blant annet endringer i
Deltagerloven:
– Ved å se på reguleringer,
deltagerlov og annet kan man
få utgangspunkt for mer rasjonell drift og overskudd. Det
skal man ikke avvise i utgangspunktet, mener han.
– Inngangen i debatten er
den samme som den har vært
hele tida for oss. Vi skal gjerne
bidra og kan være med på enkelte endringer fordi verden
har endret seg siden rettighe-

tene først ble gitt til vår kommune og samfunnet rettighetene tilhører. Men det er udiskutabelt at rettighetene tilhører
samfunnet, understreker ordføreren.

Tilhører Melbu
Han er helt klar på at trålerrettighetene tilhører Melbu og
Hadsel.
– Jeg må nok ta rapporten
fra Tveterås-utvalget, pakke
den inn og selv legge den under
juletreet før jeg åpner den og
leser videre. Dette er så til de
grader spennende for Kyst-Norge og oss at det er verd å bruke
tid på, mener Freiberg.

Erklæringen
Dette sier Sundvolden-erklæringen om leveringsplikten:
«Regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte
avtaler, men knytte plikten til
ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommuner.»

Ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg (Frp) er sikker på at regjeringa ikke vil følge forslagene om å fjerne trålernes forpliktelser. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Her lastes rundfrossen fisk om bord på Eimskip-båten «Svartfoss» på Melbu

Fryselager. Sjømatindustriutvalget vil oppheve plikten Havfisk ASA har til levering, bearbeiding og aktivitet på Melbu. (Foto: Øystein Rysst)

– Flere bedrifter vil blli nedlagt
HADSEL: Utvalget som
foreslår tiltak for lønnsom fiskeindustri tror at
deres egne forslag vil

føre til nedleggelse av
viktige bedrifter.
TOR JOHANNES JENSEN
t o r j o @ b l v. n o

Sjømatindustri-utvalget mener
at fiskeindustrien må få eie fiskebåter, og at dagens vilkår til
industrieide trålere må oppheves.

– Betydelig inngripen

Professor Ragnar Tveterås
spår at bedrifter kommer til å
bli nedlagt med store følger for
flere lokalsamfunn hvis fiskeriminister Elisabeth Aspaker
(H) følger forslagene han ga
henne denne uka. (Foto: Fiskeri- og Næringsdepartementet)

Utvalget mener at de industrieide trålerrederienes plikt til levering, bearbeiding og aktivitet
er en betydelig inngripen i enkeltaktørenes handlingsrom –
og at de kan redusere den økonomiske effektiviteten vesentlig.
– I all hovedsak selges råstoffet til aktører som også ville
kjøpt dette uten leveringsplikt,
mener utvalget.

– Bokstavelig leveringsplikt
vil også hemme muligheten til å
tilpasse seg endringer i etterspørselen, heter det i rapporten, som videre beskriver bearbeidingsplikten som et hinder
for å utnytte prisvariasjoner
mellom foredlede og ubearbeidede produkter.
– Aktivitetsplikten medfører trolig det største økonomiske effektivitetstapet. Denne
krever at produksjonskapasitet
opprettholdes på definerte steder. I de fleste bransjer innebærer teknologiske innovasjoner
og produktivitetsforbedringer
at det er mest effektivt med
færre og større produksjonsanlegg, skriver utvalget i rapporten.

– Permittering eller stopp
– For samfunnet kan det medføre økte kostnader til permit-

teringer dersom råstoffbasen
er for liten til å holde jevn drift
over året – eller dersom råstoffprisen i markedet er høyere
enn den tilgodesette bedriften
vil eller kan betale, heter det videre.
Utvalget spår at det vil ha
betydelig større konsekvenser
for bedrifter hvis aktivitetsplikten fjernes.
– Det er ikke usannsynlig at
flere av disse vil bli lagt ned; bedrifter som er svært viktige i
sysselsettingssystemet i de aktuelle lokalsamfunnene, spår
utvalget.

Regional omfordeling
I praksis handler det om Melbu
og de andre stedene som har
Havfisk-trålere, fordi Havfisk
er det eneste rederiet med aktivitetsplikt.
– På den andre siden vil rå-

stoffet som ble foredlet ved disse anleggene kunne gi grunnlag
for økt behov for arbeidskraft i
andre bedrifter. I hvilken grad
dette vil finne sted er vanskelig
å forutsi, men en regional omfordeling er utvilsom, står det
videre.

Vestlandet får fisken
Men
Sjømatindustriutvalget
mener omfordelingen allerede
langt på vei er skjedd – ved at
at fryst råstoff fra torsketrålere
med leveringsplikt har tilflytt
klippfiskindustrien på Vestlandet, eller til foredlingsindustri i
utlandet.
– Utvalget vurderer pliktsystemet som her er beskrevet
som lite hensiktsmessig både
økonomisk og relatert til de
opprinnelige intensjonene, heter det i rapporten.
– Pliktsystemet
hemmer

innovasjonsevnen til de berørte
bedriftene. Dagens ordning
med leverings- og tilbudsplikt
har trolig relativt liten betydning for aktørenes handlingsrom og økonomi. Med dagens
utforming har den også trolig liten betydning for sysselsettingen de aktuelle stedene, mener
man.
Men med å fjerne aktivitetsplikten tror utvalget at bedriftene kommer til å utnytte ressursene mer effektivt. Men det
vil altså føre til nedleggelse av
bedrifter.

Fikk rettigheter billig
Rapporten viser til at det hører
store verdier til både leveringsog aktivitetsplikten, og at samfunnet stilte bestemte krav til
trålerrederne som fikk dispensasjon fra Deltagerloven.
Utvalget viser også til at re-

derne i de fleste tilfellene fikk
rettighetene billig.
– Det er betydelig politisk
strid knyttet til pliktsystemet.
Lokalsamfunn langs kysten har
store forventninger til lokal bearbeiding og sysselsetting basert på disse fiskeressursene.
Utvalget er svært opptatt av at
en avvikling av pliktsystemet
gjøres på en akseptabel måte
sett opp mot de krav som ble
stilt da ordningene ble innført,
heter det videre.
Sjømatindustriutvalget regner med omfattende juridiske
og økonomiske problemstillingene hvis man skal oppheve
vilkårene. Derfor foreslår man
en kommisjon med juridisk og
økonomisk kompetanse kan
komme fram til en «samfunnsmessig forsvarlig løsning», for
eksempel en økonomisk kompensasjon.

Mer uforedlet
torsk
HADSEL: Andelen torsk som
blir eksportert ubearbeidet
fra Norge er doblet på fem år.
I 2013 ble 42 prosent av
torskekvoten
eksportert
uforedlet, mens andelen bare
var på 22 prosent i 2007.
I mellomtida er kvotene
mer enn doblet, skriver Tveterås-utvalget.

Trålernes
plikter
• Leveringsplikt er vilkår knyttet til torsketrålkonsesjonen for
20 av de 37 norske torsketrålerne som er i drift i dag. De fleste
av de 20 trålerne er eid av vertikalt integrerte selskaper.
• Hovedhensikten med å gi torsketrålkonsesjoner med dispensasjon fra Deltakerloven
var å sikre råstoff til kontinuerlig drift ved anlegg, for å støtte
opp under sysselsetting og bosetting.
• Det er knyttet individuelle vilkår til disse trålerne om hvilken
bedrift eller geografisk område
som skal tilgodeses med leveranser.
• I 2003 kom dessuten en egen
forskrift om leveringsplikt. Den
har som mål «å sikre anlegg
som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten». Forskriften sier at 80 prosent av et fartøys fangst av
torsk og 60 prosent av hysefangstene skal tilbys de tilgodesette bedriftene eller områdene. Hvis de ikke kjøper, skal
fangsten tilbys andre i regione.
Og hvis ingen kjøper der, er
fangsten fritt omsettelig.
• Forskriften krever at 70 prosent av leveringspliktige torskefangstene et anlegg har kjøpt
skal bearbeides. Kravet kalles
bearbeidingsplikt og ble innført
i 2007, etter at noen anlegg
kjøpte leveringspliktig fangst
og solgte den ubearbeidet videre.
• Det relevante markedet for en
tråler som oftest vil være internasjonal foredlingsindustri. Det
er mulig gjennom innfrysing av
fisken om bord og levert til fryselager langs kysten.
• Aktivitetsplikt er krav knyttet
til enkelte torsketråleres konsesjonsdokumenter om at det
skal drives fiskeforedlingsvirksomhet i regi av en bestemt bedrift på bestemte steder. Virksomheten er årsaken til at et
foretak har fått ervervstillatelse
for torsketrålere etter dispensasjonsadgang.
• I dag er det bare trålerrederiet
Havfisk ASA som har aktivitetsplikt for enkelte av sine fartøy.
Den er knyttet til anleggene på
Melbu, i Stamsund, Hammerfest, Storbukt, Båtsfjord og
Kjøllefjord.

Siste avis før jul
kommer ut onsdag 24. desember.

Mellom jul og nyttår
kommer Bladet Vesterålen ut
tirsdag 30. og onsdag 31. desember.
Avisen og Trykkeriet holder STENGT
jule- og nyttårsaften.

Annonsefrister:
– jul og romjul
Rubrikkannonser:
Vanlig innleveringsfrist kl. 10.00 virkedagen før.

Det er ikke usannsynlig
at flere av disse vil bli
lagt ned; bedrifter som
er svært viktige i
sysselsettingssystemet
i de aktuelle
lokalsamfunnene.

Øvrige annonser:
Vanlig innleveringsfrist.
Annonser om fester og andre arrangement
leveres i god tid.
Bruk gjerne tlf. 76 11 09 00, faks 76 11 08 90
eller epost annonse@blv.no

Rapporten fra
Tveterås-utvalget

- Det er ikke usannsynlig at flere av disse vil bli lagt ned;
bedrifter som er svært viktige i sysselsettingssystemet i
de aktuelle lokalsamfunnene, spår utvalget.
Regional omfordeling I praksis handler det om Melbu og
de andre stedene som har Havfisk-trålere, fordi Havfisk
er det eneste rederiet med aktivitetsplikt.
- På den andre siden vil råstoffet bedrifter
råstoffet som ble foredlet ved disse anleggene kunne gi
grunnlag for økt behov for arbeidskraft i andre bedrifter. I
hvilken grad dette vil finne sted er vanskelig å forutsi,
men en regional omfordeling er utvilsom, står det videre.
Vestlandet får fisken Men Sjømatindustriutvalget mener
omfordelingen allerede langt på vei er skjedd - ved at at
fryst råstoff fra torsketrålere med leveringsplikt har tilflytt
klippfiskindustrien på Vestlandet, eller til
foredlingsindustri i utlandet.
- Utvalget vurderer pliktsystemet som her er beskrevet
som lite hensiktsmessig både økonomisk og relatert til
de opprinnelige intensjonene, heter det i rapporten.
- Pliktsystemet hemmer bedrifter vil
nedlagt innovasjonsevnen til de berørte bedriftene.
Dagens ordning med leverings- og tilbudsplikt har trolig
relativt liten betydning for aktørenes handlingsrom og
økonomi. Med dagens utforming har den også trolig liten
betydning for sysselsettingen de aktuelle stedene,
mener man.
Men med å fjerne aktivitetsplikten tror utvalget at
bedriftene kommer til å utnytte ressursene mer effektivt.
Men det vil altså føre til nedleggelse av bedrifter.
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Fikk rettigheter billig Rapporten viser til at det
hører store verdier til både leveringsog
aktivitetsplikten, og at samfunnet stilte bestemte
krav til trålerrederne som fikk dispensasjon fra
Deltagerloven.
Utvalget viser også til at rederne
nedlagt rederne i de fleste tilfellene fikk
rettighetene billig.
- Det er betydelig politisk strid knyttet til
pliktsystemet.
Lokalsamfunn langs kysten har store
forventninger til lokal bearbeiding og
sysselsetting basert på disse fiskeressursene.
Utvalget er svært opptatt av at en avvikling av
pliktsystemet gjøres på en akseptabel måte sett
opp mot de krav som ble stilt da ordningene ble
innført, heter det videre.
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eksempel en økonomisk kompensasjon.
Mer uforedlet torsk HADSEL: Andelen torsk som blir
eksportert ubearbeidet fra Norge er doblet på fem år.
I 2013 ble 42 prosent av torskekvoten eksportert
uforedlet, mens andelen bare var på 22 prosent i 2007.
I mellomtida er kvotene mer enn doblet, skriver Tveteråsutvalget.
Det er ikke usannsynlig at flere av disse vil bli lagt ned;
bedrifter som er svært viktige i sysselsettingssystemet i
de aktuelle lokalsamfunnene.
Rapporten fra Tveterås-utvalget
Bildetekst: Professor Ragnar Tveterås spår at bedrifter
kommer til å bli nedlagt med store følger for flere
lokalsamfunn hvis fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)
følger forslagene han ga henne denne uka.
© Bladet Vesterålen

Sjømatindustriutvalget regner med omfattende
juridiske og økonomiske problemstillingene hvis
man skal oppheve vilkårene. Derfor foreslår man
en kommisjon med juridisk og økonomisk
kompetanse kan komme fram til en
«samfunnsmessig forsvarlig løsning», for
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Vil fjerne kontrollen over fisken fra fiskerne
Finnmark Dagblad. Publisert på nett 19.12.2014 19:31. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Finnmarken.

ENDRER KYSTEN: - Dette vil føre til en endret
kyst, til det bedre, var utvalgsleder Ragnar
Tveterås sitt budskap til fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H).
Foto: Magnus Aamo Holte Flertallet i
fiskeriutvalget vil frata fiskernes salgslag
styringen over omsetningen av fisk og krever
uavhengig kontroll av ulovlig fiske, skriver Dagens
Næringsliv.
- Fiskernes salgslag har en uheldig dobbeltrolle.
Det er eid av fiskerne og selger deres fisk,
samtidig som det også skal kontrollere og
sanksjonere ulovlig fiske begått av deres egne
fiskere. Fiskerne bør ikke kontrollere seg selv og
all kontroll bør utføres av et uavhengig organ,
mener Geir Ove Ystmark, administrerende
direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (FHL).
- Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen og
tilliten til salgssystemene. Derfor bør en
uavhengig tredjepart både omsette og kontrollere
fisken på en mest mulig åpen og gjennomsiktig
måte, sier leder for utvalget Ragnar Tveterås til
DN.
All norsk fisk må ifølge egen lov selges gjennom
fiskernes egne salgslag, men bare seks promille
av norske fiskefangster blir fysisk kontrollert.
Mesteparten av fisken fra kystflåten selges
direkte fra fisker til kjøper, utenom auksjon. Den
lukkede forhandlingen om pris og volum kan øke
risikoen for ulovlig omsetning av fisk, viste en
rapport fra Nofima omtalt i Dagens Næringsliv i
mars i år. På kysten omtales slikt svartfiske som
storhundra eller fiskefusk.
© Finnmark Dagblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/25dDMbFo
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Vil fjerne kontrollen om fisken fra fiskerne
Finnmarken. Publisert på nett 19.12.2014 07:31. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

ENDRER KYSTEN: - Dette vil føre til en endret
kyst, til det bedre, var utvalgsleder Ragnar
Tveterås sitt budskap til fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H).
Foto: Magnus Aamo Holte Flertallet i
fiskeriutvalget vil frata fiskernes salgslag
styringen over omsetningen av fisk og krever
uavhengig kontroll av ulovlig fiske, skriver Dagens
Næringsliv.
- Fiskernes salgslag har en uheldig dobbeltrolle.
Det er eid av fiskerne og selger deres fisk,
samtidig som det også skal kontrollere og
sanksjonere ulovlig fiske begått av deres egne
fiskere. Fiskerne bør ikke kontrollere seg selv og
all kontroll bør utføres av et uavhengig organ,
mener Geir Ove Ystmark, administrerende
direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (FHL).
- Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen og
tilliten til salgssystemene. Derfor bør en
uavhengig tredjepart både omsette og kontrollere
fisken på en mest mulig åpen og gjennomsiktig
måte, sier leder for utvalget Ragnar Tveterås til
DN.
All norsk fisk må ifølge egen lov selges gjennom
fiskernes egne salgslag, men bare seks promille
av norske fiskefangster blir fysisk kontrollert.
Mesteparten av fisken fra kystflåten selges
direkte fra fisker til kjøper, utenom auksjon. Den
lukkede forhandlingen om pris og volum kan øke
risikoen for ulovlig omsetning av fisk, viste en
rapport fra Nofima omtalt i Dagens Næringsliv i
mars i år. På kysten omtales slikt svartfiske som
storhundra eller fiskefusk.
© Finnmarken
Se webartikkelen på http://ret.nu/oxHk1n4

Oversikt over like treff
Vil fjerne kontrollen over fisken fra fiskerne
Finnmark Dagblad 19.12.2014 19:31

Side 25 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

l frata fiskerne kontrollen med fisken
Nord24. Publisert på nett 19.12.2014 07:08. Profil: Nofima.
Rune Endresen.

Flertallet i fiskeriutvalget vil frata fiskernes
salgslag styringen over omsetningen av fisk og
krever uavhengig kontroll av ulovlig fiske, skriver
Dagens Næringsliv. - Fiskernes salgslag har en
uheldig dobbeltrolle.
Det er eid av fiskerne og selger deres fisk,
samtidig som det også skal kontrollere og
sanksjonere ulovlig fiske begått av deres egne
fiskere. Fiskerne bør ikke kontrollere seg selv og
all kontroll bør utføres av et uavhengig organ,
mener Geir Ove Ystmark, administrerende
direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (FHL).
- Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen og
tilliten til salgssystemene. Derfor bør en
uavhengig tredjepart både omsette og kontrollere
fisken på en mest mulig åpen og gjennomsiktig
måte, sier leder for utvalget Ragnar Tveterås til
DN.
All norsk fisk må ifølge egen lov selges gjennom
fiskernes egne salgslag, men bare seks promille
av norske fiskefangster blir fysisk kontrollert.
Mesteparten av fisken fra kystflåten selges
direkte fra fisker til kjøper, utenom auksjon. Den
lukkede forhandlingen om pris og volum kan øke
risikoen for ulovlig omsetning av fisk, viste en
rapport fra Nofima omtalt i Dagens Næringsliv i
mars i år. På kysten omtales slikt svartfiske som
storhundra eller fiskefusk.
LES FLERE SAKER FRA TVETERÅS-UTVALGET:
ENDRER KYSTEN: - Dette vil føre til en endret
kyst, til det bedre, var utvalgsleder Ragnar
Tveterås sitt budskap til fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H). Foto: Magnus Aamo Holte
© Nord24
Se webartikkelen på http://ret.nu/6PtAotyp
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Vil fjerne kontrollen over fisken fra fiskerne

Side 26 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Finnmark Dagblad 19.12.2014 19:31
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Salgslagene om Tveterås-utvalget Seriøse Ystmark
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 19.12.2014. Profil: Oppdragsgivere, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Side:
23.

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd , står bak
denne meningsytringen om Tveterås-utvalgets
innstilling.
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, som
organiserer alle de seks fiskesalgslagene i
Norge, advarer i en felles uttalelse mot å fjerne
hovedprinsippene i deltakerloven og
fiskesalgslagsloven. Salgslagene sier ja til et
innovasjonsløft for hele næringen, og støtter
mange av tiltakene for økt lønnsomhet. Et
enstemmig storting har nettopp vedtatt en ny
fiskesalgslagslov, som har virket i under ett år.
Det er ingen grunn til å endre det som virker.
Dagens organisering av fiskeriene er en suksess.
Det samme gjelder omsetningen gjennom
salgslag..
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd viser til at en
fiskereid flåte, slik det er regulert gjennom
deltakerloven, sikrer at verdiskapningen fra
høstingen av den evigvarende fiskeressursen,
kommer kystsamfunnene til gode. Deltakerloven
bør ikke endres. Det er bra for landet at vi har
nasjonal kontroll med fiskeressursene, og at det
er befolkningen i kystsamfunnene som forvalter
og høster ressursene gjennom lokalt eide og
lokalt drevne fiskefartøyer.
Det er en klar sammenheng mellom eierskapet til
flåten og eierskapet til salgslagene. Vi viser til at
modellen har virket godt i mer enn 75 år, at loven
nettopp er modernisert og vedtatt av et samlet
storting, og at det ikke er noen grunn til å gjøre
nye endringer nå.
Salgslagene fyller viktige oppgaver. Vi tilbyr både
fiskere og fiskekjøpere en moderne,
høyteknologisk, effektiv og godt fungerende
markedsplass. Vi spiller en viktig balanserende
rolle mellom kjøpere og selgere av fisk. Vi bidrar
til å sikre et stabilt grunnlag for en geografisk
spredd og lokalt forankret fiskeflåte, som er
svært viktig for kystsamfunnene.
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Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, står bak denne
meningsytringen om Tveterås-utvalgets innstilling.

Salgslagene om
Tveterås-utvalget
Innlegg

Sveinung Flem
er leder for
Fiskesalgs
lagenes
samarbeidsråd.

z innstilling

F

iskesalgslagenes Samarbeidsråd, som organiserer
alle de seks fiskesalgslagene i Norge, advarer i en
felles uttalelse mot å fjerne
hovedprinsippene i deltakerloven og fiskesalgslagsloven.
Salgslagene sier ja til et innovasjonsløft for hele næringen,
og støtter mange av tiltakene
for økt lønnsomhet.
Et enstemmig storting har
nettopp vedtatt en ny fiskesalgslagslov, som har virket
i under ett år. Det er ingen
grunn til å endre det som virker. Dagens organisering av
fiskeriene er en suksess. Det
samme gjelder omsetningen
gjennom salgslag.
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd viser til at en
fiskereid flåte, slik det er
regulert gjennom deltakerloven, sikrer at verdiskapningen fra høstingen av den
evigvarende fiskeressursen,
kommer kystsamfunnene til
gode. Deltakerloven bør ikke
endres. Det er bra for landet
at vi har nasjonal kontroll
med fiskeressursene, og at
det er befolkningen i kystsamfunnene som forvalter og
høster ressursene gjennom
lokalt eide og lokalt drevne
fiskefartøyer.
Det er en klar sammenheng
mellom eierskapet til flåten
og eierskapet til salgslagene.
Vi viser til at modellen har
virket godt i mer enn 75 år,
at loven nettopp er modernisert og vedtatt av et samlet
storting, og at det ikke er
noen grunn til å gjøre nye
endringer nå.
Salgslagene fyller vik-

””

Fiskesalgslagenes
Samarbeidsråd
viser til at en
fiskereid flåte,
slik det er
regulert gjennom
deltakerloven,
sikrer at verdiskapningen fra
høstingen av
den evigvarende
fiskeressursen,
kommer
kystsamfunnene
til gode
tige oppgaver. Vi tilbyr både
fiskere og fiskekjøpere en
moderne, høyteknologisk,
effektiv og godt fungerende
markedsplass. Vi spiller en
viktig balanserende rolle
mellom kjøpere og selgere
av fisk. Vi bidrar til å sikre

et stabilt grunnlag for en
geografisk spredd og lokalt
forankret fiskeflåte, som er
svært viktig for kystsamfunnene.
Dessuten utfører salgslagene viktige kontrollfunksjoner
og viktig kvalitetsarbeid, som
nå utvides. Det er vanskelig
å se for seg at et system hvor
de samme menneskene eier
både kvotene, fiskebåtene og
fabrikkene, og i tillegg eier
salgslagene, vil kunne utføre
troverdig kontroll med noe
som helst.
Samarbeidsrådet advarer
mot at den politiske prosessen som kommer i kjølvannet
av innstillingen, vil ende med
flytting av verdier mellom
leddene i verdikjeden.
Utvalget ble satt ned for å
øke lønnsomheten i alle ledd
av verdikjeden, ikke omfordele den. Vi kan ikke ødelegge
en suksess for å redde noe
som ikke fungerer. Fiskeflåten framstår i dag som
moderne, godt strukturert,
effektiv og lønnsom. Tveterås-utvalget dokumenterer at
industrien må gjennom en
betydelig omstilling, modernisering og automatisering.
Det høye kostnadsnivået utfordrer all konkurranseutsatt
næringsvirksomhet i Norge,
ikke bare sjømatindustrien.
Vi støtter alle forslag om et
nytt og bredt anlagt innovasjonsløft for hele næringen.
Salgslagene sier at dagens
system med kombinasjonen
av en fiskereid flåte og fiskereide salgslag tilbyr verdens
beste råstoff til industrien,
høstet på en bærekraftig
måte og omsatt gjennom et
stabiliserende system med
streng kontroll av regler og
kvalitet.
Vi diskuterer gjerne
detaljer i hvordan systemet

KONTROLL: Det er
bra for landet at vi
har nasjonal kontroll
med fiskeressursene,
presiserer
Fiskesalgslagenes
Samarbeidsråd.
ILL.FOTO

skal justeres, men hovedprinsippene må ligge fast. Ser vi
på statistikkene, så ligger
betalingsviljen for norsk fisk
godt over de minsteprisene
som fastsettes. Samtidig gir
minsteprisene stabilitet og
forutsigbarhet. Man kan godt
si at garanterte minstepriser
gjør norsk fiskeindustri mer
attraktiv som kjøper i en
situasjon hvor norsk fisk kan
omsettes over hele verden til
høye priser. Alle ønsker jo at

Seriøse Ystmark
Innlegg

z svar

I

FiskeribladetFiskaren 12.
Des. kommer direktør i FHL
Geir Ove Ystmark med et
utfall mot Norges Kystfiskarlag fordi vi kobler fiskerikriminalitet med prisforhandlingene. Hvis han hadde lest litt
nøyere før han gikk i svart,

ville han sett at det vi gjør er
å koble dette med fortellingen
om den ulønnsomme fiskeindustrien.
Vi har gjentatte ganger
påpekt at det foregår kamuflering av overskudd i noen
industriselskaper. Det kan
være i form av internfakturering og feilprising mellom for
eksempel industrianleggene,
salgsselskapene, rederiavdelingene og evt. utenlandske
avdelinger. Dette er lovlige

den norske sjømatindustrien
skal lykkes.
De seks salgslagene som
inngår i Fiskesalgslagenes
samarbeidsråd er: Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges
Fiskesalslag, Rogaland
Fiskesalgslag, Skagerakfisk
og Norges Sildesalgslag.
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, ved leder, Sveinung
Flem
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transaksjoner. Det nye er
at Justisdepartementet nå
legger fram opplysninger om
at det også forgår ulovlige
overføringer til skatteparadiser. Denne problematikken
tok jeg opp på dialogmøtet
med FHF på Gardermoen
03.11. og ble møtt med en mur
av taushet.
Jeg registrerer også at
Ystmark tror at det foregår
omsetning av fiskerettigheter
via skatteparadiser. Her har

nok Ystmark kommet i skade
for å oppheve Deltakerloven
allerede. Omsetning av fiskerettigheter via skatteparadiser er i dag umulig, men kan
meget vel bli mulig dersom
Tveteråsutvalgets innstillinger blir gjennomført. Seriøst.

Fakta: FFa
QQFiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et samarbeid
mellom Fiskeridirektoratet,
Kystvakten, Politidirektoratet,
Økokrim, Skattedirektoratet,
Toll- og avgiftsdirektoratet og
Kystverket.
QQDe ulike etatene bidrar med
oppdaterte, tverrsektorielle
analyser innenfor saksområdet
ulovlig, urapportert og uregulert
fiskeriaktivitet.
QQProsjektet er et samarbeid
mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet,
Justis- og politidepartementet,
Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. Departementene, i tillegg til Riksadvokaten og
Fiskeridirektoratet, er representert i prosjektets styringsgruppe.
QQFFA ble etablert i 2011 for en
videreføring av arbeidet mot
ulovlig fiske og skal også være
et konkret tiltak mot organisert
kriminalitet og mot økonomisk
kriminalitet i fiskerinæringen.

OVERFØRINGER: Det
er avdekket betydelige
overføringer av penger til
skatteparadiser fra norske
fiskeribedrifter.
ILL.FOTO: KJERSTI SANDVIK

1,7 milliarder til skatteparadis
z Fiskerikrim

Paul Jensen, Norges
Kystfiskarlag

Loen: Fiskebåt Vest gjenvalgte styret på årsmøtet i Loen nylig. Paul Harald
Leinebø fortsetter som leder. De øvrige i styret er Kåre Furnes, Einar Jan
Remøy, Øystein Hurlen og Arnt Inge Nygård.

Norske fiskeribedrifter
overførte 1,7 milliarder
kroner til skatteparadiser i perioden 2006
til 2011. – Det dreier
seg om økonomisk
kriminalitet, hevder
statssekretær Jøran
Kallmyr i Justis- og
beredskapsdepartementet.
Nils Torsvik
Bergen
Kallmyr kom med opplysningen om de store overføringene
til skatteparadisene på en konferanse om fiskerikriminalitet
i Tromsø nylig. Han viser til
studier utført av Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)
om valutatransaksjoner mellom norske fiskeribedrifter og
skatteparadiser, som dokumenterte at det i perioden 2006-2011
ble foretatt transaksjoner for
om lag 1,7 milliarder kroner.

dier kan stå på spill, sa Kallmyr
på konferansen i Tromsø.
Han viste til at politi og påtalemyndighet tar utfordringen
på alvor og vil samarbeide
med andre nasjonale og internasjonale kontrollorganer for
å kunne forebygge og avdekke
alvorlig kriminalitet.

Hvitvasking
Kallmyr sa også at det er viktig
å bekjempe fiskerikriminalitet.
– Vi ser at den lovstridig aktiviteten innenfor denne næringen i økende grad er tilsvarende annen kriminalitet som
vi nå kjenner fra andre deler av
norsk arbeidsliv, sa han.
– Her kan det nevnes overtredelser av arbeidsmarkedsregelverk - i verste fall menneskehandel. Men også økonomisk
kriminalitet, inkludert korrupsjon, og hvitvasking er et typisk
kjennetegn i grove og omfattende saker, sa han.

””

Vi ser at den lovstridig aktiviteten
innenfor denne næringen i økende grad
er tilsvarende annen
kriminalitet som vi nå
kjenner fra andre deler
av norsk arbeidsliv
Jøran Kallmyr, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

et og god samhandling mellom
alle etater som er involverte, sa
Kallmyr.
Prioriteringene innad i politiet er en viktig brikke i hånd-

teringen av
f iskerik riminalite,
mener han
og viste til
at den høyere påtalemyndighets
behandling
av fiskeri- Jøran Kallmyr
k rimina litet har søkt å samle ansvaret
for sakene under to utvalgte
statsadvokatembeter, nemlig
statsadvokatembetene i Troms
og statsadvokatembetene i Rogaland.

Totalt ukjent
Leder Gunnar Domstein i Fiskeri- og havbruksnæringens

landsforening sier han ikke
kan kommentere opplysningene som statsekretær Jøran
Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet kom med
i Tromsø.
Han kan heller ikke kommentere pressemelding fra
Norges Kystfiskarlag som kobler transaksjonene fra norske
fiskeribedrifter til skatteparadiser til fiskeindustribedriftene
i landet og prisforhandlingene
(se leserbrev side 23).
– Dette er totalt ukjent for
meg, og jeg vet ikke hvor disse tallene stammer fra, sier
Domstein.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

FHL: – Hinsides useriøse

påstander fra
Kystfiskarlaget
FBFI 12.desember
2014
Organisert krim
– Fiskerikriminalitet har, i
noen sammenhenger, utviklet
seg til å bli en form for organisert kriminalitet. Vi finner
spor av den både nasjonalt og
internasjonalt. Det er ikke ubetydelige økonomiske gevinster
involvert, og sentrale miljøver-

Tre kategorier
Fiskerirelatert kriminalitet
kan ifølge Kallmyr deles inn i
tre hovedkategorier.
– Kriminalitet i forbindelse
med industrielt havfiske, kriminalitet i forbindelse med
oppdrettsnæringen og ulovlig
fritidsfiske.
– Vi ser her konturene både
av det vi kan kalle utbyttekriminalitet og miljøkriminalitet,
sa han og la til at hans departement ønsker å tilrettelegge for
at bekjempelsen av slik kriminalitet kan foregå på en effektiv
og kompetent måte.
– Noe som krever en riktig
oppgavefordeling innad i politi-

Administrerende
direktør
Geir Ove
Ystmark i
FHL sier
at han er
kjent med
opplysningene som
Geir Ove
statsekreYstmark
tær Jøran
Kallmyr i
Justis- og beredskapsdepartementet kom med i Tromsø,
og rapporten til Fiskeriforvaltningens analysenettverk.

Men Ystmark mener det er
hinsides å koble dette til
fiskeindustrien og prisforhandlingene, slik det er gjort
i en pressemelding fra Norges
Kystfiskarlag.
Kystfiskarlaget kobler
transaksjonene fra norske fiskeribedrifter til skatteparadiser til fiskeindustribedriftene
i landet og prisforhandlingene
(se leserbrev side 23).
– Å koble transaksjonene til
prisforhandlingene er helt på
trynet, sier Ystmark.
Han mener slike transaksjoner like godt kan komme

fra omsetning av fiskerettigheter som fra salg av fisk.
– Slik sett kan det like
godt være medlemmene til
Norge Kystfiskarlag, som har
overført midler til skatteparadiser, som medlemmer av
FHL, sier han.
Ystmark viser også til at det
ikke har vært noe overskudd
i norsk fiskeindustri til å
overføre til skatteparadiser.
– Påstandene fra Hole i
Kystfiskarlaget er så useriøse
at jeg ikke vil kommentere det
noe ut over det jeg allerede
har sagt her, sier Ystmark.

Dessuten utfører salgslagene viktige kontrollfunksjoner
og viktig kvalitetsarbeid, som nå utvides. Det er
vanskelig å se for seg at et system hvor de samme
menneskene eier både kvotene, fiskebåtene og
fabrikkene, og i tillegg eier salgslagene, vil kunne utføre
troverdig kontroll med noe som helst.
Samarbeidsrådet advarer mot at den politiske prosessen
som kommer i kjølvannet av innstillingen, vil ende med
flytting av verdier mellom leddene i verdikjeden.
Utvalget ble satt ned for å øke lønnsomheten i alle ledd
av verdikjeden, ikke omfordele den. Vi kan ikke ødelegge
en suksess for å redde noe som ikke fungerer.
Fiskeflåten framstår i dag som moderne, godt
strukturert, effektiv og lønnsom. Tveterås-utvalget
dokumenterer at industrien må gjennom en betydelig
omstilling, modernisering og automatisering. Det høye
kostnadsnivået utfordrer all konkurranseutsatt
næringsvirksomhet i Norge, ikke bare sjømatindustrien.
Vi støtter alle forslag om et nytt og bredt anlagt
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innovasjonsløft for hele næringen.

med fortellingen om den ulønnsomme fiskeindustrien..
Vi har gjentatte ganger påpekt at det foregår kamuflering
av overskudd i noen industriselskaper. Det kan være i
form av internfakturering og feilprising mellom for
eksempel industrianleggene, salgsselskapene,
rederiavdelingene og evt. utenlandske avdelinger. Dette
er lovlige transaksjoner. Det nye er at
Justisdepartementet nå legger fram opplysninger om at
det også forgår ulovlige overføringer til skatteparadiser.
Denne problematikken tok jeg opp på dialogmøtet med
FHF på Gardermoen 03.11. og ble møtt med en mur av
taushet.

Salgslagene sier at dagens system med
kombinasjonen av en fiskereid flåte og fiskereide
salgslag tilbyr verdens beste råstoff til industrien,
høstet på en bærekraftig måte og omsatt
gjennom et stabiliserende system med streng
kontroll av regler og kvalitet.
Vi diskuterer gjerne detaljer i hvordan systemet
skal justeres, men hovedprinsippene må ligge
fast. Ser vi på statistikkene, så ligger
betalingsviljen for norsk fisk godt over de
minsteprisene som fastsettes. Samtidig gir
minsteprisene stabilitet og forutsigbarhet. Man
kan godt si at garanterte minstepriser gjør norsk
fiskeindustri mer attraktiv som kjøper i en
situasjon hvor norsk fisk kan omsettes over hele
verden til høye priser. Alle ønsker jo at den
norske sjømatindustrien skal lykkes.
De seks salgslagene som inngår i
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd er: Norges
Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag,
Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland
Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges
Sildesalgslag. Fiskesalgslagenes samarbeidsråd,
ved leder, Sveinung Flem I FiskeribladetFiskaren
12. Des. kommer direktør i FHL Geir Ove Ystmark
med et utfall mot Norges Kystfiskarlag fordi vi
kobler fiskerikriminalitet med prisforhandlingene.
Hvis han hadde lest litt nøyere før han gikk i
svart, ville han sett at det vi gjør er å koble dette

Jeg registrerer også at Ystmark tror at det foregår
omsetning av fiskerettigheter via skatteparadiser. Her
har nok Ystmark kommet i skade for å oppheve
Deltakerloven allerede. Omsetning av fiskerettigheter via
skatteparadiser er i dag umulig, men kan meget vel bli
mulig dersom Tveteråsutvalgets innstillinger blir
gjennomført. Seriøst. Paul Jensen, Norges Kystfiskarlag
KONTROLL: Det er bra for landet at vi har nasjonal
kontroll med fiskeressursene, presiserer
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.. ILL.FOTO FBFI
12.desember 2014
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Trenger enda mer. kunnskap
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 19.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 9.

Forenklet regelverk for levendelagring av torsk
betyr ikke nødvendigvis at det blir enkelt å
levendelagre. - Det er mye kunnskap som må
tilegnes i alle ledd, sier Ole Morten Vassdal.
Jørn Mikael Hagen Tromsø Skipper Ole Morten
Vassdal i «Artus» holdt et innlegg på FoUsamlingen om levendelagring av torsk ved
Universitetet i Tromsø denne uken. Tematikken
har vært et hett tema over i den senere tid..
Tirsdag annonserte fiskeriminister Elisabeth
Aspaker at hun fra årsskiftet forenkler
reglementet for levendelagring. Målet er at
levendelagring av torsk skal bli ei levedyktig
næring.
- Alle er spente på hvordan dette blir. Men det er
ikke bare å hoppe på. Det er mye kunnskap som
hver enkelt i alle ledd må tilegne seg, sier
Vassdal til fbfi.no.
«Artus» er bygget for levendelagring og kan ha 4045 tonn levende torsk ombord. Men han ser og
forbedringpotensiale også på eget fartøy.
- Alle kan bli bedre. Man må prøve seg frem og
det blir svært viktig å dele erfaringer med andre i
miljøet, fortsetter han. Sterk økning Hittil i år er
drøyt 4000 tonn torsk levendelagret. Det er mer
enn det dobbelte sammenlignet med 2013 og
det ventes enn ytterligere fordobling i 2015.. For
at dette skal bli nok en norsk sjømatsuksess er
det mye som må stemme. - Logistikken på
landsida, rammevilkårene, tekniske løsninger
både på land og til havs, ramser Vassdal opp.
- Intensjonen er at det skal bli større og mer
profesjonelt. At man skal få gjort langsiktige
avtaler..
- Men fortsatt er det en del ubesvarte spørsmål..
- Hva gjør man for eksempel hvis man oppdager
en døende fisk i en tank. Hvordan påvirker det
velferden til de øvrige fiskene, spør han.
Omdømme - Kan levendelagret torsk støte på de
samme omdømmeutfordringene som
oppdrettlaks har slitt med? Vil forbrukerne se på
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Trenger
enda mer
kunnskap
zlevendeFangst
Forenklet regelverk for
levendelagring av torsk
betyr ikke nødvendigvis
at det blir enkelt å
levendelagre. – Det er
mye kunnskap som må
tilegnes i alle ledd, sier
Ole Morten Vassdal.
Jørn Mikael Hagen
Tromsø
Skipper Ole
Morten Vassdal i «Artus»
holdt et innlegg på FoUsa m l i n gen
om levendelagring
av torsk ved
UniversiteOle Morten
tet i Tromsø
Vassdal
denne uken.
Tematikken har vært et hett
tema over i den senere tid.
Tirsdag annonserte fiskeriminister Elisabeth Aspaker
at hun fra årsskiftet forenkler
reglementet for levendelagring.
Målet er at levendelagring
av torsk skal bli ei levedyktig
næring.
– Alle er spente på hvordan
dette blir. Men det er ikke bare
å hoppe på. Det er mye kunnskap som hver enkelt i alle ledd
må tilegne seg, sier Vassdal til
fbfi.no.

””

Hvordan få dette
presentert på markedet
og hvordan få forklart
forskjellen på levendelagring og oppdrett.
Det blir en viktig jobb
for Sjømatrådet
Ole Morten Vassdal, skipper i
«Artus»

«Artus» er bygget for levendelagring og kan ha 40-45 tonn
levende torsk ombord. Men han
ser og forbedringpotensiale
også på eget fartøy.
– Alle kan bli bedre. Man må
prøve seg frem og det blir svært
viktig å dele erfaringer med
andre i miljøet, fortsetter han.

Sterk økning
Hittil i år er drøyt 4000 tonn
torsk levendelagret. Det er mer
enn det dobbelte sammenlignet
med 2013 og det ventes enn ytterligere fordobling i 2015.
For at dette skal bli nok en

Fakta: samlingen

QQDet ble arrangert en såkalt

FoU-samling om levendelagring
av fisk tirsdag og onsdag denne
uka i Tromsø.

QQSamlingen er den andre av to,

og ble arrangert av Nofima og
Fiskeriparken i samarbeid med
Norges Råfisklag og Innovasjon
Norge.
QQPå samlingen ble det holdt en
rekke foredrag med temaer som
spenner fra fiske og førstehåndsomsetning til markedet og
forbrukerne som eksempelvis
skal spise langtidslagret norsk
QQtorsk.
14 NYHETER
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Hva skal «barnet» hete?
zlevendeFangst
Det finnes et godt
betalende marked for
villfanget, levendelagret torsk i Europa.
Men hvordan skal man
få fortalt markedet hva
slags produkt dette
egentlig er?

””

Det blir ofte lange
og omstendelige
forklaringer
Bjørg H. Nøstvold, forsker hos
Nofima

Jon Eirik Olsen
Harstad
– Det blir ofte lange og omstendelige forklaringer når eksportørene skal formidle til sine
kunder hva dette dreier seg
om. Begrepene er mange allerede her hjemme, og i land som
Spania, Tyskland og Frankrike
blir ikke situasjonen bedre. Her
er det ting å ta fatt i for næringa,
sier Nofima-forsker Bjørg H.
Nøstvold.
Sammen med kollega Gøril
Voldnes holdt hun foredrag om
dette temaet på første dag av
seminaret om levendelagring
som holdes i Tromsø tirsdag
og onsdag.

Kostbar torsk
Norsk fiskerinæring ønsker
å satse på levendelagring av
torsk, primært for å forlenge
sesongen i tråd med ønsker
fra viktige markeder. Men det
koster å få fram denne torsken,
og næringa sikter seg inn mot
markeder som kan betale ekstra for et eksklusivt produkt.
Slike markeder finnes, konstaterer Nøstvold og Voldnes,
etter å ha besøkt noen av de viktigste områdene for norsk torsk
i Europa. Men ifølge forskerne
ligger det altså en utfordring
i å få forklart omsetningsledd
og forbrukere i utlandet hva
som gjør den levendelagrede
torsken spesiell.

HAR MARKED: Det finnes et marked som er villig til å betale for levendelagret norsk torsk. Men det gjenstår ennå en del i
markedsarbeidet før denne torsken har nådd sitt potensiale. FOTO: NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG

anbefaler en grundig vurdering
før kursen stakes ut.

Fakta: samlingen

QQI Tromsø arrangeres en såkalt

FoU-samling om levendelagring
av fisk tirsdag og onsdag denne
uka.
Samlingen er den andre av to, og
arrangeres av Nofima og Fiskeriparken i samarbeid med Norges
Råfisklag og Innovasjon Norge.
På samlingen holdes det en
rekke foredrag med temaer som
spenner fra fiske og førstehåndsomsetning til markedet og
forbrukerne som eksempelvis
skal spise langtidslagret norsk
torsk.

FBFI 17. desember 2014
Enkelt budskap
– Og da kan man jo starte med
å bli enig om hva «barnet» skal
hete? Og så må man knytte et
godt navn opp mot et kortfattet
og enkelt budskap som kom-

muniseres på en riktig måte
ut til markedet, sier Nøstvold.
«Budskapet» bør ifølge de to

KLASSE: Mange utenlandske fiskedisker holder godt utvalg
og god kvalitet. Her vil levendelagret norsk torsk kunne ha en
naturlig plass. FOTO NOFIMA/GØRIL VOLDNES

forskerne skreddersys etter
hvem man kommuniserer med,
det være seg industrikunder

eller forbrukere. Ikke alle har
det samme behovet for produktinformasjon, mener de, og

Skrei og Salma
– Mye kan læres av hva andre allerede har fått til, sier Nøstvold,
og viser til varemerket Skrei og
lakseprodusenten Salma som
eksempler på vellykket kommunikasjon med markedene.
Om man i tillegg kan knytte
en god historie til produktet,
som det gjøres for skreien, så
er potensialet enda større i land
som USA og Tyskland. – Vi har
et fantastisk produkt. Men det
gjenstår fortsatt mye å gjøre på
markedskommunikasjon, oppsummerer Nøstvold og Voldnes.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Gjennombrudd for levendelagring av torsk
2014 ble et gjennombruddsår
for levendelagring av torsk,
med solid økning på alle
hold. Det totale kvantumet er
fortsatt beskjedent sammenlignet med de øvrige norske
leveransene av fersk fisk,
men det er likevel tatt viktige
skritt med tanke på å forsyne
markedene med norsk torsk
utenom hovedsesongen.
Fiskehungrige forbrukere
i Europa får mest levendelagret torsk i juni, og så dabber
kvantumet av utover ettersommeren og høsten.
– Skal man utvikle dette
markedet videre bør det
fiskes mer torsk i mai og

juni, og det må komme flere
lagringsmerder langs kysten,
sa rådgiver Charles A. Aas i
Råfisklaget i sin presentasjon
på FoU-samlingen i Tromsø.
Men selv om han peker på
utviklingsmulighetene, så
kan Aas oppsummere et år
der 20 fartøyer og 15 kjøpere
har vært i aktivitet med langtidslagring på 14 lokaliteter
spredt langs store deler av
den nordlige kysten.
Selv om standarden på
lagringsmerdene varierer,
så har ikke Råfisklaget ifølge
Aas ikke registrert rømming
eller andre uhell.
Troms er det største

levendelagringsfylket med et
kvantum på 1.149 tonn. Men
det er registrert økning i alle
områder, men aller mest i
Lofoten.
Fiskere som har levert til
langtidslagring har oppnådd en gjennomsnittspris
på førstehånd på kr 16,10,
mens snittet for all ferskfisk
i år ligger på kr 12,30. Aas
understreker imidlertid at det
av flere årsaker ikke er mulig
å sammenligne disse prisene
direkte.
– Men prisutviklingen har
uansett vært positiv, påpeker
han.

LEVENDEFANGST: På dette arkivbildet drives detlevendefangst av torsk med snurrevad.

norsk sjømatsuksess er det mye
som må stemme.
– Logistikken på landsida, rammevilkårene, tekniske løsninger både på land og til havs,
ramser Vassdal opp.
– Intensjonen er at det skal bli
større og mer profesjonelt. At
man skal få gjort langsiktige
avtaler.
– Men fortsatt er det en del ubesvarte spørsmål.
– Hva gjør man for eksempel
hvis man oppdager en døende
fisk i en tank. Hvordan påvirker det velferden til de øvrige
fiskene, spør han.

ARKIVFOTO: BJØRN TORE FORBERG

LEVENDE: Kystnotbåten «Artus» fra Møre er en av de båtene
som har levert torsk til levendelagring i 2014. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Omdømme
– Kan levendelagret torsk støte
på de samme omdømmeutfordringene som oppdrettlaks har
slitt med? Vil forbrukerne se på
dette som to sider av samme
sak?
– Det er noe som diskuteres
nå. Hvordan få dette presentert
på markedet og hvordan få forklart forskjellen på levendelagring og oppdrett.
– Det blir en viktig jobb for
Sjømatrådet. Et annet tema er
hvilke ord og begrep vi skal
bruke for å beskrive fisken. Vi
kaller den levendetorsk, men
det kan den jo for eksempel
ikke hete i disken i Madrid,
avslutter Vassdal.

Informasjon om riggforflytning og
oppstart av boreoperasjon
Den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic borer for
tiden brønn PL 555 33/2-1 Storm, og skal rundt årsskiftet flyttes
til og bore PL 589 6406/2-8 IMSA for Wintershall Norge AS.
Planlagt posisjon til brønn 6406/2-8 IMSA , PL 589:
Latitude:
64° 45’ 13,95’’ N
Geodetic datum: ED1950
Northing
7 183 547 mN

Longitude: 06° 30’ 09,18’’ E
UTM Zone 32 North,
Easting 381 164 mE

Oppstart av den den planlagte boreoperasjonen på PL 589 6406/2-8 Imsalokasjonen er forventet rundt årsskiftet 2014/15 og har en anslagsvis varighet
på +/- 115 dager.
Transocean Arctic er en flyterigg, som eies og opereres av Transocean Offshore
(North Sea) Ltd NUF. Wintershall Norge AS er operatør
av letebrønn PL 589 6406/2-8 IMSA

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

dette som to sider av samme sak? - Det er noe som
diskuteres nå. Hvordan få dette presentert på markedet
og hvordan få forklart forskjellen på levendelagring og
oppdrett..
- Det blir en viktig jobb for Sjømatrådet. Et annet tema er
hvilke ord og begrep vi skal bruke for å beskrive fisken.
Vi kaller den levendetorsk, men det kan den jo for
eksempel ikke hete i disken i Madrid, avslutter Vassdal.
jorn.hagen@fbfi.no Telefon: 77 66 56 81
LEVENDEFANGST: På dette arkivbildet drives
detlevendefangst av torsk med snurrevad. ARKIVFOTO:
BJØRN TORE FORBERG SPESIALBÅT: «Artus» er bygget
for levendelagring og kan ha 40-45 tonn levende torsk
ombord. FBFI 17. desember 2014 FiskeribladetFiskaren
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Ap vil «fryse» fiskeripolitikken
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 19.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 3.

Fiskeridepartementet har en bråte
endringsforslag til behandling, i tillegg til
Tveterås-utvalgets rapport. Arbeiderpartiet krever
orden i rekkene, men Aspaker lover ingenting.
Arne Fenstad Tromsø Tirsdag denne uka
overleverte økonomiprofessor Ragnar Tveterås
den mye omtalte rapporten med forslag til
hvordan sjømatnæringa kan bli mer lønnsom.
Forslagene skal på høring fram til våren, og ved
årsskiftet 2015 til 2016 skal Stortinget behandle
forslagene og eventuelle lovendringer. Men i
tillegg til rapporten fra utvalget har
departementet en rekke endringsforslag som
enten er til behandling eller ute på høring, og
noen av dem overlapper med Tveteråsutvalgets
forslag. Lang liste - Jeg forventer at hun (Aspaker,
red.anm.) fryser alt som er ute på høring nå, slik
at man ikke risikerer at det blir stykkevis og delt
framover. Nå må vi få alt til Stortinget og få alt
sammen slik at vi kan se helheten, sier
fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Ingrid
Heggø, til FiskeribladetFiskaren. Dette er
forslagene, utenom Tveterås-forslagene, som er
ute på høring eller til behandling i departementet:
n Vekst i oppdrettsnæringa - nye tillatelser eller
økt kapasitet. n Snøkrabbe - lukke fisket til
reguleringer er på plass. n Enklere regler for
levendelagring. n Fjordlinjer - endre størrelse på
fartøy som får fiske innenfor. n Deltakerloven forenklet kvotehandel. - Fellesansvar for utfisking
av rømt oppdrettsfisk. n Oppheving av
avgrensning i produksjonskapasitet for laks. Strukturkvotetak - øke basistonn for ringnot og
trål. n Strukturering for båter under 11 meter
eller ikke. - Fjerne eller øke kvotetak. Gjenganger
Hvorvidt det skal være kvotetak eller ikke er en
av sakene som går igjen i både
Tveteråsrapporten og andre forslag. Utvalget
foreslår å fjerne kvotetaket, innføre fritt
redskapsvalg og fjerne begrensningene
størrelsen på hvilke båter som kan strukturere.
Regjeringen behandler nå om strukturkvotetaket
skal heves fra 650 til 850 basistonn for trål- og
ringnotflåten, samtidig som forslaget om å
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Kontrakt: Aas Mek. Verksted og Sølvtrans Rederi har inngått kontrakt

om bygging av by brønnbåt for Sølvtrans. Kontrakten sikrer aktivitet ved Aas
Mek. til mai 2016 og båten er den 12. i rekken som leveres til Sølvtrans.

Heggø: Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Ingrid Heggø, vil «fryse» alle høringer til stortingsmeldingen om sjømatindustrien kommer. Fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (i bakgrunnen) er uenig. FOTO: ARNE FENSTAD

Ap vil «fryse» fiskeripolitikken
z politikk

Fakta: Utvalget

Fiskeridepartementet
har en bråte endringsforslag til behandling,
i tillegg til Tveteråsutvalgets rapport.
Arbeiderpartiet
krever orden i rekkene,
men Aspaker lover
ingenting.

regjeringen Stoltenberg et utvalg
for å fremme forslag som kan
styrke lønnsomheten og konkurransekraften i sjømatindustrien
og gjennomgå sjømatindustriens
rammevilkår.
n Utvalget fikk i oppgave å se
på særlige utfordringer eller
hindringer for økt lønnsomhet og
verdiskaping i sjømatindustrien
i Norge, både næringsspesifikke
og generelle. Det skulle videre
foreslå tiltak som kan bidra til
at fiskeressursene anvendes
slik at de bidrar til høyest mulig
verdiskaping gjennom hele
verdikjeden, samt foreta en
vurdering av regionale virkninger
av forslagene.

Arne Fenstad
Tromsø

n 22. mars 2013 nedsatte

Tirsdag
denne uka
overleverte
økonomiforslagene og eventuelle lovprofessor
endringer.
Ragnar TveMen i tillegg til rapporten fra
terås den
utvalget har departementet en
mye omtalte
rekke endringsforslag som enr a p p or t e n
ten er til behandling eller ute på
med forslag
Elisabeth
høring, og noen av dem overtil hvordan
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sjømatnæ forslag.
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på høring nå, slik at man ikke
risikerer at det blir stykkevis
og delt framover. Nå må vi få alt
til Stortinget og få alt sammen
slik at vi kan se helheten, sier
fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Ingrid Heggø, til
FiskeribladetFiskaren.
Dette er forslagene, utenom
Tveterås-forslagene, som er ute
på høring eller til behandling i
departementet:
n Vekst i oppdrettsnæringa nye tillatelser eller økt kapasitet.
n Snøkrabbe - lukke fisket til
reguleringer er på plass.
n Enklere regler for levendelagring.
n Fjordlinjer - endre størrelse
på fartøy som får fiske innenfor.
n Deltakerloven - forenklet
kvotehandel.
n Fellesansvar for utfisking av
rømt oppdrettsfisk.
n Oppheving av avgrensning i
produksjonskapasitet for laks.
n Strukturkvotetak - øke basistonn for ringnot og trål.
n Strukturering for båter under 11 meter eller ikke.
n Fjerne eller øke kvotetak.

Gjenganger
Hvorvidt det skal være kvotetak eller ikke er en av sakene
som går igjen i både Tveter-
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Britt
Johansens
store bok om et liv for mannfolk

åsrapporten og andre forslag.
Utvalget foreslår å fjerne kvotetaket, innføre fritt redskapsvalg og fjerne begrensningene
størrelsen på hvilke båter som
kan strukturere.
Regjeringen behandler nå om
strukturkvotetaket skal heves
fra 650 til 850 basistonn for
trål- og ringnotflåten, samtidig som forslaget om å innføre
strukturering for båter under
11 meter er til behandling.

””

Nå må vi få alt til
Stortinget og få alt
sammen slik at vi kan
se helheten
Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet

Lover ingenting
Dette er blant forslagene Heggø
mener bør fryses og heller komme samtidig som stortingsmeldingen om sjømatindustrien.
Men fiskeriminister Elisabeth
Aspaker lover ingenting.
– Jeg mener vi ikke kan sette
hele fiskeriområdet på vent i
halvannet år. Saker som er
modne for å ta tidligere, vil
bli behandlet, men her vil vi

Om folk og fartøy fra
Nordland på ishavet
Kr. 350,–
SNØFUGL forlag

gjøre en vurdering i det enkelte
tilfelle. Arbeidet med å forenkel, fornye og forbedre rammebetingelsene for næringen
må fortsette – selv om det skal
fremlegges en Stortingsmelding ved neste årsskifte, sier
Aspaker.

Lovendringer
Aspaker har varslet at det kommer forslag om lovendringer
når Stortinget skal behandle
Tveteråsutvalgets forslag. Et av
punktene er å fjerne kravet om
at fiskerne må være majoritetseiere i båtene, men likevel holde
rettighetene på norske hender.
Stortinget har gjort en selvstendig analyse av forslaget,
og funnet ut at aktivitetskravet
og nasjonalitetskravet henger
i hop.
Dersom man fjerner aktivitetskravet, kan rettighetene
havne på utenlandske hender,
ifølge Heggø, som krever at regjeringen utreder det samme.
– Vi krever at de utreder det
jeg sier om at du ikke kan ta
vekk aktivitetsplikten. Og hvis
du vil beholde nasjonalitetskravet, kan du heller ikke ta vekk
aktivitetsplikten, sier Heggø.
arne.fenstad@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Julegave

innføre strukturering for båter under 11 meter er til
behandling. Lover ingenting Dette er blant forslagene
Heggø mener bør fryses og heller komme samtidig som
stortingsmeldingen om sjømatindustrien. Men
fiskeriminister Elisabeth Aspaker lover ingenting. - Jeg
mener vi ikke kan sette hele fiskeriområdet på vent i
halvannet år. Saker som er modne for å ta tidligere, vil
bli behandlet, men her vil vi gjøre en vurdering i det
enkelte tilfelle. Arbeidet med å forenkel, fornye og
forbedre rammebetingelsene for næringen må fortsette selv om det skal fremlegges en Stortingsmelding ved
neste årsskifte, sier Aspaker. Lovendringer Aspaker har
varslet at det kommer forslag om lovendringer når
Stortinget skal behandle Tveteråsutvalgets forslag. Et av
punktene er å fjerne kravet om at fiskerne må være
majoritetseiere i båtene, men likevel holde rettighetene
på norske hender. Stortinget har gjort en selvstendig
analyse av forslaget, og funnet ut at aktivitetskravet og
nasjonalitetskravet henger i hop..
Dersom man fjerner aktivitetskravet, kan rettighetene
havne på utenlandske hender, ifølge Heggø, som krever
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at regjeringen utreder det samme.
- Vi krever at de utreder det jeg sier om at du ikke
kan ta vekk aktivitetsplikten. Og hvis du vil
beholde nasjonalitetskravet, kan du heller ikke ta
vekk aktivitetsplikten, sier Heggø.
arne.fenstad@fbfi.no Telefon: 77 66 56 87

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (i bakgrunnen) er
uenig. FOTO: ARNE FENSTAD FBFI FiskeribladetFiskaren
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Heggø: Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet,
Ingrid Heggø, vil «fryse» alle høringer til
stortingsmeldingen om sjømatindustrien kommer.
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Vil frata fiskerne kontroll
Dagens Næringsliv. Publisert på trykk 19.12.2014. Profil: Nofima.
HAVBRUK Rune Ytreberg Tromsø. Side: 13.

Det offentlige Tveterås-utvalget la tirsdag frem en
rapport om økt lønnsomhet i norsk fiskerinæring.
Utvalget fastslår at det foregår ulovlig fiske i
Norge, som kan vri konkurransen til fordel for
useriøse aktører.
Det foreslår høyere bøter og bedre kontroll med
ulovlig fiske.
- Fiskernes salgslag har en uheldig dobbeltrolle.
Det er eid av fiskerne og selger deres fisk,
samtidig som det også skal kontrollere og
sanksjonere ulovlig fiske begått av deres egne
fiskere. Fiskerne bør ikke kontrollere seg selv og
all kontroll bør utføres av et uavhengig organ,
mener Geir Ove Ystmark, administrerende
direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (FHL).
- Det ulovlige fisket ødelegger konkurransen og
tilliten til salgssystemene. Derfor bør en
uavhengig tredjepart både omsette og kontrollere
fisken på en mest mulig åpen og gjennomsiktig
måte, sier leder for utvalget Ragnar Tveterås.

Nyheter

Dagens Næringsliv | fredag 19. desember 2014
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Vil frata
fiskerne
kontroll
Flertallet i
fiskeriutvalget vil frata
fiskernes salgslag
styringen over
omsetningen av fisk
og krever uavhengig
kontroll av ulovlig
fiske.
HAVBRUK
Rune Ytreberg
Tromsø
Det offentlige Tveterås-utvalget la
tirsdag frem en rapport om økt
lønnsomhet i norsk fiskerinæring.
Utvalget fastslår at det foregår
ulovlig fiske i Norge, som kan vri
konkurransen til fordel for useriøse
aktører. Det foreslår høyere bøter
og bedre kontroll med ulovlig fiske.
– Fiskernes salgslag har en
uheldig dobbeltrolle. Det er eid av
fiskerne og selger deres fisk, samtidig som det også skal kontrollere
og sanksjonere ulovlig fiske begått
av deres egne fiskere. Fiskerne bør
ikke kontrollere seg selv og all
kontroll bør utføres av et uavhengig organ, mener Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i
Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (FHL).
– Det ulovlige fisket ødelegger
konkurransen og tilliten til salgssystemene. Derfor bør en uavhengig tredjepart både omsette og
kontrollere fisken på en mest
mulig åpen og gjennomsiktig
måte, sier leder for utvalget Ragnar Tveterås.
Dermed utfordrer han fiskernes
rett til å kontrollere salget av vill
fisk, med en eksportverdi på 20
milliarder kroner per år.
– Dagens system mangler legitimitet, sier Tveterås.

Dårlig kontroll

All norsk fisk må ifølge egen lov
selges gjennom fiskernes egne
salgslag, De har også fått tildelt
statlige kontrolloppgaver for å
overvåke at all fisk registreres og
selges lovlig. De kan bøtelegge og
inndra verdier fra ulovlig fiske.
Men kontrollen er dårlig. Bare
seks promille av norske fiskefangster blir fysisk kontrollert. Mesteparten av fisken fra kystflåten selges direkte fra fisker til kjøper,

utenom auksjon. Den «lukkede
forhandlingen» om pris og volum
kan øke risikoen for ulovlig omsetning av fisk, viste en rapport fra
Nofima omtalt i Dagens Næringsliv i mars i år. På kysten omtales
slikt «svartfiske» som storhundra
eller fiskefusk.
Flertallet i utvalget mener myndighetene i stedet bør vurdere å la
en uavhengig tredjepart selge og
kontrollere alle landinger av fisk.
Ystmark i FHL støtter forslaget.
– Fiskerne bør ikke føre tilsyn
med seg selv. Hvis fiskerne skal eie
salgslagene, bør de ikke samtidig
kontrollere egne fiskere. Offentlige
tilsynsfunksjoner kan ikke være
eid av en part, sier Ystmark.

Dette er saken
Professor Ragnar Tveterås
overleverte denne uken en
rapport om fiskeripolitikk til
fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Foto: Lars Åke Andersen

l Fiskesalgsloven og havressursloven pålegger fiskernes seks
salgslag å føre kontroll med
fangsten av norske fiskeressurser.
l Fiskerne har eksklusiv
medlemsrett i salgslagene og har
ved lov myndighet til å fastsette
minstepriser for fisk.

l De fiskereide salgslagene
utfører på vegne av myndighetene offentlige kontrolloppgaver
av kjøp og salg av fisk.
l Flertallet i Tveterås-utvalget
foreslår at et nytt og uavhengig
organ skal omsette og kontrollere alle fiskelandinger i Norge.

Fjerner fiskernes makt

I dag blir fiskerinæringen kontrollert av både salgslag, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet
og andre offentlige organer. Det
fører til ulik kontroll i forskjellige
deler av landet, ifølge Ystmark.
– Norge må innføre en felles og
uavhengig kontroll for fiskerinæringen over hele landet, sier han.
Flertallet i utvalget foreslår at all
handel med fisk bør skje gjennom
en uavhengig og nøytral fiskebørs,
og ikke av salgslag eid av enten kjøper eller selger. Et lignende system
er allerede innført på Island og i
Skottland. Fiskereide salgslag ble
innført med lov i Norge for å sikre
at fiskekjøpere ikke bruker sin
makt til å presse ned prisen fiskerne får for fisken. Går utvalgets
forslag igjennom, kan fiskerne
miste den makten de har hatt over
fiskeprisen i 70–80 år.

«Ordningen fungerer godt»

Fiskesalgslagene sier i en felles
uttalelse at det ikke er noen grunn
til å endre en ordning som har fungert godt i 75 år. Samtidig sier et av
medlemmene i Fiskesalgslagenes
samarbeidsråd at de forstår Ystmarks prinsipielle kritikk av en
mulig dobbeltrolle:
– Det er betimelig å spørre om
det, sier direktør Magnar Åsebø i
Vest-Norges Fiskesalgslag.
– Tidligere utførte Fiskeridirektoratets kontrollverk mange av
disse kontrollene. Da kontrollverket ble lagt ned, ble det innført
mer egenkontroll i næringen, og
jeg vet det er mange i bransjen
som ønsker å få det uavhengige
kontrollverket tilbake, sier Åsebø.
rune.ytreberg@dn.no

Dermed utfordrer han fiskernes rett til å
kontrollere salget av vill fisk, med en eksportverdi
på 20 milliarder kroner per år.

en rapport fra Nofima omtalt i Dagens Næringsliv i mars
i år. På kysten omtales slikt «svartfiske» som storhundra
eller fiskefusk.

- Dagens system mangler legitimitet, sier
Tveterås.

Flertallet i utvalget mener myndighetene i stedet bør
vurdere å la en uavhengig tredjepart selge og kontrollere
alle landinger av fisk. Ystmark i FHL støtter forslaget.

Dårlig kontroll
All norsk fisk må ifølge egen lov selges gjennom
fiskernes egne salgslag, De har også fått tildelt
statlige kontrolloppgaver for å overvåke at all fisk
registreres og selges lovlig. De kan bøtelegge og
inndra verdier fra ulovlig fiske.
Men kontrollen er dårlig. Bare seks promille av
norske fiskefangster blir fysisk kontrollert.
Mesteparten av fisken fra kystflåten selges
direkte fra fisker til kjøper, utenom auksjon. Den
«lukkede forhandlingen» om pris og volum kan
øke risikoen for ulovlig omsetning av fisk, viste

- Fiskerne bør ikke føre tilsyn med seg selv. Hvis fiskerne
skal eie salgslagene, bør de ikke samtidig kontrollere
egne fiskere. Offentlige tilsynsfunksjoner kan ikke være
eid av en part, sier Ystmark.
Fjerner fiskernes makt
I dag blir fiskerinæringen kontrollert av både salgslag,
Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet og andre
offentlige organer. Det fører til ulik kontroll i forskjellige
deler av landet, ifølge Ystmark.
- Norge må innføre en felles og uavhengig kontroll for
fiskerinæringen over hele landet, sier han.
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Flertallet i utvalget foreslår at all handel med fisk
bør skje gjennom en uavhengig og nøytral
fiskebørs, og ikke av salgslag eid av enten kjøper
eller selger. Et lignende system er allerede
innført på Island og i Skottland. Fiskereide
salgslag ble innført med lov i Norge for å sikre at
fiskekjøpere ikke bruker sin makt til å presse ned
prisen fiskerne får for fisken. Går utvalgets
forslag igjennom, kan fiskerne miste den makten
de har hatt over fiskeprisen i 70-80 år.

l Fiskesalgsloven og Havressursloven pålegger fiskernes
seks salgslag i Norge å føre kontroll med fangsten av
norske fiskeressurser.

«Ordningen fungerer godt»

l Flertallet i Tveterås-utvalget foreslår at et nytt og
uavhengig organ skal omsette og kontrollere alle
fiskelandinger i Norge.

Fiskesalgslagene sier i en felles uttalelse at det
ikke er noen grunn til å endre en ordning som har
fungert godt i 75 år. Samtidig sier et av
medlemmene i Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
at de forstår Ystmarks prinsipielle kritikk av en
mulig dobbeltrolle:
- Det er betimelig å spørre om det, sier direktør
Magnar Åsebø i Vest-Norges Fiskesalgslag.
- Tidligere utførte Fiskeridirektoratets kontrollverk
mange av disse kontrollene. Da kontrollverket ble
lagt ned, ble det innført mer egenkontroll i
næringen, og jeg vet det er mange i bransjen
som ønsker å få det uavhengige kontrollverket
tilbake, sier Åsebø.
rune.ytreberg@dn.no

l Fiskerne har eksklusiv medlemsrett i salgslagene og
har ved lov myndighet til å fastsette minstepriser for
fisk.
l De fiskereide salgslagene utfører på vegne av
myndighetene offentlige kontrolloppgaver av kjøp og salg
av fisk.

l Fiskesalgsloven og havressursloven pålegger fiskernes
seks salgslag å føre kontroll med fangsten av norske
fiskeressurser.
l Fiskerne har eksklusiv medlemsrett i salgslagene og
har ved lov myndighet til å fastsette minstepriser for
fisk.
l De fiskereide salgslagene utfører på vegne av
myndighetene offentlige kontrolloppgaver av kjøp og salg
av fisk.
l Flertallet i Tveterås-utvalget foreslår at et nytt og
uavhengig organ skal omsette og kontrollere alle
fiskelandinger i Norge.
© Dagens Næringsliv

Professor Ragnar Tveterås overleverte denne
uken en rapport om fiskeripolitikk til
fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Foto: Lars Åke
Andersen
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Levendelagring av fisk
Lofotposten. Publisert på trykk 19.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 24.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forenkler
reglene for levendelagring av fisk.
- Fersk torsk er en ettertraktet vare både i Europa
og her hjemme.

Levendelagring av fisk

Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker forenkler reglene
for levendelagring av fisk.

– Fersk torsk er en ettertraktet
vare både i Europa og her hjemme.
Det bør være mulig å skape et nytt
helårig nisjemarked for torsken,
sier fiskeriminister Elisabeth
Aspaker i en pressemelding.
Mesteparten av den norske
torsken blir fisket på vinteren fram
til påske. De store sesongsvingningene er framhevet som en av

utfordringene for fiskeindustrien.
Levendelagring vil si at torsken
fangstes levende og settes i merder
til den skal slaktes. Dermed er det
mulig å strekke sesongen.
-Hittil i år er drøyt 4000 tonn
torsk levendelagret. Det er dobbelt
så mye som i 2013. Fram til nå må
levendelagring følge regelverket til
oppdrettsnæringen. I praksis har
det bl.a. derfor vært krevende å
kunne holde torsken i merder
lenger enn 12 uker. Nå har vi fått
på plass et regelverk tilpasset
levendelagring, sier Aspaker.

8305 Svolvær
lofotposten.no

tips oss

76 06 78 00
tips@lofotposten.no
Tipstelefonen gjelder hele
døgnet, ikke bare utenom
åpningstid.
Følg oss på
facebook.com/lofotposten

forenkler: Nå blir det enklere regler for levende lagring av torsk.

twitter.com/lofotposten
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-Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret.
Det er dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå
må levendelagring følge regelverket til
oppdrettsnæringen. I praksis har det bl.a. derfor
vært krevende å kunne holde torsken i merder
lenger enn 12 uker. Nå har vi fått på plass et
regelverk tilpasset levendelagring, sier Aspaker.

Løsning
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Levendelagring vil si at torsken fangstes levende
og settes i merder til den skal slaktes. Dermed
er det mulig å strekke sesongen.

Været

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Mesteparten av den norske torsken blir fisket på
vinteren fram til påske. De store
sesongsvingningene er framhevet som en av
utfordringene for fiskeindustrien.

Sudoku

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Det bør være mulig å skape et nytt helårig
nisjemarked for torsken, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

instagram.com/lofotposten

Trenger du hjelp? Kontakt kundeservice på tlf: 76 06 78 00 eller kundesenter@lofotposten.no
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Bildetekst: FORENKLER: Nå blir det enklere regler
for levende lagring av torsk.
© Lofotposten
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Vil "fryse" fiskeripolitikken
Fiskeribladet Fiskaren - Login (1 likt treff). Publisert på nett 18.12.2014 20:20. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Arne Fenstad.

Fiskeridepartementet har en bråte
endringsforslag til behandling, i tillegg til
Tveterås-utvalgets rapport. Arbeiderpartiet krever
orden i rekkene, men Aspaker lover ingenting.
Tirsdag denne uka overleverte økonomiprofessor
Ragnar Tveterås den mye omtalte rapporten med
forslag til hvordan sjømatnæringa kan bli mer
lønnsom. Forslagene skal på høring fram til
våren, og ved årsskiftet 2015 til 2016 skal
Stortinget behandle forslagene og eventuelle
lovendringer.
Men i tillegg til rapporten fra utvalget har
departementet en rekke endringsforslag som
enten er til behandling eller ute på høring, og
noen av dem overlapper med Tveterås-utvalgets
forslag.
- Jeg forventer at hun (Aspaker) fryser alt som er
ute på høring nå, slik at man ikke risikerer at
saksbehandlingen blir stykkevis og delt framover.
Nå må vi få alt til Stortinget og få alt sammen
slik at vi kan se helheten, sier fiskeripolitisk
talskvinne i Arbeiderpartiet, Ingrid Heggø, til
FiskeribladetFiskaren.
Dette er forslagene, utenom Tveterås-forslagene,
som er ute på høring eller til behandling i
departementet:
Vekst i oppdrettsnæringa - nye tillatelser eller økt
kapasitet.
Snøkrabbe - lukke fisket til reguleringer er på
plass.
Enklere regler for levendelagring.
Fjordlinjer - endre størrelse på fartøy som får
fiske innenfor.
Deltakerloven - forenklet kvotehandel.
Fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk.
Oppheving av avgrensning i produksjonskapasitet
for laks.
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Strukturkvotetak - øke basistonn for ringnot og
torsketrål.
Strukturering for båter under 11 meter eller ikke.
Fjerne eller øke kvotetak Hvorvidt det skal være
kvotetak eller ikke er en av sakene som går igjen
i både Tveterås-rapporten og andre forslag.
Utvalget foreslår å fjerne kvotetaket, innføre fritt
redskapsvalg og fjerne begrensningene
størrelsen på hvilke båter som kan strukturere.
Regjeringen behandler nå om strukturkvotetaket
skal heves fra 650 til 850 basistonn for trål- og
ringnotflåten, samtidig som forslaget om å
innføre strukturering for båter under 11 meter er
til behandling.
Lover ingenting Dette er blant forslagene Heggø
mener bør fryses og heller komme samtidig som
stortingsmeldingen om sjømatindustrien. Men
fiskeriminister Elisabeth Aspaker lover ingenting.
- Jeg mener vi ikke kan sette hele fiskeriområdet
på vent i halvannet år. Saker som er modne for å
ta tidligere, vil bli behandlet, men her vil vi gjøre
en vurdering i det enkelte tilfelle. Arbeidet med å
forenkle, fornye og forbedre rammebetingelsene
for næringen må fortsette - selv om det skal
fremlegges en stortingsmelding ved neste
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årsskifte, sier hun.
Lovendringer Aspaker har varslet at det kommer forslag
om lovendringer når Stortinget skal behandle Tveteråsutvalgets forslag. Et av punktene er å fjerne kravet om at
fiskerne må være majoritetseiere i båtene, men likevel
holde rettighetene på norske hender.
Stortinget har gjort en selvstendig analyse av forslaget,
og funnet ut at aktivitetskravet og nasjonalitetskravet
henger i hop. Dersom man fjerner aktivitetskravet, kan
rettighetene havne på utenlandske hender, ifølge Heggø,
som krever at regjeringen utreder det samme.
- Vi krever at de utreder det jeg sier om at du ikke kan ta
vekk aktivitetsplikten. Og hvis du vil beholde
nasjonalitetskravet, kan du heller ikke ta vekk
aktivitetsplikten, sier Heggø.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Oag46pk

Oversikt over like treff
Ap vil fryse fiskeripolitikken
Intrafish - Login 19.12.2014 04:00
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Utviklingsmillion til Fiskeriparken
Bladet Vesterålen. Publisert på nett 18.12.2014 17:25. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Mareno Leonhardsen.

Fiskesloet kan styrke næringa økonomisk. Her
har Tom Robertsen og Remi Robertsen levert en
god fangst. Foto: Bjørnar Hansen Prosjektet skal
bidra til å utvikle nye produkter, markeder og
forretningsområder med utgangspunkt i råstoff
fra hvitfisk.
Ikke minst skal det bidra til økt kompetanse
innen marin verdiskaping.
- Det er viktig for marin sektor i Nordland å ha et
marint kompetansemiljø som kan arbeide med
langsiktige problemstillinger som handler om å
bruke FoU i utvikling og omstilling i bedriftene og
skape grunnlag for nye bedrifter og
forretningsområder sier fylkesråd for næring Arve
Knutsen (KrF)
- Det ligger et betydelig verdiskapningspotensial i
å utnytte rest-råstoff fra kvitfisken sier Arve
Knutsen.
Svømmeblærer, torskemelke og torskelever er
nye produkt som er med å gi inntjening i den
enkelte bedrift.
- Jeg er også fornøyd med at prosjektet legger
opp til å utnytte det konkurransefortrinn som
ligger i nærhet til ressursene og den gode
tilgangen på store mengder ferskt råstoff,
kanskje særlig i Lofoten og Vesterålen, sier
næringsråden. Satsingen er et viktig bidrag i det
å kunne nå målene i regjeringens
ferskfiskstrategi.
Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å utvikle
systemer, produkter og markeder innenfor
torskenæringena.
For å nå målene i regjeringens ferskfiskstrategi,
er det viktig med en langsiktig strategisk satsing
for å utvikle næringen i fellesskap
Følgende delprosjekt inngår:
Testing og utvikling av kollagen av fiskeskinn til
ingrediens og kosmetikk.
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Testing og utvikling av torskemelke til
ingrediensdformål.
Testing og utvikling av torskeleverprotein til
ingrediensformål.
Utvikling av prosess for langtidslagring av
torskelever.
Utvikling av prosess for effektiv produksjon av
svømmeblærer.
2. Hvordan styrke bedriftenes
bestillerkompetanse vedrørende FoU.
FoU-andelen i marin sektor i Nordland er for liten.
Bestiller kompetansen er lav og det er lite
forskning som gjøres i bedriftene. Det foregår
imidlertid utvikling i bedriftene, men da i
tilknytning til den operative virksomheten i den
enkelte bedrift. Den langsiktige strategiske
forskningen og utviklingen er det vanskelig å
skaffe seg tid/rom til.
Bedriftenes behov må tydeliggjøres med tanke på
FoU innenfor følgende områder;
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- markedsrettede tiltak
ii) Utrede samarbeidsavtale med FoU- institusjon for å
bidra til kompetanseheving blant bedriftene.
iii) Sluttføre kompetansehevende tiltak på FoU strategi
og ledelse.
iv) Etablere mentorordning for å bidra med
forskerkompetanse i dialogen med næringen.
Prosjektet har levert i henhold til forutsetningene første
driftsår. Rapporten viser at både prosjektledelsen og
bedriftene har deltatt aktivt i gjennomføring av de ulike
arbeidspakkene. Det har i løpet av første driftsår
utkrystallisert seg problemstillinger og løsningsforslag
som vil bli testet ut i industriell skala. Dette gjelder både
arbeid med produkter av restråstoff og generelt arbeid
knyttet til fokus på kvalitet gjennom hele verdikjeden.
Arbeid med levendelagring av torsk og fangstbasert
akvakultur var en sentral oppgave sist vinter. Dette vil bli
trappet opp i 2015, basert på de evalueringer som er
gjort av ordningen i 2014.
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/IoaCzDLH

- ny teknologi
- produksjonsmetoder
- ivareta behovet for produktutvikling
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- Vi vi må tilegne oss mer kunnskap om levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 18.12.2014 17:24. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Jørn Mikael Hagen.

- At fiskeriministeren forenkler reglementet for
levendelagring av torsk, betyr ikke at man bare
kan hoppe på. Det er mye kunnskap som må
tilegnes i alle ledd, sier Ole Morten Vassdal.
Skipper Ole Morten Vassdal i "Artus" holdt et
innlegg onsdag på FoU-samlingen om
levendelagring av torsk ved Universitetet i
Tromsø.
Tematikken har vært et hett tema over i den
senere tid. Tirsdag annonserte fiskeriminister
Elisabeth Aspaker at hun fra årssikftet forenkler
reglementet for levendelagring.
Målet er at levendelagring av torsk skal bli ei
levedyktig næring.
- Alle er spente på hvordan dette blir. Men det er
ikke bare å hoppe på. Det er mye kunnskap som
hver enkelt i alle ledd må tilegne seg, sier
Vassdal til fbfi.no.
"Artus" er bygget for levendelagring og kan ha
40-45 tonn levende torsk ombord. Men han ser
og forbedringpotensiale også på eget fartøy.
- Alle kan bli bedre. Man må prøve seg frem og
det blir svært viktig å dele erfaringer med andre i
miljøet, fortsetter han.
Kystfiskebåten "Artus" fotografert på nordtur
gjennom Tjeldsundet
Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret.
Det er mer enn det dobbelte sammenlignet med
2013 og det ventes enn ytterligere fordobling i
2015. For at dette skal bli nok en norsk
sjømatsuksess er det mye som må stemme.
- Logistikken på landsida, rammevilkårene,
tekniske løsninger både på land og til havs,
ramser Vassdal opp.
- Intensjonen er at det skal bli større og mer
proffesjonelt. At man skal få gjort langsiktige
avtaler. Men fortsatt er det en del ubesvarte
spørsmål. Hva gjør man for eksempel hvis man
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oppdager en døende fisk i en tank. Hvordan
påvirker det velferden til de øvrige fiskene, spør
han.
- Kan levendelagret torsk støte på de samme
omdømmeutfordringene som oppdrettlaks har
slitt med? Vil forbrukerne se på dette som to
sider av samme sak?
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en viktig jobb for Sjømatrådet. Et annet tema er hvilke
ord og begrep vi skal bruke for å beskrive fisken. Vi
kaller den levendetorsk, men det kan den jo for
eksempel ikke hete i disken i Madrid, avslutter Vassdal.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/3bcXhU3g

- Det er noe som diskuteres nå. Hvordan få dette
presentert på markedet og hvordan få forklart
forskjellen på levendelagring og oppdrett. Det blir
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- Vi vi må tilegne oss mer kunnskap om levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 18.12.2014 10:32. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

- At fiskeriministeren forenkler reglementet for
levendelagring av torsk, betyr ikke at man bare
kan hoppe på. Det er mye kunnskap som må
tilegnes i alle ledd, sier Ole Morten Vassdal.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/G8xwjRW4
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Omgjør regler for levendelagring
NRK Troms og Finnmark. Publisert på nett 18.12.2014 08:37. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Reglene for å lagre levende torsk skal fornyes og
bli enklere. - Levendelagring kan bli viktig for
verdiskaping og lønnsomhet, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Krav til teknisk anleggsstandard, internkontroll,
slakting og transport av fisk skal forenkles. - Vil
ikke gå ut over fiskevelferden, mener ministeren.
© NRK Troms og Finnmark
Se webartikkelen på http://ret.nu/27zCpjx4
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Aspaker forenkler reglene for levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren - Login (1 likt treff). Publisert på nett 17.12.2014 17:29. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Jørn Mikael Hagen.

Nå blir det fersk kvalitetstorsk året rundt. Fersk
torsk fra Norge har for alvor fått sin berettige
status på sjømatmarkedet over store deler av
verden. 2014 ble et rekordår for torsken og det
er nærliggende å tro at 2015 vil bli enda bedre.
- Derfor er det viktig og få på plass et regelverk
tilpasset levendelagring slik at tilgangen på fersk
kvalitetstorsk er konstant året rundt, sier
fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Like før hun mottok rapporten fra Tveteråsutvalget i Tromsø la hun frem den nye forskriften
under FoU-samlingen om levendelagring av torsk
som pågikk samtidig. Også det ved Universitetet i
Tromsø.
I dag fanges det aller meste av torsken under
vinterfisket. De store sesongsvingningene skaper
utfordringer for fiskeindustrien. Og her er det
levendelagring av torsk er en viktig brikke.
- Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet
for å øke verdiskapning og lønnsomhet i
torskeindustrien, sier Aspaker.
Og allerede er man godt i gang.
I år er over 4000 tonn torsk levendelagret. Det er
en fordobling fra fjoråret. Men med dagens
ordning må levendelagring følge det samme
lovverket som oppdrettsnæringen, altså at fisken
ikke kan holdes i merder i mer enn 12 uker.
Men i de nye forskriftene er det gjort unntak fra
forskrifter som stiller krav til teknisk
anleggsstandard, internkontroll, slakting og
transport av fisk, og reglene om journalføring og
rapportering til myndighetene forenkles.
- Kravene til dyrevelferd og miljø vil derimot
fremdeles være på samme nivå som for
oppdrettsnæringen, påpeker Aspaker.
Regelendringen trer i kraft fra nyttår og er dermed
på plass foran den kommende skreisesongen.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Se webartikkelen på http://ret.nu/IPwAYsOW

Oversikt over like treff
Aspaker forenkler reglene for levendelagring
Intrafish - Login 17.12.2014 10:34
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Mer levendelagring
Norges Fiskarlag. Publisert på nett 17.12.2014 15:51. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskeriministeren forenkler reglene for
levendelagring av torsk. Forskriften trer i kraft fra
nyttår. - Fersk torsk er en ettertraktet vare både i
Europa og her hjemme.
Det bør være mulig å skape et nytt helårig
nisjemarked for torsken, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Mesteparten av den norske torsken blir fisket på
vinteren fram til påske. De store
sesongsvingningene er fremhevet som en av
utfordringene for fiskeindustrien. Levendelagring
vil si å at torsken fangstes levende og settes i
merder til den skal slaktes. Dermed er det mulig
å strekke sesongen.
- Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet
for å øke verdiskaping og lønnsomhet i
torskeindustrien, sier Aspaker på departementets
nettside.
Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret.
Det er dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå
må levendelagring følge regelverket til
oppdrettsnæringen. I praksis har det bl.a. derfor
vært krevende å kunne holde torsken i merder
lenger enn 12 uker.
- Nå har vi fått på plass et regelverk tilpasset
levendelagring, og vi har dermed fjernet et viktig
hinder for at denne produksjonen kan utvikle seg
videre, sier Aspaker.

kompetanseheving.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Det gjøres unntak fra forskrifter som stiller krav
til teknisk anleggsstandard, internkontroll,
slakting og transport av fisk, og reglene om
journalføring og rapportering til myndighetene
forenkles. Vi har tatt inn en rekke regler fra
akvakulturregelverket som ivaretar hensynet til
miljø, fiskehelse og fiskevelferd i forskrift om
fangstbasert akvakultur, påpeker
fiskeriministeren.

- Det betyr at vi får på plass nye regler til årets
skreisesong, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

De nye, enklere reglene er et ledd i regjeringens
strategi for levendelagring. Andre sentrale
elementer i strategien er ordningen med
kvotebonus og økt kunnskap og

Se webartikkelen på http://ret.nu/Iy9yV27O

Tilbake
Vil ha torsk året rundt
Fiskeriministeren vil ha mer levendelagret torsk for å
skape helårlig nisjemarked som følge av jevnere tilgang.
© Norges Fiskarlag
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Aspaker forenkler reglene for levendelagring
Fiskeribladet Fiskaren (1 likt treff). Publisert på nett 17.12.2014 07:44. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Nå blir det fersk kvalitetstorsk året rundt.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/8M680JKD

Oversikt over like treff
Aspaker forenkler reglene for levendelagring
Intrafish 17.12.2014 10:51
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Gjennombrudd for levendelagring av torsk
Fiskeribladet Fiskaren (1 likt treff). Publisert på trykk 17.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 14.

2014 ble et gjennombruddsår for levendelagring
av torsk, med solid økning på alle hold.
Det totale kvantumet er fortsatt beskjedent
sammenlignet med de øvrige norske leveransene
av fersk fisk, men det er likevel tatt viktige skritt
med tanke på å forsyne markedene med norsk
torsk utenom hovedsesongen. Fiskehungrige
forbrukere i Europa får mest levendelagret torsk i
juni, og så dabber kvantumet av utover
ettersommeren og høsten.
- Skal man utvikle dette markedet videre bør det
fiskes mer torsk i mai og juni, og det må komme
flere lagringsmerder langs kysten, sa rådgiver
Charles A. Aas i Råfisklaget i sin presentasjon på
FoU-samlingen i Tromsø.
Men selv om han peker på utviklingsmulighetene,
så kan Aas oppsummere et år der 20 fartøyer og
15 kjøpere har vært i aktivitet med
langtidslagring på 14 lokaliteter spredt langs
store deler av den nordlige kysten.
Selv om standarden på lagringsmerdene varierer,
så har ikke Råfisklaget ifølge Aas ikke registrert
rømming eller andre uhell.

14 NYHETER

onsdag 17. desember 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

Hva skal «barnet» hete?
zlevendeFangst
Det finnes et godt
betalende marked for
villfanget, levendelagret torsk i Europa.
Men hvordan skal man
få fortalt markedet hva
slags produkt dette
egentlig er?

””

Det blir ofte lange
og omstendelige
forklaringer
Bjørg H. Nøstvold, forsker hos
Nofima

Jon Eirik Olsen
Harstad
– Det blir ofte lange og omstendelige forklaringer når eksportørene skal formidle til sine
kunder hva dette dreier seg
om. Begrepene er mange allerede her hjemme, og i land som
Spania, Tyskland og Frankrike
blir ikke situasjonen bedre. Her
er det ting å ta fatt i for næringa,
sier Nofima-forsker Bjørg H.
Nøstvold.
Sammen med kollega Gøril
Voldnes holdt hun foredrag om
dette temaet på første dag av
seminaret om levendelagring
som holdes i Tromsø tirsdag
og onsdag.

Kostbar torsk
Norsk fiskerinæring ønsker
å satse på levendelagring av
torsk, primært for å forlenge
sesongen i tråd med ønsker
fra viktige markeder. Men det
koster å få fram denne torsken,
og næringa sikter seg inn mot
markeder som kan betale ekstra for et eksklusivt produkt.
Slike markeder finnes, konstaterer Nøstvold og Voldnes,
etter å ha besøkt noen av de viktigste områdene for norsk torsk
i Europa. Men ifølge forskerne
ligger det altså en utfordring
i å få forklart omsetningsledd
og forbrukere i utlandet hva
som gjør den levendelagrede
torsken spesiell.
Enkelt budskap
– Og da kan man jo starte med
å bli enig om hva «barnet» skal
hete? Og så må man knytte et
godt navn opp mot et kortfattet
og enkelt budskap som kom-

HAR MARKED: Det finnes et marked som er villig til å betale for levendelagret norsk torsk. Men det gjenstår ennå en del i
markedsarbeidet før denne torsken har nådd sitt potensiale. FOTO: NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG

anbefaler en grundig vurdering
før kursen stakes ut.

Fakta: samlingen

QQI Tromsø arrangeres en såkalt
FoU-samling om levendelagring
av fisk tirsdag og onsdag denne
uka.
Samlingen er den andre av to, og
arrangeres av Nofima og Fiskeriparken i samarbeid med Norges
Råfisklag og Innovasjon Norge.
På samlingen holdes det en
rekke foredrag med temaer som
spenner fra fiske og førstehåndsomsetning til markedet og
forbrukerne som eksempelvis
skal spise langtidslagret norsk
torsk.

muniseres på en riktig måte
ut til markedet, sier Nøstvold.
«Budskapet» bør ifølge de to

KLASSE: Mange utenlandske fiskedisker holder godt utvalg
og god kvalitet. Her vil levendelagret norsk torsk kunne ha en
naturlig plass. FOTO NOFIMA/GØRIL VOLDNES

forskerne skreddersys etter
hvem man kommuniserer med,
det være seg industrikunder

eller forbrukere. Ikke alle har
det samme behovet for produktinformasjon, mener de, og

Skrei og Salma
– Mye kan læres av hva andre allerede har fått til, sier Nøstvold,
og viser til varemerket Skrei og
lakseprodusenten Salma som
eksempler på vellykket kommunikasjon med markedene.
Om man i tillegg kan knytte
en god historie til produktet,
som det gjøres for skreien, så
er potensialet enda større i land
som USA og Tyskland. – Vi har
et fantastisk produkt. Men det
gjenstår fortsatt mye å gjøre på
markedskommunikasjon, oppsummerer Nøstvold og Voldnes.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Gjennombrudd for levendelagring av torsk
2014 ble et gjennombruddsår
for levendelagring av torsk,
med solid økning på alle
hold. Det totale kvantumet er
fortsatt beskjedent sammenlignet med de øvrige norske
leveransene av fersk fisk,
men det er likevel tatt viktige
skritt med tanke på å forsyne
markedene med norsk torsk
utenom hovedsesongen.
Fiskehungrige forbrukere
i Europa får mest levendelagret torsk i juni, og så dabber
kvantumet av utover ettersommeren og høsten.
– Skal man utvikle dette
markedet videre bør det
fiskes mer torsk i mai og

juni, og det må komme flere
lagringsmerder langs kysten,
sa rådgiver Charles A. Aas i
Råfisklaget i sin presentasjon
på FoU-samlingen i Tromsø.
Men selv om han peker på
utviklingsmulighetene, så
kan Aas oppsummere et år
der 20 fartøyer og 15 kjøpere
har vært i aktivitet med langtidslagring på 14 lokaliteter
spredt langs store deler av
den nordlige kysten.
Selv om standarden på
lagringsmerdene varierer,
så har ikke Råfisklaget ifølge
Aas ikke registrert rømming
eller andre uhell.
Troms er det største

levendelagringsfylket med et
kvantum på 1.149 tonn. Men
det er registrert økning i alle
områder, men aller mest i
Lofoten.
Fiskere som har levert til
langtidslagring har oppnådd en gjennomsnittspris
på førstehånd på kr 16,10,
mens snittet for all ferskfisk
i år ligger på kr 12,30. Aas
understreker imidlertid at det
av flere årsaker ikke er mulig
å sammenligne disse prisene
direkte.
– Men prisutviklingen har
uansett vært positiv, påpeker
han.

LEVENDE: Kystnotbåten «Artus» fra Møre er en av de båtene
som har levert torsk til levendelagring i 2014. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Intrafish - Login 17.12.2014 05:00

Troms er det største levendelagringsfylket med et
kvantum på 1.149 tonn. Men det er registrert
økning i alle områder, men aller mest i Lofoten.
Fiskere som har levert til langtidslagring har
oppnådd en gjennomsnittspris på førstehånd på
kr 16,10, mens snittet for all ferskfisk i år ligger
på kr 12,30. Aas understreker imidlertid at det av
flere årsaker ikke er mulig å sammenligne disse
prisene direkte.
- Men prisutviklingen har uansett vært positiv,
påpeker han.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Oversikt over like treff
Gjennombrudd for levendelagring av torsk
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Torsk året rundt
Avisen Agder. Publisert på nett 16.12.2014 17:05. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskeriministeren forenkler regler for
levendelagring. Foto: Svein Løvland. Arkiv/
illustrasjonsfoto
© Avisen Agder
Se webartikkelen på http://ret.nu/gQBT1izW
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Torsk året rundt
Nærings- og fiskeridepartementet (1 likt treff). Publisert på nett 16.12.2014 14:47. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskeriministeren forenkler regler for
levendelagring. - Fersk torsk er en ettertraktet
vare både i Europa og her hjemme. Det bør være
mulig å skape et nytt helårig nisjemarked for
torsken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Mesteparten av den norske torsken blir fisket på
vinteren fram til påske. De store
sesongsvingningene er fremhevet som en av
utfordringene for fiskeindustrien. Levendelagring
vil si å at torsken fangstes levende og settes i
merder til den skal slaktes. Dermed er det mulig
å strekke sesongen.
- Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet
for å øke verdiskaping og lønnsomhet i
torskeindustrien, sier Aspaker.
Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret.
Det er dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå
må levendelagring følge regelverket til
oppdrettsnæringen. I praksis har det bl.a. derfor
vært krevende å kunne holde torsken i merder
lenger enn 12 uker.
- Nå har vi fått på plass et regelverk tilpasset
levendelagring, og vi har dermed fjernet et viktig
hinder for at denne produksjonen kan utvikle seg
videre, sier Aspaker.
Det gjøres unntak fra forskrifter som stiller krav
til teknisk anleggstandard, internkontroll, slakting
og transport av fisk, og reglene om journalføring
og rapportering til myndighetene forenkles. Vi har
tatt inn en rekke regler fra akvakulturregelverket
som ivaretar hensynet til miljø, fiskehelse og
fiskevelferd i forskrift om fangstbasert akvakultur,
påpeker fiskeriministeren.

skreisesong,sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
© Nærings- og fiskeridepartementet
Se webartikkelen på http://ret.nu/NJr5o7rq

Oversikt over like treff
Forenkler regler for levendelagring
Kystmagasinet 17.12.2014 14:44

De nye, enklere reglene er et ledd i regjeringens
strategi for levendelagring. Andre sentrale
elementer i strategien er ordningen med
kvotebonus og økt kunnskap og
kompetanseheving.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
- Det betyr at vi får på plass nye regler til årets
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Vil gjøre sjømatnæringen mer lønnsom
iTromsø. Publisert på nett 16.12.2014 13:52. (Oppdatert 16.12.2014 18:00) Profil: Nofima.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil at Norges
sjømatnæring skal bli mer robust og lønnsom
over tid. - Sjømatindustrien har over mange år
slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at
situasjonen er blitt forverret de seneste år.
(Oppdatert: 16.12.2014 18:00)
Det er nødvendig å snu denne negative spiralen,
sier Aspaker i en pressemelding fra Nærings- og
fiskeridepartementet.
Utvalget hun sikter til er det såkalte
sjømatindustriutvalget som har jobbet det siste
halvannet året.
Vil myke opp
Utvalget er blitt ledet av Ragnar Tveterås - og han
overleverte i dag utvalgets rapport til
fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre).
- Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag
for en bred debatt om hvilke tiltak som er
nødvendige for sikre næringen rammevilkår som
gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over
tid, sier Aspaker.
Selve overleveringen fant sted på Norges
Fiskerihøgskole i Breivika i ettermiddag. Noen av
tiltakene Tveterås og utvalget foreslo var:
Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran
landbruksinteresser
Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter
Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi
som er tillatt å benytte
Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per
fartøy.
Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt. Flertallet vil
fjerne aktivitetsplikt.
Fortsatt norsk kontroll
Tveterås tok fra talerstolen blant annet til orde
for at man skal legge til rette for at
næringsaktørene selv skal avgjøre hvor de
lokaliserer seg. Han slo også fast at offentlig
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finansiering skal stimulere til innovasjon, ikke til
opprettholdelse av ulønnsomme bedrifter.
- Jeg forventer en god debatt om det vi har levert i
dag. Noe av det vi foreslår er jo kontroversielt blant annet at vi vil se på deltakerloven. Jeg
håper bare at man ikke maler fanden på veggen
med en gang, sier Tveterås til iTromsø, og
understreker:
- Norske fiskeresssurser skal være kontrollert av
norske aktører. Det norske eierskapet forsvinner
ikke av at man åpner opp deltakerloven. Dette
må vurderes skikkelig og finne gode løsninger,
sier Tveterås.
Elisabeth Aspaker hadde bedt om å få NOU-en i
julegave. Det har hun nå fått. Nå skal den ut på
høring.
- Høringsrunden går til april. Etter det skal vi
behandle den og så få klar en stortingsmelding forhåpentligvis før jul til neste år, sier Aspaker.
Tromsø sentral
Hun vil ikke si så mye om enkeltpunkter i
rapporten nå men understreker at innovasjon blir
viktig fremover. Der har Tromsø en sentral rolle.
- Det er klart at dette er en kolossalt viktig
næring for landsdelen. Og landsdelen er viktig for
næringen. Innovasjonsevne og innovasjonskraft
er nøkkelen til vekst i denne sektoren og da blir
Tromsø kjempeviktig. Kompetansemiljøet i
Tromsø har de beste forutsetningene for å være
gode hjelpere for næringen videre, sier Aspaker
og nevner både Nofima, Norges Fiskerihøgskole
og Havforskningsinstituttet.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

ha en tydelig stemme og engasjere seg i denne høringen
- slik at det ikke blir bare politikerne som skal mene noe
om dette, sier Aspaker.
God diagnose
I en pressemelding sier Geir Ove Ystmark,
administrerende direktør i Fiskeri- og Havbruksnæringens
landsforening (FHL), at "rapporten gir en god diagnose
av utfordringene for fiskeindustrien"
- Lønnsomheten i fiskeindustrien har over lang tid vært
for svak, og sjømatindustriutvalget har gjort en viktig
jobb. Virkelighetsbeskrivelsen som utvalget presenterer
er alvorlig, og synliggjør at det er et klart behov for
endringer, sier Ystmark.
Bør ikke endres
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd er imidlertid ikke like
begeistret. I en pressemelding mener Sveinung Flem,
administrerende direktør i Sunnmøre og Romsdal
Fiskesalslag, at den fiskereide flåte, som reguleres
gjennom deltakerloven, sikrer at verdiskapningen
kommer kystsamfunnene til gode.
- Deltakerloven bør ikke endres. Det er bra for landet at
vi har nasjonal kontroll med fiskeressursene, og at det
er befolkningen i kystsamfunnene som forvalter og
høster ressursene gjennom lokalt eide og lokalt drevne
fiskefartøyer, sier Flem i pressemeldingen.
Her leverer Ragnar Tveterås NOU-rapporten om
sjømatnæringen til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Foto: Torbjørn O. Karlsen
© iTromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/0yOuvh0u

- Jeg har spøkefullt sagt at i høringsrunden må
alle mann på dekk. Vi ønsker at næringen skal
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- Endringer må til
FHL. Publisert på nett 16.12.2014 13:48. (Oppdatert 16.12.2014 18:00) Profil: Nofima.
Øyvind André Haram.

Sjømatindustriutvalget foreslår en rekke
nødvendige endringer for næringen. (Oppdatert:
16.12.2014 18:00)
- Skal vi realisere potensialet i fiskerinæringen så
må vi være villige til å diskutere endringer som
gir økt lønnsomhet, sier FHLs administrerende
direktør Geir Ove Ystmark.
Den ferske NOU-rapporten som ble lagt frem i
Tromsø 16 desember, kommer med en rekke
forslag på hva som kan gjøres for å gjøre
sjømatnæringen langt mer konkurransedyktig.
FHLs administrerende direktør mener at
rapporten gir en god diagnose av utfordringene
for fiskeindustrien.
Geir Ove Ystmark er adm.dir i FHL. FOTO: Øyvind
A. Haram/FHL.
- Lønnsomheten i fiskeindustrien har over lang tid
vært for svak, og sjømatindustriutvalget har gjort
en viktig jobb. Virkelighetsbeskrivelsen som
utvalget presenterer er alvorlig, og synliggjør at
det er et klart behov for endringer, sier Geir Ove
Ystmark.
Sjømatindustriutvalget ble oppnevnt og fikk sitt
mandat av den rødgrønne-regjeringen i mars
2013. Utvalget har vært sammensatt av aktører
fra alle ledd i næringen samt forskere med
spisskompetanse på sjømat og økonomi, og det
har i forbindelse med arbeidet blitt utarbeidet en
rekke forskningsutredninger. Mange av
endringene som utvalget foreslår ble innført i den
norske havbruksnæringen for 25 år siden. Også
andre land har tidligere gjort tilsvarende
endringer, blant annet Island - som kan vise til en
langt bedre lønnsomhet i fiskerinæringa.
Grundig gjennomgang
Tabellen viser marginene i de ulike flåtegruppene
sammenlignet med fiskeindustrien. Kilde:
NOFIMA og Fiskeridirektoratet
- Sjømatindustriutvalget har vært grundige, og
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forslagene peker i riktig retning. Skal
konkurransekraften styrkes må vi være villige til å
diskutere alle de sentrale rammevilkårene som
har betydning for sjømatindustriens lønnsomhet,
sier Ystmark.

-Det næringen minst av alt trenger er en lettvint
skyttergravskrig om symboler fremfor å diskutere
hvordan både den fangstbaserte delen av næringen og
industrileddet kan gjøres mer robust og
konkurransedyktig, sier Ystmark.

FHL varsler nå en grundig gjennomgang av
rapporten.

SISTE NYTT: Les hva FHL mener om Tveteraasutvalget

- Selv om det er åpenbart at vi støtter mange av
forslagene så er det viktig at vi bruker god tid og
behandler forslagene grundig i vår organisasjon,
og i en dialog med fiskeflåten. Like viktig er det
at det nå gis rom for en god debatt, og at en ikke
skyter ned forslagene uten å ha tatt diskusjonen.

© FHL
Se webartikkelen på http://ret.nu/tr8FKwEx

Side 54 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Tveterås-utvalgets innstilling
Norges Fiskarlag. Publisert på nett 16.12.2014 11:30. (Oppdatert 16.12.2014 18:00) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

I dag presenteres Sjømatindustriutvalgets
innstilling. Utvalget legger sitt arbeid frem fra
klokken 13 i Tromsø. Se preseenkonferansen
her. (Oppdatert: 16.12.2014 18:00)
Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer tirsdag
NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at
utvalgsleder Ragnar Tveterås presenterer
utvalgets anbefalinger. Også øvrige
utvalgsmedlemmer vil være tilstede og
tilgjengelige for spørsmål.Utvalget ble nedsatt
22. mars 2013 og har hatt i oppgave å se på
sjømatindustriens rammevilkår. Det har særlig
sett på forhold som er til hinder eller kan bidra til
økt lønnsomhet og verdiskaping.
Det hele skjer på Norges Fiskerihøgskole i
Tromsø.
Følg overleveringen på nett-tv
Tilbake
Se pressekonferansen kl 13.
Utvalgsleder Ragnar Tveterås under Nor-Fishing i
Trondheim da Nofimas delrapport til utvalget ble
omtalt.
© Norges Fiskarlag
Se webartikkelen på http://ret.nu/eEE0O5Xf
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Ba aldri om å fjerne deltakerloven
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 15.12.2014 20:39. Profil: Nofima.
Nils Torsvik.

Den rødgrønne regjeringen åpnet for et videre
mandat, men ga aldri Tveteråsutvalget mandat til
å fjerne deltakerlov og fiskeslagslagslov, hevder
Lisbeth Berg-Hansen.
Berg-Hansen, som satt som fiskeriminister da
Tveterås-utvalget ble nedsatt, er klar i sin
oppfatning om hva som ble sagt og gjort med
mandatet til Tveterås-utvalget.
Aldri forutsetningen - Mandatet ble ikke formelt
endret av meg, og er vel heller ikke endret av den
sittende ministeren. Jeg var imidlertid klar på at
utvalget skulle se hele verdikjeden i
sammenheng i sjømatnæringen, ikke bare i
fiskeindustrien, men det var aldri min
forutsetning at deltakerloven eller
fiskesalgslagsloven skulle være en del av
utvalgets utredning, sier hun og kan heller ikke
minnes at dette ble nevnt i referatet til utvalget.
- Men hele regjeringen Stoltenberg var enig i at
hele verdikjeden skulle med i utredningen, mens
fiskeslagslagsloven nettopp var behandlet av
Stortinget. Vi så derfor ingen grunn til å ta opp
igjen den debatten, sier hun og viser til at dette
er en lov som også store deler av fiskeindustrien
sier seg fornøyd med.
Viktig utvalg Berg-Hansen mener fortsatt at det
var riktig å nedsette utvalget for å se på
sjømatindustrien.
- Vi fikk få innspill om fiskeindustrien da vi jobbet
med sjømatmeldingen til Stortinget, og så behov
for å utrede rammene for industrien bedre, sier
hun og viser til at industriens vilkår også var
viktig for henne som minister.
- Vi innførte for eksempel ordningen med
levendelagring av torsk, der vi ga 50 prosent økte
kvoter i bonus til de som ville benytte seg av
denne, som et tiltak for å øke tilførslene til
industrien.
Dette ble så vellykket at dagens regjeringen
måtte øke kvotesatningen til dette, viser hun til.
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I spill At deltakerlov og fiskesalgslagslov er dratt
inn i debatten om Tveteråsutvalgets utredning,
mener hun har ført til at disse to lovene på nytt
er satt i spill.
- Om det hadde kommet forslag om at disse to
lovene skulle utredes av utvalget, ville jeg ha satt
ned foten, sier hun.
Konkludert I hennes ministerperiode hadde hun
ikke noen møter med utvalget der dette kunne
vært diskutert, viser hun til.
- Sammensetningen av utvalget var slik at den
skulle speile hele verdikjeden, sier hun og viser
til at hun derfor oppnevnte alt fra nestlederen i
Norges Fiskarlag til representanter for ansatte i
sjømatnæringen, salgslag, industri og forskning.
Berg-Hansen mener at måten fiskeriminister
Elisabeth Aspaker ordla seg på under NorFishing,
da delutredningen fra Nofima ble offentliggjort,
ble oppfattet som at hun hadde konkludert
underveis i utvalgets arbeid. Aspaker lovte da
store endringer i fiskerinæringen i 2016, etter at
hun hadde laget en stortingsmelding og
proposisjon basert på Tveteråsutvalget.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

utredningen fra utvalget, er at den får en bred
behandling. - Jeg håper at utvalget kommer med gode
forslag til tiltak for industrien, men jeg er redd for at
debatten vil falle ned i grøftene der det blir en diskusjon
om deltakerlov og fiskesalgslagslov. Noe jeg vil sterkt
advare mot.
- Deltakerloven er en ekstremt viktig lov for å sikre seg
mot utenlandsk eierskap i fiskeflåten, noe vi nå ser
eksempel på med at Samherji kjøper seg inn i Nergård,
mener hun.
Større kake Fiskeindustrien fortjener bedre
rammebetingelser, mener Berg-Hansen, men det må
ikke skje på bekostning av andre.
- Hvis den eneste muligheten til større lønnsomhet for
industrien er at andre deler av næringen skal gå med
tap, kan vi like godt la det være som i dag. Vi må enten
bake kaken større, eller la det være, sier hun og lover å
bidra til en konstruktiv diskusjon, dersom
utvalgsutredningen åpner for det.
Tveterås-utvalget legger frem sin rapport tirsdag kl. 13.
FiskeribladetFiskaren følger fremleggelsen fortløpende.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Dm8g93qT

- Det er en forutsetning for et utvalg at det kan
arbeide fritt og uavhengig, sier Berg-Hansen og
mener det viktigste som nå kan skje med
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Berg-Hansen: Ba aldri om å fjerne deltakerloven
Intrafish - Login (1 likt treff). Publisert på nett 15.12.2014 09:27. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Lisbeth Berg-Hansen. (Foto: FKD) Berg-Hansen:
Ba aldri om å fjerne deltakerloven Den rødgrønne
regjeringen åpnet for et videre mandat, men ga
aldri Tveteråsutvalget mandat til å fjerne
deltakerlov og fiskeslagslagslov,
hevder Lisbeth Berg-Hansen.
Berg-Hansen, som satt som fiskeriminister da
Tveterås-utvalget ble nedsatt, er klar i sin
oppfatning om hva som ble sagt og gjort med
mandatet til Tveterås-utvalget.
Aldri forutsetningen - Mandatet ble ikke formelt
endret av meg, og er vel heller ikke endret av den
sittende ministeren. Jeg var imidlertid klar på at
utvalget skulle se hele verdikjeden i
sammenheng i sjømatnæringen, ikke bare i
fiskeindustrien, men det var aldri min
forutsetning at deltakerloven eller
fiskesalgslagsloven skulle være en del av
utvalgets utredning, sier hun og kan heller ikke
minnes at dette ble nevnt i referatet til utvalget.
- Men hele regjeringen Stoltenberg var enig i at
hele verdikjeden skulle med i utredningen, mens
fiskeslagslagsloven nettopp var behandlet av
Stortinget. Vi så derfor ingen grunn til å ta opp
igjen den debatten, sier hun og viser til at dette
er en lov som også store deler av fiskeindustrien
sier seg fornøyd med.
Viktig utvalg Berg-Hansen mener fortsatt at det
var riktig å nedsette utvalget for å se på
sjømatindustrien.
- Vi fikk få innspill om fiskeindustrien da vi jobbet
med sjømatmeldingen til Stortinget, og så behov
for å utrede rammene for industrien bedre, sier
hun og viser til at industriens vilkår også var
viktig for henne som minister.
- Vi innførte for eksempel ordningen med
levendelagring av torsk, der vi ga 50 prosent økte
kvoter i bonus til de som ville benytte seg av
denne, som et tiltak for å øke tilførslene til
industrien.
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Dette ble så vellykket at dagens regjeringen
måtte øke kvotesatningen til dette, viser hun til.
I spill At deltakerlov og fiskesalgslagslov er dratt
inn i debatten om Tveteråsutvalgets utredning,
mener hun har ført til at disse to lovene på nytt
er satt i spill.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

behandling.
- Jeg håper at utvalget kommer med gode forslag til tiltak
for industrien, men jeg er redd for at debatten vil falle
ned i grøftene der det blir en diskusjon om deltakerlov
og fiskesalgslagslov. Noe jeg vil sterkt advare mot.

- Om det hadde kommet forslag om at disse to
lovene skulle utredes av utvalget, ville jeg ha satt
ned foten, sier hun.

- Deltakerloven er en ekstremt viktig lov for å sikre seg
mot utenlandsk eierskap i fiskeflåten, noe vi nå ser
eksempel på med at Samherji kjøper seg inn i Nergård,
mener hun.

Konkludert I henens ministerperiode hadde hun
ikke noen møter med utvalget der dette kunne
vært diskutert, viser hun til.

Større kake Fiskeindustrien fortjener bedre
rammebetingelser, mener Berg-Hansen, men det må
ikke skje på bekostning av andre.

- Sammensetningen av utvalget var slik at den
skulle speile hele verdikjeden, sier hun og viser
til at hun derfor oppnevnte alt fra nestlederen i
Norges Fiskarlag til representanter for ansatte i
sjømatnæringen, salgslag, industri og forskning

- Hvis den eneste muligheten til større lønnsomhet for
industrien er at andre deler av næringen skal gå med
tap, kan vi like godt la det være som i dag. Vi må enten
bake kaken større, eller la det være, sier hun og lover å
bidra til en konstruktiv diskusjon, dersom
utvalgsutredningen åpner for det.

Berg-Hansen mener at måten fiskeriminister
Elisabeth Aspaker ordla seg på under NorFishing,
da delutredningen fra Nofima ble offentliggjort,
ble oppfattet som at hun hadde konkludert
underveis i utvalgets arbeid. Aspaker lovte da
store endringer i fiskerinæringen i 2016, etter at
hun hadde laget en stortingsmelding og
proposisjon basert på Tveteråsutvalget.

© Intrafish - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/J2thje9m

Oversikt over like treff
Ba aldri om å fjerne deltakerloven
Fiskeribladet Fiskaren - Login 15.12.2014 20:39

- Det er en forutsetning for et utvalg at det kan
arbeide fritt og uavhengig, sier Berg-Hansen og
mener det viktigste som nå kan skje med
utredningen fra utvalget, er at den får en bred

Side 59 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Klar for levendefangst
Kyst og Fjord. Publisert på nett 15.12.2014 06:12. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Aksel Hansen AS i Senjahopen har rigget seg for
å ta imot levende torsk. Det håper de kan
forlenge torskeseongen til ut i juni. Frank Magne
Hansen tror levendelagring vil strekke sesongen
fram til juni.
Tweet
Inne på havna i Senjahopen har bedriften
allerede lagt ut et anlegg bestående av fem bur
på 15 ganger 15 meter. Her skal den levende
torsken oppbevares, skriver Troms Folkeblad.
Vil strekke sesongen - Tanken er å sette ut
levende torsk fra påske, etter at den mest
hektiske sesongen er over, og så kunne tilby
denne torsken i markedet i mai og juni - når
forhåpentligvis suget i markedet er størst og
prisene høyest, sier daglig leder Frank Magne
Hansen til avisa.
Aksel Hansen er for øvrig selv inne på eiersida i
to båter som skal brukes til levende fangst Akselson og Lise-Beathe.
- Mange båter har spurt oss om å satse på
levende lagring, sier Frank Magne Hansen.
Derfor regner han med at de ikke skal mangle
fisk å fylle i mærene når de kjører i gang.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/bDhPrPls

Side 60 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

Levendelagring opp 50 prosent
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 15.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 12.

Ekspert på levendelagring, Kjell Midling, venter
50 prosent økning i levendelagret torsk neste år.
Arne Fenstad Tromsø Fra 2013 til 2014 har
mengden levendelagret torsk økt fra 1700 tonn
til 4000 tonn. Kjell Midling, seniorforsker ved
Nofima og ekspert på levendelagring, skal tirsdag
presentere forventningene til neste års
produksjon på et levendelagringsseminar i
Tromsø. - Vi har satt opp en idé om at det
kommer til å øke til 6000 tonn. Det er fortsatt
ikke veldig stort kvantum, kun en tredjedel av det
torskeoppdrett en gang var, sier Midling til
FiskeribladetFiskaren.
Poenget med levendelagring av torsk er å få en
jevnere tilgang på fersk fisk gjennom året.
Sesongtoppene i torskefisket hindrer jevn tilgang
på fisken i markedet. Fangstkontroll En av
årsakene til at han forventer vekst er
Havforskningsinstituttets, og senere Sintefs,
fangstregulerende snurrevader. Redskapet, som
slipper ut fisk slik at fangstene ikke blir for store,
er en relativt ny oppfinnelse. - Dette er en veldig
viktig sak, og arbeidet med fangstkontroll blir
viktig også til neste år. Hvis vi slipper 20-tonn hal
kan det hjelpe til veldig mye.
Midling er imponert over hvor kort tid det tok fra
forskningen på redskapet var klar, til det var i
bruk av fiskere.
- Det tok ei uke før redskapet var i bruk. Det må
være en av de korteste saksbehandlingstidene
jeg kan huske, sier Midling. Fortsatt ikke der Men
å holde fisken levende i båten er ikke det eneste
problemet for levendelagringsentusiastene.
Levendelagring er ikke mulig på de mest
værutsatte stedene, torsken kan ikke holdes i
merder for lenge før den blir regnet som
oppdrettsfisk og temperaturforskjeller i havet gjør
at bunnfisken ikke egner seg i merder alle
steder. I tillegg får ikke fiskerne høy nok pris for
levendefanget fisk. I dag får de kvotebonus om
de levendefanger, men bonusen tas fra
totalkvoten og er ikke ment som en permanent
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opp opp: Forsker Kjell Midling sier at levendelagring av torsk vil øke med 50 prosent neste år. arkivfoto

Levendelagring opp 50 prosent
z

torsk

Ekspert på levendelagring, Kjell Midling,
venter 50 prosent
økning i levendelagret
torsk neste år.
Arne Fenstad
Tromsø
Fra 2013 til 2014 har mengden
levendelagret torsk økt fra 1700
tonn til 4000 tonn. Kjell Midling, seniorforsker ved Nofima
og ekspert på levendelagring,
skal tirsdag presentere forventningene til neste års produksjon
på et levendelagringsseminar i
Tromsø.
– Vi har satt opp en idé om at
det kommer til å øke til 6000
tonn. Det er fortsatt ikke veldig

stort kvantum, kun en tredjedel
av det torskeoppdrett en gang
var, sier Midling til FiskeribladetFiskaren.
Poenget med levendelagring
av torsk er å få en jevnere tilgang på fersk fisk gjennom året.
Sesongtoppene i torskefisket
hindrer jevn tilgang på fisken
i markedet.

Fangstkontroll
En av årsakene til at han forventer vekst er Havforskningsinstituttets, og senere Sintefs,
fangstregulerende snurrevader.
Redskapet, som slipper ut fisk
slik at fangstene ikke blir for
store, er en relativt ny oppfinnelse.
– Dette er en veldig viktig sak,
og arbeidet med fangstkontroll
blir viktig også til neste år. Hvis
vi slipper 20-tonn hal kan det
hjelpe til veldig mye.
Midling er imponert over
hvor kort tid det tok fra fors-

kningen på redskapet var klar,
til det var i bruk av fiskere.
– Det tok ei uke før redskapet
var i bruk. Det må være en av de
korteste saksbehandlingstidene jeg kan huske, sier Midling.

Fortsatt ikke der
Men å holde fisken levende i båten er ikke det eneste problemet
for levendelagringsentusiastene. Levendelagring er ikke
mulig på de mest værutsatte
stedene, torsken kan ikke holdes i merder for lenge før den
blir regnet som oppdrettsfisk
og temperaturforskjeller i havet
gjør at bunnfisken ikke egner
seg i merder alle steder.
I tillegg får ikke fiskerne høy
nok pris for levendefanget fisk.
I dag får de kvotebonus om de
levendefanger, men bonusen tas
fra totalkvoten og er ikke ment
som en permanent løsning.
– Kvotebonus er et relativt
kraftig virkemiddel, men utgjør

under en prosent av totalkvoten, som ikke er dramatisk.
Man skal ikke basere framtidig
fangst på den type kvotebonus.
Målet er at levendefanget fisk
skal bli like lønnsomt som annet fiskeri. Vi regner med at

””

Det tok ei uke før
redskapet var i bruk.
Det må være en av de
korteste saksbehandlingstidene jeg kan
huske
Kjell Midling, forsker

det koster tre kroner mer å levendefange per kilo. Målet er
at verdien skal bli tre kroner
høyere også, sier Midling.
Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker kommer til å løpe fra
overlevering av Tveterås-utval-

gets rapport og rett til levendelagringsseminaret. Midling
forventer likevel ikke noen
store nyheter fra ministeren.
Han tror heller Sjømatrådets
analyser av det engelske markedet, der flere eksportører har
satset stort, blir avgjørende.
– Markedet avgjør om levendelagring blir en suksess eller
ikke, sier han.

Spin off
Og uansett om levendelagring
blir en suksess neste år eller
ikke, kan flere teknikker brukes for å bedre kvaliteten i vanlig torskefiske, blant annet på
trålerne.
– Det vi lærer kan brukes i
andre fiskerier. Trålfisken kan
for eksempel bli bedre av å
bruke noen av teknikkene fra
levendefangst, sier Midling.
arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 93058868

– Kan bli miljøredningen for oppdrett
I 2006 senket Hammerfest
kommune og Statoil ned en
rekke kunstige rev i fjordene
rundt byen for å skape liv på
havbunnen, som var renspist
av kråkeboller.
I dag er det etablert tareskog
på revene. Miljøvernrådgiver i
Hammerfest Tom Eirik Ness
sier det har vært en ubetinget
suksess.
– Tareskogene er et av de rikeste økosystemene i havet, de

er havets regnskog, forklarer
han.
Nå ønsker kommunen å
samarbeide med oppdrettsselskapet Cermaq for å skape
liv under merdene ved å flytte
noen av revene som allerede
ligger i fjorden.
Slik kan utslippene fra oppdrettsanlegget gjødsle tareskogen de ønsker å skape.
– Vi må tenke nytt for å hjelpe
tareskogen i gang igjen. Dette

kan bli miljøredningen for
oppdrettsnæringen, men vi må
teste det først.
Det kan for eksempel gi
bedre fiskehelse ved at sekkedyrene som etablerer seg
på revene filtrerer vannet, og
tareskogen blir tilholdssted
for sei, torskeyngel, breiflabb,
steinbit og rødspette. Steinbiten
spiser kråkeboller, og rødspetten spiser mye kråkebolleyngel,
forteller Ness.

– Vi må få frem nytenkning
rundt om langs kysten. Vi anla
en botanisk hage midt i kråkebolleørkenen, og det tok seks
år før de erobret noe av den.
Får vi fart på tareskogen, får
vi fart på kysttorsken. Nå får vi
forhåpentligvis gjort noe med
revene og lakseoppdrettet til
våren, fortsetter han.
Gunnar Gudmundsson, Cermaqs regionsdirektør i Finnmark, er positiv til planene. Han

understreker at det er for tidlig
å si noe konkret.
– Prosjektet er ikke født ennå.
Vi er i diskusjonsfasen, og har
ikke tatt noen beslutning om
omfang.
Vi er interessert i å delta, og
synes ideen er god. Kommunen
er veldig bra å samarbeide med,
uttaler han.
andreas.roen@fbfi.no
Tlf. 55302233

løsning.
- Kvotebonus er et relativt kraftig virkemiddel, men utgjør
under en prosent av totalkvoten, som ikke er dramatisk.
Man skal ikke basere framtidig fangst på den type
kvotebonus. Målet er at levendefanget fisk skal bli like
lønnsomt som annet fiskeri. Vi regner med at det koster
tre kroner mer å levendefange per kilo. Målet er at
verdien skal bli tre kroner høyere også, sier Midling.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker kommer til å løpe fra
overlevering av Tveterås-utvalgets rapport og rett til
levendelagringsseminaret. Midling forventer likevel ikke
noen store nyheter fra ministeren. Han tror heller
Sjømatrådets analyser av det engelske markedet, der
flere eksportører har satset stort, blir avgjørende.
- Markedet avgjør om levendelagring blir en suksess eller
ikke, sier han. Spin off Og uansett om levendelagring blir
en suksess neste år eller ikke, kan flere teknikker
brukes for å bedre kvaliteten i vanlig torskefiske, blant
annet på trålerne. - Det vi lærer kan brukes i andre
fiskerier. Trålfisken kan for eksempel bli bedre av å
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bruke noen av teknikkene fra levendefangst, sier
Midling. arne.fenstad@fbfi.no Tlf: 93058868
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@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

opp opp: Forsker Kjell Midling sier at
levendelagring av torsk vil øke med 50 prosent
neste år. arkivfoto FBFI FiskeribladetFiskaren
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Lisbeth: Ba aldri om å fjerne deltakerloven
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 15.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 10.

Den rødgrønne regjeringen åpnet for et videre
mandat, men ga aldri Tveteråsutvalget mandat til
å fjerne deltakerlov og fiskeslagslagslov, hevder
Lisbeth Berg-Hansen.
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Lisbeth: Ba aldri om å fjerne

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

2013 >6

2014 2,5-6

2014 >6

20

z tveterås

15

Berg-Hansen, som satt som fiskeriminister da
Tveterås-utvalget ble nedsatt, er klar i sin
oppfatning om hva som ble sagt og gjort med
mandatet til Tveterås-utvalget. Aldri
forutsetningen - Mandatet ble ikke formelt endret
av meg, og er vel heller ikke endret av den
sittende ministeren. Jeg var imidlertid klar på at
utvalget skulle se hele verdikjeden i
sammenheng i sjømatnæringen, ikke bare i
fiskeindustrien, men det var aldri min
forutsetning at deltakerloven eller
fiskesalgslagsloven skulle være en del av
utvalgets utredning, sier hun og kan heller ikke
minnes at dette ble nevnt i referatet til utvalget. Men hele regjeringen Stoltenberg var enig i at
hele verdikjeden skulle med i utredningen, mens
fiskeslagslagsloven nettopp var behandlet av
Stortinget. Vi så derfor ingen grunn til å ta opp
igjen den debatten, sier hun og viser til at dette
er en lov som også store deler av fiskeindustrien
sier seg fornøyd med. Viktig utvalg Berg-Hansen
mener fortsatt at det var riktig å nedsette
utvalget for å se på sjømatindustrien. - Vi fikk få
innspill om fiskeindustrien da vi jobbet med
sjømatmeldingen til Stortinget, og så behov for å
utrede rammene for industrien bedre, sier hun og
viser til at industriens vilkår også var viktig for
henne som minister.
- Vi innførte for eksempel ordningen med
levendelagring av torsk, der vi ga 50 prosent økte
kvoter i bonus til de som ville benytte seg av
denne, som et tiltak for å øke tilførslene til
industrien. .
Dette ble så vellykket at dagens regjeringen
måtte øke kvotesatningen til dette, viser hun til. I
spill At deltakerlov og fiskesalgslagslov er dratt
inn i debatten om Tveteråsutvalgets utredning,
mener hun har ført til at disse to lovene på nytt
er satt i spill. - Om det hadde kommet forslag om

10

1

52

UKE

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER
Torsk >6
pris (SUH)
Øst-Finnmark

17,55

Vest-Finnmark

15,36

Troms

14,89

Vesterålen

14,75

Lofoten

Torsk 2,5-6
pris (SUH)

16,07

Pris gjelder største størrelse

Hyse
Sei
pris (SUH) pris(SUH)

15,77

13,01

18,31

15,58

9,87

14,47

11,53

9,95

12,72

13,2

9,85

13,72

12,42

10,23

10,18

Øvrig Nordland

15,17

12,51

10,21

9,78

Trøndelag&Nordmøre

14,98

16,14

10,69

10,47

Totalt

16,12

15,32

13,41

9,95

Tonn

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

0

100

200

300

LEVERT KVANTUM I TONN

400

500

600

fartøy under 15 meter

Torsk

Hyse

214

144

105

55

64

224

21

212

555

9

14

68

91

Lofoten

11

12
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2

0

8
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Trøndelag&Nordmøre
Total

ANTALL FARTØY

Sei

Totalt

1

359

7

2
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23
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1319

under 15 meter i fiske

Antall Fartøy
Øst-Finnmark

Fangstrater i tonn

62

5,79

Vest-Finnmark

49

4,57

Troms

211

2,63

Vesterålen

53

1,72

Lofoten

85

0,66

Øvrig Nordland

38

0,26

Trøndelag&Nordmøre

65

0,37

Total

562

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE
Autoline
Garn
Juksa
Line
Ruser
Snurrevad
TOTALT

Kilde: Norges Råfisklag

Tonn

Torsk
64

Hyse
34

Sei
0

Totalt
98

335

17

345

697

18

0

48

66

223

184

8

415

3

0

0

3

26

14

1

40

669

249

402

1319

Den rødgrønne
regjeringen åpnet for et
videre mandat, men ga
aldri Tveteråsutvalget
mandat til å fjerne
deltakerlov og fiskeslagslagslov, hevder
Lisbeth Berg-Hansen.
Berg-Hansen, som satt som
fiskeriminister da Tveteråsutvalget ble nedsatt, er klar i
sin oppfatning om hva som ble
sagt og gjort med mandatet til
Tveterås-utvalget.

Aldri forutsetningen
– Mandatet ble ikke formelt
endret av meg, og er vel heller ikke endret av den sittende
ministeren. Jeg var imidlertid
klar på at utvalget skulle se
hele verdikjeden i sammenheng i sjømatnæringen, ikke
bare i fiskeindustrien, men det
var aldri min forutsetning at
deltakerloven eller fiskesalgslagsloven skulle være en del av
utvalgets utredning, sier hun og
kan heller ikke minnes at dette
ble nevnt i referatet til utvalget.
– Men hele regjeringen
Stoltenberg var enig i at hele
verdikjeden skulle med i utredningen, mens fiskeslagslagsloven nettopp var behandlet av
Stortinget. Vi så derfor ingen
grunn til å ta opp igjen den debatten, sier hun og viser til at
dette er en lov som også store
deler av fiskeindustrien sier seg
fornøyd med.
Viktig utvalg
Berg-Hansen mener fortsatt at
det var riktig å nedsette utvalget for å se på sjømatindustrien.
– Vi fikk få innspill om fiskeindustrien da vi jobbet med
sjømatmeldingen til Stortinget,
og så behov for å utrede rammene for industrien bedre, sier
hun og viser til at industriens
vilkår også var viktig for henne
som minister.
– Vi innførte for eksempel
ordningen med levendelagring
av torsk, der vi ga 50 prosent
økte kvoter i bonus til de som
ville benytte seg av denne, som
et tiltak for å øke tilførslene til
industrien.
Dette ble så vellykket at dagens regjeringen måtte øke

styringen: Da Lisbeth Berg-Hansen overlot styringen av fiskeripolitikken til Elisabeth Aspaker i fjor, overtok hu

””

Det var aldri min
forutsetning at deltakerloven eller fiskesalgslagsloven skulle
være en del av Tveteråsutvalgets utredning
Lisbeth Berg-Hansen

kvotesatningen til dette, viser
hun til.

I spill
At deltakerlov og fiskesalgslagslov er dratt inn i debatten
om Tveteråsutvalgets utredning, mener hun har ført til at

disse to lovene på nytt er satt
i spill.
– Om det hadde kommet forslag om at disse to lovene skulle
utredes av utvalget, ville jeg ha
satt ned foten, sier hun.

Konkludert
I henens ministerperiode
hadde hun ikke noen møter
med utvalget der dette kunne
vært diskutert, viser hun til, –
Sammensetningen av utvalget
var slik at den skulle speile hele
verdikjeden, sier hun og viser
til at hun derfor oppnevnte
alt fra nestlederen i Norges
Fiskarlag til representanter
for ansatte i sjømatnæringen,
salgslag, industri og forskning

Informerte ikke om deltakerloven
Utvalgsleder Ragnar
Tveterås
sier han
trolig ikke
informerte
fiskeriminister
Lisbeth
BergHansen om
at utvalget

Ragnar
Tveterås

ville vurdere deltakerloven
og fiskesalgslagsloven, men
mener at det var vanskelig å
komme utenom en slik vurdering når hele verdikjeden
skulle vurderes.
– Når vi skulle se på hele
verdikjeden måtte vi se på
hele spekteret av rammer og
betingelser som de ulike sektorene i verdikjeden arbeider
under, sier han og viser til at

dette også gjenspeiles i de
bestillingene som utvalget
sendte ut til forskerne som
leverte delinnstillingene til
utvalget.

Skulle fått beskjed
– Det sto heller ikke noe i
mandatet om at vi ikke skulle
berøre deltakerloven og fiskesalgslagsloven, og hadde det
vært meningen at dette skulle

at disse to lovene skulle utredes av utvalget, ville jeg ha
satt ned foten, sier hun. Konkludert I henens
ministerperiode hadde hun ikke noen møter med
utvalget der dette kunne vært diskutert, viser hun til, Sammensetningen av utvalget var slik at den skulle
speile hele verdikjeden, sier hun og viser til at hun derfor
oppnevnte alt fra nestlederen i Norges Fiskarlag til
representanter for ansatte i sjømatnæringen, salgslag,
industri og forskning Berg-Hansen mener at måten
fiskeriminister Elisabeth Aspaker ordla seg på under
NorFishing, da delutredningen fra Nofima ble
offentliggjort, ble oppfattet som at hun hadde konkludert
underveis i utvalgets arbeid. Aspaker lovte da store
endringer i fiskerinæringen i 2016, etter at hun hadde
laget en stortingsmelding og proposisjon basert på
Tveteråsutvalget. - Det er en forutsetning for et utvalg at
det kan arbeide fritt og uavhengig, sier Berg-Hansen og
mener det viktigste som nå kan skje med utredningen
fra utvalget, er at den får en bred behandling. - Jeg håper
at utvalget kommer med gode forslag til tiltak for
industrien, men jeg er redd for at debatten vil falle ned i
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grøftene der det blir en diskusjon om deltakerlov
og fiskesalgslagslov. Noe jeg vil sterkt advare
mot.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

© Fiskeribladet Fiskaren

- Deltakerloven er en ekstremt viktig lov for å
sikre seg mot utenlandsk eierskap i fiskeflåten,
noe vi nå ser eksempel på med at Samherji
kjøper seg inn i Nergård, mener hun. Større kake
Fiskeindustrien fortjener bedre
rammebetingelser, mener Berg-Hansen, men det
må ikke skje på bekostning av andre. - Hvis den
eneste muligheten til større lønnsomhet for
industrien er at andre deler av næringen skal gå
med tap, kan vi like godt la det være som i dag.
Vi må enten bake kaken større, eller la det være,
sier hun og lover å bidra til en konstruktiv
diskusjon, dersom utvalgsutredningen åpner for
det. nils.torsvik@fbfi.no Tlf. 932 56 325
styringen: Da Lisbeth Berg-Hansen overlot
styringen av fiskeripolitikken til Elisabeth Aspaker
i fjor, overtok hun også ansvaret for
Tveteråsutvalget. Arkivfoto: EINAR LINDBÆK FBFI
FiskeribladetFiskaren FBFI 10.12.2014
@text2
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Forventer ny vekst for levendelagret torsk neste år
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 14.12.2014 11:28. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Ekspert på levendelagring, Kjell Midling, forventer
en 50 prosent økning i levendelagret torsk neste
år.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/MXRt5cFV
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Forventer ny vekst for levendelagret torsk neste år
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 14.12.2014 11:00. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Arne Fenstad.

Ekspert på levendelagring, Kjell Midling, forventer
en 50 prosent økning i levendelagret torsk neste
år. Fra 2013 til 2014 har mengden levendelagret
torsk økt fra 1700 tonn til 4000 tonn.
Kjell Midling, seniorforsker ved Nofima og ekspert
på levendelagring, skal tirsdag presentere
forventningene til neste års produksjon på et
levendelagringsseminar.
- Vi har satt opp en idé om at det kommer til å
øke til 6000 tonn. Det er fortsatt ikke veldig stort
kvantum, kun en tredjedel av det torskeoppdrett
en gang var, sier Midling til FiskeribladetFiskaren.
Poenget med levendelagring av torsk er å få en
jevnere tilgang på fersk fisk gjennom året.
Sesongtoppene i torskefisket hindrer jevn tilgang
på fisken i markedet.
Fangstkontroll En av årsakene til at han forventer
vekst er Havforskningsinstituttets, og senere
Sintefs, fangstregulerende snurrevader.
Redskapet, som slipper ut fisk slik at fangstene
ikke blir for store, er en relativt ny oppfinnelse.
- Dette er en veldig viktig sak, og arbeidet med
fangstkontroll blir viktig også til neste år. Hvis vi
slipper 20-tonns hal kan det hjelpe til veldig mye.
Midling er imponert over hvor kort tid det tok fra
forskningen på redskapet var klar, til det var i
bruk av fiskere.
- Det tok ei uke før redskapet var i bruk. Det må
være en av de korteste saksbehandlingstidene
jeg kan huske, sier Midling.
Fortsatt ikke der Men å holde fisken levende i
båten er ikke det eneste problemet for
levendelagringsentusiastene. Levendelagring er
ikke mulig på de mest værutsatte stedene,
torsken kan ikke holdes i merder for lenge før
den blir regnet som oppdrettsfisk og
temperaturforskjeller i havet gjør at bunnfisken
ikke egner seg i merder alle steder.
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I tillegg får ikke fiskerne høy nok pris for
levendefanget fisk. I dag får de kvotebonus om
de levendefanger, men bonusen tas fra
totalkvoten og er ikke ment som en permanent
løsning.
- Kvotebonus er et relativt kraftig virkemiddel,
men utgjør under en prosent av totalkvoten, som
ikke er dramatisk. Man skal ikke basere framtidig
fangst på den type kvotebonus. Målet er at
levendefanget fisk skal bli like lønnsomt som
annet fiskeri. Vi regner med at det koster tre
kroner mer å levendefange per kilo. Målet er at
verdien skal bli tre kroner høyere også, sier
Midling.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

engelske markedet, der flere eksportører har satset
stort, blir avgjørende.
- Markedet avgjør om levendelagring blir en suksess eller
ikke, sier han.
Spinnoff Og uansett om levendelagring blir en suksess
neste år eller ikke, kan flere teknikker brukes for å bedre
kvaliteten i vanlig torskefiske, blant annet på trålerne.
- Det vi lærer kan brukes i andre fiskerier. Trålfisken kan
for eksempel bli bedre av å bruke noen av teknikkene fra
levendefangst, sier Midling.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/HpBZmxfF

Britene viktig Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
kommer til å løpe fra overlevering av Tveteråsutvalgets rapport og rett til
levendelagringsseminaret. Midling forventer
likevel ikke noen store nyheter fra ministeren.
Han tror heller Sjømatrådets analyser av det
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Rigget for levende torsk
Troms Folkeblad HTG. Publisert på trykk 13.12.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Vidar Bjørkli|481 58 820 |vb@folkebladet.no. Side: 10.

Aksel Hansen AS i Senjahopen er klar for å satse
på fangst og oppbevaring av levende torsk fra
kommende vintersesong.
senjahopen: Satsing på fangst og oppbevaring av
levende torsk er en økende trend i
fiskerinæringa. Ikke minst fordi fiskeri- og
kystminister Elisabeth Aspaker (H) stimulerer til
slik satsing. Båter som leverer levende torsk
premieres med en kvotebonus på 50 prosent, i
tilleggtil at de gjennomgående oppnår bedre
betalt for den levende fisken enn om de skulle
levert den sløyd.
Fra påske
Nå hiver Aksel Hansen AS i Senjahopen seg på
bølgen. Inne på havna i Senjahopen har bedriften
lagt ut et anlegg bestående av fem bur på 15
ganger 15 meter. Her skal den levende torsken
oppbevares.

10

Rigget for levende tors
NYHETER

Lørdag 13. desember 2014

SATSER: Brødrene Johan Arild og Frank Magne Hansen ønsker å
forsøke satsing på levende lagring av torsk.

Aksel Hansen AS i
Senjahopen er klar
for å satse på
fangst og oppbevaring av levende
torsk fra kommende vintersesong.
SENJAHOPEN: Satsing på
fangst og oppbevaring av
levende torsk er en økende
trend i fiskerinæringa. Ikke
minst fordi fiskeri- og kystminister Elisabeth Aspaker
(H) stimulerer til slik satsing.
Båter som leverer levende
torsk premieres med en kvotebonus på 50 prosent, i tilleggtil at de gjennomgående
oppnår bedre betalt for den
levende fisken enn om de
skulle levert den sløyd.

Fra påske

Nå hiver Aksel Hansen AS i
Senjahopen seg på bølgen.
Inne på havna i Senjahopen
har bedriften lagt ut et anlegg
bestående av fem bur på 15
ganger 15 meter. Her skal den

levende torsken oppbevares.
I dag flommer markedet
over av torsk i sesongtoppen
fra januar til april — når 80
prosent av totalkvota fiskes.
– Tanken er å sette ut
levende torsk fra påske, etter
at den mest hektiske sesongen er over, og så kunne tilby
denne torsken i markedet i
mai og juni — når forhåpentligvis suget i markedet er
størst og prisene høyest, sier
daglig leder Frank Magne
Hansen.

Gode resultater

I år har totalt 4.100 tonn vært
satt av til levende lagring i
Nord-Norge. Det er det høyeste kvantumet hittil.
– De som har satset på
levende lagring har høstet
gode resultater. Fiskerne har
fått bedre betalt enn om de
skulle levert sløyd. Eksportørene på sin side har kunnet utnytte prisoppgangen i
markedet ved at de har hatt
ferskfisk å tilby i de perioder hvor det ellers er man-

LEVENDE: Inne på havna i Senjahopen har Aksel Hansen AS lagt ut dette anlegget for levende lagring av torsk. Anlegget skal sette bedrift og båter i stand
av året - mai og juni— hvor tilgangen på fersk fisk ellers er liten. Fiskebruket til Aksel Hansen AS ses i bakgrunnen. Den store båten ved kai er «Akselson» —
levendefangst.

gel på ferskfisk. Samt også
i perioder midt på vinteren
når fisket har vært hemmet
av uvær, sier assisterende
direktør Svein Ole Haugland
i Norges Råfisklag.
– Fiskerne som har satset

på dette er også blitt svært
proff til å fange og håndtere
levende torsk, sier Haugland.

12 ukers oppbevaring

En bøyg har vært hvor len-

ge torsken kan oppbevares
levende før praksisen omfattes av regelverket om oppdrett. Gransa er på 12 uker.
Her er det på gang et enklere
regelverk fra ministerens
side, opplyser Haugland.

I dag flommer markedet over av torsk i
sesongtoppen fra januar til april — når 80
prosent av totalkvota fiskes.
– Tanken er å sette ut levende torsk fra påske,
etter at den mest hektiske sesongen er over, og
så kunne tilby denne torsken i markedet i mai og
juni — når forhåpentligvis suget i markedet er
størst og prisene høyest, sier daglig leder Frank
Magne Hansen.

gel på ferskfisk. Samt også i perioder midt på vinteren
når fisket har vært hemmet av uvær, sier assisterende
direktør Svein Ole Haugland i Norges Råfisklag.
– Fiskerne som har satset på dette er også blitt svært
proff til å fange og håndtere levende torsk, sier
Haugland.

Gode resultater

12 ukers oppbevaring

I år har totalt 4.100 tonn vært satt av til levende
lagring i Nord-Norge. Det er det høyeste
kvantumet hittil.

En bøyg har vært hvor lenge torsken kan oppbevares
levende før praksisen omfattes av regelverket om
oppdrett. Gransa er på 12 uker. Her er det på gang et
enklere regelverk fra ministerens side, opplyser
Haugland.

– De som har satset på levende lagring har
høstet gode resultater. Fiskerne har fått bedre
betalt enn om de skulle levert sløyd.
Eksportørene på sin side har kunnet utnytte
prisoppgangen i markedet ved at de har hatt
ferskfisk å tilby i de perioder hvor det ellers er
man

Aksel Hansen er sjøl inne på eiersida i to båter som skal
brukes til levende fangst — «Akselson» og «LiseBeathe».
– Mange båter har spurt oss om å satse på levende
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lagring, sier Frank Magne Hansen.
© Troms Folkeblad
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Her er de rigget for levende torsk
Troms Folkeblad. Publisert på nett 12.12.2014 18:00. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Vidar Bjørkli.

Aksel Hansen AS i Senjahopen er klar for å satse
på fangst og oppbevaring av levende torsk fra
kommende vintersesong. SATSER: Brødrene
Johan Arild og Frank Magne Hansen ønsker å
forsøke satsing på levende lagring av torsk.
Foto: Vidar Bjørkli SENJAHOPEN: Satsing på
fangst og oppbevaring av levende torsk er en
økende trend i fiskerinæringa. Ikke minst fordi
fiskeri- og kystminister Elisabeth Aspaker (H)
stimulerer til slik satsing. Båter som leverer
levende torsk premieres med en kvotebonus på
50 prosent, i tilleggtil at de gjennomgående
oppnår bedre betalt for den levende fisken enn
om de skulle levert den sløyd.
Fra påske
Nå hiver Aksel Hansen AS i Senjahopen seg på
bølgen. Inne på havna i Senjahopen har bedriften
lagt ut et anlegg bestående av fem bur på 15
ganger 15 meter. Her skal den levende torsken
oppbevares.
I dag flommer markedet over av torsk i
sesongtoppen fra januar til april - når 80 prosent
av totalkvota fiskes.
- Tanken er å sette ut levende torsk fra påske,
etter at den mest hektiske sesongen er over, og
så kunne tilby denne torsken i markedet i mai og
juni - når forhåpentligvis suget i markedet er
størst og prisene høyest, sier daglig leder Frank
Magne Hansen.
Gode resultater
I år har totalt 4.100 tonn vært satt av til levende
lagring i Nord-Norge. Det er det høyeste
kvantumet hittil.
- De som har satset på levende lagring har høstet
gode resultater. Fiskerne har fått bedre betalt
enn om de skulle levert sløyd. Eksportørene på
sin side har kunnet utnytte prisoppgangen i
markedet ved at de har hatt ferskfisk å tilby i de
perioder hvor det ellers er mangel på ferskfisk.
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Samt også i perioder midt på vinteren når fisket
har vært hemmet av uvær, sier assisterende
direktør Svein Ole Haugland i Norges Råfisklag.
- Fiskerne som har satset på dette er også blitt
svært proff til å fange og håndtere levende torsk,
sier Haugland.

Uttak 02.01.2015 Kilde: Retriever

ministerens side, opplyser Haugland.
Aksel Hansen er sjøl inne på eiersida i to båter som skal
brukes til levende fangst - Akselson og Lise-Beathe.
- Mange båter har spurt oss om å satse på levende
lagring, sier Frank Magne Hansen.
© Troms Folkeblad

12 ukers oppbevaring
Se webartikkelen på http://ret.nu/s0b0I8w8

En bøyg har vært hvor lenge torsken kan
oppbevares levende før praksisen omfattes av
regelverket om oppdrett. Gransa er på 12 uker.
Her er det på gang et enklere regelverk fra
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Derfor ble det brudd i prisforhandlingene
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 12.12.2014. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 5.

Fiskekjøperne og Råfisklaget er uenige om prisen
på alle fiskeslag, og har ulik
virkelighetsoppfatning. Avstanden mellom
partene var stor på alle fiskeslag, men det er
torskeprisen de er mest uenige om.

NYHETER 5

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 12. desember 2014

Fakta: Forhandlingene
QQFram til 1. januar i år har fis-

kerne og fiskekjøperne forhandlet om minstepriser på fisk og
fiskeprodukter på første hånd,
uten innblanding fra andre.
QQI perioden 2008 - 2009 ble det
prøvd ut et system med mekling når partene ikke oppnådde
enighet.
QQErfaringene herfra var såpass
gode, at dette nå er innarbeidet i
den nye fiskesalgslagsloven som
tok til å gjelde 1. januar i år.
QQI utarbeidelsen av den nye
loven, stod slaget om hvorvidt
fiskesalgslaget fortsatt skulle ha
siste ordet etter meklingen, eller
om meklingsmannen eller en annen instans skulle fastsette den
endelige prisen.
QQDet endte med at fiskesalgslaget fikk beholde siste ordet.
Dette misliker fiskekjøperne, og
det er ventet omkamp om dette
i forbindelse med Tveteråsutvalgets innstilling som framlegges
16. desember.

- Det er en viss avstand, det er ikke til å legge
skjul på. Vi forhandler ikke bare om detaljer, sier
administrerende direktør i Råfisklaget, Trygve
Myrvang..

Kystfiskarlaget
Men det var fiskekjøperne som foreslo at de
skulle ta brudd. Det betyr at partene går tili strupen på FHL
mekling. Etter forskriften skal det skje innen to
dager etter bruddet, men det blir på mandag.
Stor avstand - Avstanden var stor på sei, hyse,
brosme, ja, alle fiskeslag. Men størst avstand var
det på torsk. Også biprodukter, rogn og lever, var
et av problemene. Generelt sett var det for stor
avstand, sier Jurgen Meinert som forhandler for
Prisnøtta går til «mannen med krystallkula»
NSL. Forhandlingsleder for fiskekjøperne, Sverre
Johansen i FHL, bekrefter at torskeprisen var
viktig.
- Det er torskeprisen som er det viktigste i den
sesongen vi går inn i, det er ingen hemmelighet
at den blir viktig. Virkelighetsoppfatning Mens
oljebransjen i Norge sliter med lave priser, nyter
fiskeeksportørene godt av lav oljepris.
Kronekursen svekker seg i forhold til Euroen. Nå
ligger Euroen på om lag 8,8 kroner, men
usikkerheten er hvordan det blir framover. Der
ligger også noe av konflikten når partene skal
sette minstepris. Fiskerne mener dagens
situasjon holder seg framover, mens
fiskekjøperne tror ikke man kan forvente det.
- Den ulike virkelighetsoppfatningen gjelder valuta
og markedsutsikter for blant annet klippfisk og
saltfisk. Noen mener vi har stor valutafordel som
vil vedvare, mens vi ser ikke muligheten for å øke
prisen på saltfisk og klippfisk i markedet, sier
Meinert. Har siste ord Mekling etter brudd i
prisforhandlingene er en forskrift som kom med
den nye fiskesalgslagsloven. Mekling har blitt
prøvd to ganger før, men det er første gang den

””

Det å vise så liten
forhandlingsvilje i en
situasjon hvor markedet er på vei opp og alle
piler peker i riktig retning, vitner rett og slett
om manglende respekt
for fiskerne
Arne R. Hole, daglig leder i Norges
Kystfiskarlag

tautsiktene, så synes han de er
mildt sagt merkelige.
– Spesielt når man vet at fiskekjøperne bruker akkurat de
samme valutaargumentene når
de vil ha prisen nedover, sier
Jonassen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

FORHANDLINGER:
Benken til fiskekjøperne
under forhandlingene.
Forhandlingsleder Sverre
Johansen fra FHL i hvit genser
i midten. FOTO: ARNE FENSTAD

– Dårlig julegave
– Egentlig
er jeg sluttet
å bli skuffet
og ta inn
over meg
slike ting.
Men denne
gangen var
fiskekjøpernes holdLeif Karlsen
ning tung å
svelge, selv
for ei forherdet sjel, innrømmer Leif Karlsen som er
styreleder i Vågan Fiskarlag
i Øst-Lofoten. Karlsen representerer de minste fiskerne
som i praksis er fullstendig
avhengig av en riktig markedspris. I sesongen får de
ingen ting annet.
– Jeg kan ikke i min villeste
fantasi tenke meg at alle fis-

kekjøperne står bak det som
nå skjedde i Tromsø. Det er
nesten skammelig av fiskeindustriens folk. Her gikk vi
ned fra 25 kroner hodestups
mot 10 for at fiskeindustrien
skulle få det til å gå rundt de
siste årene. Så blir vi møtt av
ei kald skulder når nå alt går
rette veien. de ser ikke ut til å
unne oss fem øre, sier en skuffet lokallagsleder. Karlsen
«kunne ikke drømt om» at
ikke prisen på den gjengse
torskestørrelsen vinterstid på
mellom 2,5 og seks kilo skulle
komme opp i 15 kroner. – Så
ender det på denne måten.
Det var en dårlig julegave,
konstaterer Laukvik-fiskeren
som undrer seg på når det
kan bli prisoppgang hvis det
ikke er dags for det nå.

Derfor ble det brudd i
prisforhandlingene
Fiskekjøperne og
Råfisklaget
er uenige
om prisen
på alle
fiskeslag, og
har ulik virkelighetsoppfatning.
Jurgen Meinert
Avstanden
mellom
partene var
stor på alle fiskeslag, men det
er torskeprisen de er mest
uenige om.
– Det er en viss avstand, det
er ikke til å legge skjul på.
Vi forhandler ikke bare om
detaljer, sier administrerende
direktør i Råfisklaget, Trygve
Myrvang.
Men det var fiskekjøperne
som foreslo at de skulle ta
brudd. Det betyr at partene
går til mekling. Etter forskriften skal det skje innen to
dager etter bruddet, men det
blir på mandag.

Stor avstand
– Avstanden var stor på sei,
hyse, brosme, ja, alle fiskeslag.
Men størst avstand var det på
torsk. Også biprodukter, rogn
og lever, var et av problemene.
Generelt sett var det for stor
avstand, sier Jurgen Meinert
som forhandler for NSL.
Forhandlingsleder for fiskekjøperne, Sverre Johansen
i FHL, bekrefter at torskeprisen var viktig.
– Det er torskeprisen som er
det viktigste i den sesongen vi
går inn i, det er ingen hemmelighet at den blir viktig.
Virkelighetsoppfatning
Mens oljebransjen i Norge
sliter med lave priser, nyter
fiskeeksportørene godt av lav
oljepris. Kronekursen svekker seg i forhold til Euroen.
Nå ligger Euroen på om lag
8,8 kroner, men usikkerheten
er hvordan det blir framover.
Der ligger også noe av konflikten når partene skal sette
minstepris.
Fiskerne mener dagens
situasjon holder seg framover,
mens fiskekjøperne tror ikke
man kan forvente det.
– Den ulike virkelighetsoppfatningen gjelder valuta og
markedsutsikter for blant annet klippfisk og saltfisk. Noen
mener vi har stor valutafordel

som vil vedvare, mens vi ser
ikke muligheten for å øke
prisen på saltfisk og klippfisk
i markedet, sier Meinert.

Har siste ord
Mekling etter brudd i prisforhandlingene er en forskrift
som kom med den nye fiskesalgslagsloven. Mekling har
blitt prøvd to ganger før, men
det er første gang den nye loven prøves ut. Og uansett hva
utfallet av meklingen blir, har
Råfisklaget siste ord og kan i
praksis overstyre meklingen.
– Vi er ikke fornøyd med at
de har siste ord, sier Johansen
i FHL.
Det er også noe av årsaken
til at fiskesalgslagsloven er
under press, blant annet
fra økonomene som skal gi
råd til Tveterås-utvalget.
Seniorforsker i Nofima Edgar
Henriksen sa dette tidligere
denne uka:
– Fiskerne står med ryggen
mot markedet og tror markedet slutter på kaikanten.
Gode argumenter
Fiskekjøperne sier selv at de
ikke ville utfordre loven da de
gikk til brudd. Mens Myrvang
i Råfisklaget avviser at det at
fiskesalgslagsloven er under
press ligger i bakhodet før
meklingen. Han gir likevel
uttrykk for at han ikke velvillig vil overstyre resultatet av
meklingen.
– Når vi går til mekling, er
det for å mekle, sier han.
Jurgen Meinert i NSL går
inn i meklingen med gode
forhåpninger på vegne av
fiskekjøperne.
– Vi mener vi har gode argumenter, og vi håper vi blir
hørt av en nøytral tredjepart.
arne,fenstad@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Les mer

fbfi.no

Råfisklaget satser på «markedsbasert fakta»
– Vi oppfatter dem som like
representantive for kjøpersiden som de andre organisasjonene, sier assisterende
Råfisklagsdirektør Svein Ove
Haugland i en kommentar.
Leder Steinar Eliassen deltok på vegne av den forholdsvis ferske organisasjonen på
det relativt korte forhandlingsmøtet sist tirsdag.

Råfisklagsdirektør
Trygve
Myrvang
belager
seg først
og fremst
på det han
benevner
som «markedsbasert
fakta» når

Trygve
Myrvang

prisdrøftingene nå går til
mekling.
– Vi mener å ha tung argumentasjon for ei prisøkning,
både ut fra markedssituasjonen, ut fra valutamessige
forhold og kanskje ikke minst
ut fra det faktum at fiskekvota
nå blir satt ned med ti prosent
i 2015.
Det siste er kanskje det
viktigste argumentet, mener

han. Råfisklags-direktøren
vil ikke innlate seg på omfattende forhåndsprosedyrer i
sakens anledning.
– Det er kompetente folk
som sitter i nemnda, og vi
mener å god saklig argumentasjon for våre krav, sier han.
Ingen av partene vil ut med
hva argumentasjonen ender
opp i når det gjelder konkrete
priser.

Det eneste som tidligere
har vært nevnt fra fagfolk, er
konklusjonen fra professor
Terje Vassdal ved Handelshøgskolen i Tromsø under
torskekonferansen i Tromsø.
Han hevdet at en kvotenedgang på 100.000 tonn alene
betinget minst to kroner
ekstra i pris ute i markedene.

nye loven prøves ut. Og uansett hva utfallet av
meklingen blir, har Råfisklaget siste ord og kan i praksis
overstyre meklingen.. - Vi er ikke fornøyd med at de har
siste ord, sier Johansen i FHL.
Det er også noe av årsaken til at fiskesalgslagsloven er
under press, blant annet fra økonomene som skal gi råd
til Tveterås-utvalget. Seniorforsker i Nofima Edgar
Henriksen sa dette tidligere denne uka: - Fiskerne står
med ryggen mot markedet og tror markedet slutter på
kaikanten. Gode argumenter Fiskekjøperne sier selv at
de ikke ville utfordre loven da de gikk til brudd. Mens
Myrvang i Råfisklaget avviser at det at
fiskesalgslagsloven er under press ligger i bakhodet før
meklingen. Han gir likevel uttrykk for at han ikke velvillig
vil overstyre resultatet av meklingen. - Når vi går til
mekling, er det for å mekle, sier han.
Jurgen Meinert i NSL går inn i meklingen med gode
forhåpninger på vegne av fiskekjøperne.
- Vi mener vi har gode argumenter, og vi håper vi blir hørt
av en nøytral tredjepart. arne,fenstad@fbfi.no Telefon:
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Frekt og respektløst av fiskeindustrien Bør fiskesalgslagsloven
fjernes?
Fiskeribladet Fiskaren (1 likt treff). Publisert på trykk 12.12.2014. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 23.

Fungerende daglig leder i Norges Kystfiskarlag,
Arne R Hole , reagerer sterkt på bruddet i
minsteprisforhandlingene denne uken.
Norges Kystfiskarlag beklager at
minsteprisforhandlingene tirsdag ble brutt uten at
det kom til reelle forhandlinger. Under henvisning
til ulike virkelighetsoppfatning valgte FHL og NSL
å bryte forhandlingen for å provosere frem en
megling etter den nye Fiskesalgslagsloven. Dette
er vår mening en politisk handling hvor man vil
forsøke å overbevise myndighetene om at
systemet ikke fungerer.. Bakgrunnen for dette er
at man vet at norsk fiskeripolitikk - inkludert
deltakerlov og fiskeslagslov - er under diskusjon
og at man derfor vil demonstrere at
Tveteråsutvalget sine løsninger er riktig. Nå har
både fiskeindustrien selv og Tveteråsutvalget
påstått at fiskeindustrien sliter med dårlig
lønnsomhet. Dette kan imidlertid ikke stemme.
Statssekretær Jøran Kallmyr i
Justisdepartementet kunne i forrige uke opplyse
at norsk fiskeindustri har saltet ned 1,7
milliarder kroner i skatteparadis de siste årene.
Dette viste han til i sitt innlegg på konferansen i
Tromsø 2. desember om fiskerikriminalitet. Er
industriens påståtte svake lønnsomhet kanskje
ikke er så svak likevel?.
Når vi i tillegg vet at de økonomiske
vanskelighetene deler av fiskeindustrien i
Nordland kom opp i som under finanskrisa i
2009-2010 først og fremst kom at av de hadde
blitt lokket til investeringer i et valutaprodukt
sydd sammen av en stor og delvis statseid bank,
og ikke av at de tapte penger på virksomheten
som sådan, er inntrykket av den ulønnsomme
fiskeindustrien feilaktig. Tar ikke signalene I hele
høst har vi sett rapporter og reportasjer om og fra
markedene som ønsker mer fisk, mer torsk,
gjerne fra Norge. Vi har sett rapporter om
hvordan markeder med økende kjøpekraft (td
Brasil) ønsker mer bearbeidet klippfisk, gjerne
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Fungerende daglig leder i Norges
Kystfiskarlag, Arne R Hole,
reagerer sterkt på bruddet i
minsteprisforhandlingene denne
uken.

FANGST: Fisk til
levering i Svolvær. ILL.
FOTO: TERJE JENSEN

Frekt og
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industrien
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Arne R Hole er fungerende daglig leder i
Norges Kystfiskarlag.

z minstepris

N

orges Kystfiskarlag
beklager at minsteprisforhandlingene tirsdag
ble brutt uten at det kom til
reelle forhandlinger. Under
henvisning til ulike virkelighetsoppfatning valgte FHL og
NSL å bryte forhandlingen for
å provosere frem en megling
etter den nye Fiskesalgslagsloven. Dette er vår mening
en politisk handling hvor
man vil forsøke å overbevise
myndighetene om at systemet
ikke fungerer.
Bakgrunnen for dette er at
man vet at norsk fiskeripolitikk - inkludert deltakerlov
og fiskeslagslov - er under
diskusjon og at man derfor vil
demonstrere at Tveteråsutvalget sine løsninger er riktig.

””

Er
industriens
påståtte svake
lønnsomhet
kanskje ikke er
så svak likevel?

Nå har både fiskeindustrien
selv og Tveteråsutvalget påstått at fiskeindustrien sliter
med dårlig lønnsomhet. Dette
kan imidlertid ikke stemme.
Statssekretær Jøran Kallmyr
i Justisdepartementet kunne
i forrige uke opplyse at norsk
fiskeindustri har saltet ned
1,7 milliarder kroner i skatteparadis de siste årene. Dette
viste han til i sitt innlegg
på konferansen i Tromsø 2.
desember om fiskerikriminalitet. Er industriens påståtte
svake lønnsomhet kanskje
ikke er så svak likevel?
Når vi i tillegg vet at de
økonomiske vanskelighetene
deler av fiskeindustrien i
Nordland kom opp i som
under finanskrisa i 2009-2010
først og fremst kom at av de
hadde blitt lokket til investeringer i et valutaprodukt sydd
sammen av en stor og delvis
statseid bank, og ikke av at de
tapte penger på virksomhe-

Bør fiskesalgslagsloven fjernes?

J

eg føler behov for å presisere en del synspunkter
som framkommer i
nettutgaven og i papiravisen
til FiskeribladetFiskaren
onsdag 10.12. I et relativt
langt intervju var jeg betydelig mer nyansert enn hva den
korte framstillingen uttrykker. Jeg har derfor behov for å
presisere følgende:
1. Jeg kjenner ikke til hvilke
forslag Tveteråsutvalget
kommer med. Petter Holm
og jeg har imidlertid laget en
utredning som mange har
sterke synspunkter på, men
få har lest. Utredningen ble
bestilt av departementet. Det

Seniorforsker i Nofima, Edgar
Henriksen, er klar på at
Tveterås-utvalget også bør
fjerne fiskesalgslagsloven.
– Jeg mener det er to
utviklingstrekk som viser at
den ikke fungerer. Den tar
ikke høyde for kvaliteten og
den tar ikke høyde for store
kvanta som går ut i markedet
på kort tid. Debatten om fiskeprisene som foregår i sosiale
media nå viser at fiskerne står
med ryggen mot markedet og
tror markedet er kaikanten.

Fiskerne
blir bare
provosert av
all kvalitetssnakket,
sier han.
Henriksen har
sammen
med PetEdgar
ter Holm
Henriksen
skrevet en
av de fire delrapportene. Han
frykter at NOU-rapporten
ender i en skuff, fordi nord-

norske politikere vil kjempe
mot enhver endring.
– Jeg frykter politikerne i
nord vil kjempe for en politikk
som ikke fungerer. Det er
i såfall en ren destruktiv
politikk, sier Henriksen. Han
tror også leveringsplikten og
deltakerloven bør endres,
– Deltakerlovens retorikk er
tilpasset 40-tallet. Leveringsplikten fungere heller ikke,
og det er på tide næring og
politikere tar innover seg at vi
er en del av en global verden.

Vi kan ikke beskytte industri
og flåte mot resten av verden.
Jeg tror deltakerloven uansett
vil sprekke innenfra, fordi
gammelgubbene med båt og
kvote ikke har noen å selge til
når de slutter, sier han.
– Og hvorfor skal det være
slik at en reder i et kontor på
kaia, som aldri er på havet
skal få eie båter, mens sjefen
i industribygget ved siden av
ikke får eie båt. Deltakerloven
er allerede utvannet, legger
han til.

Mener Asche beskriver tilstanden godt
Utvalgsmedlem Jonny
Berfjord i Tveterås-utvalget
mener professor Frank Asche
har en god beskrivelse av
tilstanden i norsk sjømatindustri, og bekrefter at det
har vært mye diskusjoner
rundt denne delinnstillingen i
utvalget.
Asches delinnstilling var ikke
den mest radikale, mener han
og viser til delinnstillingen til
Petter Holm og Edgar Henriksen som langt mer inngripende. Særlig for fiskerne.

– Mens
Asche
beskriver
en situasjon
slik den
er i 2014,
beskriver
Holm og
Henriksen
situasjonen
Jonny Berfjord
for sjømatnæringen
før årtusenskiftet. Mens
Asche mener markedene for
norsk filetindustri er borte,

mener Holm og Henriksen at
fiskerne står med ryggen til
markedene og ikke ser dem,
sier Berfjord.
Han viser til at de to sistnevnte vil ha bort deltakerloven og fiskesalgslagsloven,
som de fortsatt kaller «råfiskloven», mens Asche mener
fiskesalgslagsloven fungerer
greit.
– Asche sier også at norsk
sjømatnæring må produsere
de produktene de får best
betalt for, og at næringen må

omstille seg deretter for å
tjene penger. Det bør være
lønnsomt både å være fisker
og for fiskeindustrien, mener
han og finner det også riktig
at leveringsplikten er utdatert.
Berfjord viser til Holm og
Henriksens delrapport ikke
var viktig for ham i utvalget,
mens Asches rapport var det.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

«Vil endre for å styrke lønnsomheten»
– Vi er villige til å gjøre endringer for å styrke lønnsomhet. Bake kaken større og øke
verdiskapningen. 2015- blir et
viktig debattår for næringen,
sa statssekretær Amund
Drønen Ringdal på årsmøtet i
Fiskebåt Vest fredag.
– Vi håper de politiske
partiene ikke vil gå i skyttergravene når innstillingen blir

lagt fram,
men heller
fortelle
hvordan
fremtiden
skal være.
Fiskerinæringen er
for viktig til
at partiene skal gå

Amund Drønen
Ringdal

i skyttergravene, sa Drønen
Ringdal.
Statssekretæren synes de
fire delrapportene som er
kommet er ganske spreke
i sine forslag. Han sier den
politiske jobben begynner
etter at utvalget har lagt fram
sin innstilling.
– Vi har fire måneders høring om NOU-en og vil legge

fram en proposisjon innen jul
neste år for å få til de endringer som vi mener er nødvendige, sa Drønen Ringdal.
Mer ville han ikke si om det
som kommer ut av Tvetråsutvalgets rapport.
einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

nådeløs: Professor Frank
Asche gjennomgikk sin
delinnstilling på årsmøtet i
Fiskebåt Vest. Han er nådeløs
i sin dom over fiskeindustrien.
ILL.FOTO: DN

Fakta: utvalget
Tveterås-utvalget har som
mandat
at de skulle foreta en
dustrien, sier Tveterås, som
i
grundigere gjennomgang av
går orienterte fiskebåtrederne
sjømatindustriens
rammevilkår.
QQTveterås-utvalget
om arbeidet i utvalget på årshar som
QQUtgangspunktet var en målsetmøtet til Fiskebåt Sør i Bergen.
mandat at de skulle foreta en
at Norge skal
være ver- av
Asche, som nylig deltokning
på omgrundigere
gjennomgang
dens
sjømatnasjon,
og
Fiskebåt Vest sitt årsmøte
i fremste
sjømatindustriens
rammevilkår.
skal anvendes
QQUtgangspunktet
Ålesund, mener det holdesatlivfiskeressursene
var en målsetpå en måte
høyest
i mange bedrifter som har misning som
om atbidrar
Norgetilskal
være vermulig verdiskaping
hele og
tet sine markeder. Han samdens fremstegjennom
sjømatnasjon,
verdikjeden.
menligner hvitfisksektoren
at fiskeressursene skal anvendes
QQUtvalget legger fram sin
på en måte som bidrar til høyest
med hermetikkfabrikkenes
innstilling
i Tromsø
kommende
fall:
mulig
verdiskaping
gjennom hele
tirsdag.verdikjeden.
– Alle fiskehermetikkfabrikker var hjørnesteinsbedrifter. QQUtvalget legger fram sin
Til slutt var det ikke lengre innstilling i Tromsø kommende
forklarer
hvorfor:
marked for dem. Litt for mange
tirsdag.
– Tvunget bearbeidingsplikt
bedrifter i fiskeindustrien i dag
er strengt tatt på grensen til
er nær samme situasjon. Oppbare
I en verden
hvor det
tatt av å bevare i stedet for
å tull.
forklarer
hvorfor:
er vanskeligere
å drive
tradivære fremtidsrettet, sa Asche.
– Tvunget
bearbeidingsplikt
sjonelle
fordi
de
erarbeidsplasser
strengt tatt på
grensen
til
ikke er
konkurransedyktige,
Møllerstein
bare
tull. I en verden hvor det
så klarer
man ikke å beskytte
Asche mener leveringsforpliker vanskeligere
å drive tradidisse sjonelle
arbeidsplassene
til enfordi de
telser er en av møllersteinene
arbeidsplasser
bestemt
produksjon.
Før eller
som må fjernes fra fiskeindusikke
er konkurransedyktige,
siden kollapser
det. Tveteråstrien:
så klarer man
ikke å beskytte
utvalget
finnes
fordi industrien til en
– Løsrivning fra leveringsfordisse
arbeidsplassene
står i fare
for å produksjon.
kollapse.
pliktelser vi styrke lønnsomhebestemt
Før eller
– Større
ten både på sjø og land. Dagens
sidenbedrifter
kollapsermed
det.mer
Tveteråsgir bedre
verdiskapordning hindrer at hensynetkapasitet
til utvalget
finnes
fordi industrien
lønnsomheten settes først.
står i fare for å kollapse.
Asche har listet opp 16 punk– Større bedrifter med mer
ter som krever forandringer og kapasitet gir bedre verdiskapQQ

z tveterås

Tveterås-utvalget
har i den nye NOUrapporten lagt mest
vekt på Frank Asches
konklusjon. – Det er
deltakerloven som står
først for fall, kommenterer professor Petter
Holm.

bak det som trolig er den mest
sentrale delrapporten til Tveterås-utvalget. Petter Holm, som
sammen med Edgar Henriksen
har skrevet en av rapportene
Tveterås-utvalget har brukt,
har lest Asche-rapporten. Han
tror deltakerloven vil bli endret
slik at landanleggene kan få
kjøpe seg inn i flåten.
– Endringer i fiskerinæringen går ikke så fort, men det
er et visst press mot både deltakerloven og leveringsforpliktelsene. Det er rimelig å forvente
at det er her det først vil skje
endringer, sier han.
– Men det vil nok bli en kamp
mellom de ulike interessene,
sier Holm.

Fakta: utvalget
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båtovner

noen skal ha beskyttelse.

Det er ikke et alter– Det er vanskelig å forstå
hvorfor fiskebåtredere skal ha
nativ å beholde dagens spesiell
beskyttelse. De som
næring. Verden
har fått dispensasjon gjør det
Det er rundt
ikke et alterikke spesielt bra. Det er over
oss trenger
på. dagens
nativ å seg
beholde
min fatteevne at man skal
Lønnsnivået
næring. stiger,
Verdendet
rundtbruke regelverk som beskyttelse, sa Asche,
gjør ikke
fiskeprisene
oss trenger
seg på.
Han mener også at salgsFrank Asche, professor
lagene kan være innovaLønnsnivået stiger, det
sjonshemmende om de er for
gjørsmå
ikke
fiskeprisenekonservative i forhold til omning. De
fiskerindustri-

– uten bruk
av strøm
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Nils Torsvik,
Øystein Hage
Einar Lindbæk
Bergen/Loen

Ragnar
Tveterås

Ragnar
Tveterås

almenningen som nå krever at
deres rikdom skal bli beskyttet. Det er verken et rasjonelt
eller elegant argument, sier
Henriksen.

Taus sjef
Ragnar Tveterås, som har ledet
utvalget, vil ikke røpe hva som
er utvalgets konklusjoner, men
innrømmer at Asches delrapport har stått sentralt i diskusjonene.
– Om Asches tilrådinger vil
bli fulgt, får vi se på tirsdag,
når rapporten skal legges fram,
sier Tveterås som røper såpass
at det ikke vil være snakk om
kosmetiske endringer.
– Forslagene vil være gjennomgripende for sjømatin-

er denne utredningen jeg har
uttalt meg om, ikke Tveteråsutvalget.
2. I denne utredningen
fremmer vi tre alternativer
for endring av rammebetingelser for fiskerinæringa. Det
vi framhever som det mest
realistiske alternativet er

Tveterås-utvalgets rapport legges fram i Tromsø kommende
tirsdag. Da begynner den store
debatten om sjømatnæringens
veivalg framover. Tromsø-professor Petter Holm forventer en
voldsom drakamp mellom ulike
interesser i tiden som kommer.
Professor Frank Asche står

Utspilt
Han får støtte av Edgar Henriksen, som mener deltakerloven har utspilt sin rolle. – Når
fiskerne ber om at loven opprettholdes så ber de egentlig
om å bli beskyttet mot resten
av verden.
– Da almenningen ble lukket ble det skapt en fiskeradel.
Det er den samme adelen som
krevde beskyttelse ved å lukke

det meldes om etterspørsel i
markedene, og på bakgrunn
at valutaen i de viktigste
markedene styrkes i forhold
til norsk krone, peker alt i
retning av at vi skulle få en
viss minsteprisøkning. Vi har
til og med notert at fiskekjøpere faktisk har forventet en
oppjustering av minstepris.

Politisk strategi
Norges Kystfiskarlag beklager på det sterkeste at fiskeindustriens organisasjoner
nå bruker de aktulle prisforhandlinger som et ledd i sin
politiske strategi for å svekke
fiskernes rettigheter.
Dessuten er det både frekt
og respektløst å forlate møtet
uten å overhode begynne på
reelle forhandlinger. Man
har stått langt fra hverandre
tidligere, og likevel klart å
oppnå resultater.

– Bør fjerne fiskesalgslagsloven også

onsdag 10. desember 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

Professor
Professortror
tror
deltakerloven
deltakerloven
ryker
rykerførst
først

z utvalg

Tar ikke signalene
I hele høst har vi sett rapporter og reportasjer om og
fra markedene som ønsker
mer fisk, mer torsk, gjerne
fra Norge. Vi har sett rapporter om hvordan markeder
med økende kjøpekraft (td
Brasil) ønsker mer bearbeidet
klippfisk, gjerne ferdig utvannet i porsjonspakninger. Men
nei - industrien her hjemme
tar ikke disse signalene. Det
er så mye enklere å presse
fiskerne for ei krone eller to,
spesielt når det synes å være
så enkelt å få myndighetene
med på bløffen.
Fiskerne hadde ikke foventet den helt store minsteprisøkningen. På bakgrunn
av erfaringene med hva som
faktisk betales for torsk for
tiden, med bakgrunn i at
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Innlegg

ten som sådan, er inntrykket
av den ulønnsomme fiskeindustrien feilaktig.

Frank Asche,
samfunnene
er såprofessor
små at det setningsmetoder.
ikke er lønnsomt med leveran– Det er ikke et alternativ å
dørbedrifter
til fiskeindustrien,
beholde dagens næring. Verning. De
små fiskerindustrisier han.
samfunnene er så små at den
det rundt oss trenger seg på.
Lønnsnivået stiger, det gjør
ikke er lønnsomt med leveranHistorisk deltakerlov
ikke fiskeprisene, sa Frank
dørbedrifter til fiskeindustrien,
Om deltakerloven
sier han. sier Asche at Asche på årsmøtet i Fiskebåt
historisk var det gode grunner Vest fredag, da han forsvaret
for den.
Historisk deltakerlov innholdet i sin delrapport til
– Den
moderne
fiskeren
Tveterås-utvalget.
Om
deltakerloven
siermå
Asche
at
forholde
seg til var
kapitalmarkehistorisk
det gode grunner
det og for
banker
den. fordi det er mye redaksjonen@fbfi.no
kapital syltet
og kvoter.
– Deni fartøy
moderne
fiskeren Tlf.
må55 21 33 00
Den moderne
er en
forholdefiskebåteier
seg til kapitalmarkeinvestor
detpå
ogsamme
bankermåte
fordi som
det er mye
Les mer
andre bedriftseiere,
Asche,
kapital syltet isier
fartøy
og kvoter.
som har
problemer
med å for- er en
Den
moderne fiskebåteier
stå hvorfor
nordnorske
fiskere
investor
på samme
måte som
er så mye
mer
verdifulle sier
ennAsche,
andre
bedriftseiere,
sørnorske
fiskere,
og hvorfor
som har
problemer
med å forstå hvorfor nordnorske fiskere
er så mye mer verdifulle enn
sørnorske fiskere, og hvorfor

Type 66MK

Type 71M

Vi har eget verksted
og komplett delelager.
Importør av Refleks
siden 1968.

www.shelby.no

at alt fortsetter som før. Det
fbfi.no
legges ikke
merke til. Vi har
da også påpekt at de utviklingstrekkene vi ser i dag
sannsynligvis vil fortsette.
3. Det mest radikale
alternativet, som vi altså
ikke har spesielt tro på vil bli
gjennomført, er å likestille
Type 62MKS
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fiskeripolitikken med annen
næringspolitikk. Da tar man
altså bort særlovgivningen.
Og da faller både fiskesalgslagsloven og deltakerloven.
4. Når det gjelder fiskesalgslagsloven, så er det
praktiseringen, spesielt i hvitfisksektoren, som etter mitt
syn skaper problemer. Loven
er det mange gode grunner
til å beholde. Minsteprisen
skaper et marked som i alt for
liten grad premierer god kvalitet og setter riktig (lav) pris
på dårlig kvalitet. Når minstepris kombineres med et
reguleringsopplegg som ikke
demper aktivitet, fører det
til at store mengder fisk av
middelmådig kvalitet landes
på kort tid. Dette skaper problemer nedover i verdikjeden
og fører blant til at verdier

for nasjonen tapes og at store
delet av fiskeindustrien sliter
med lønnsomheten. Jeg tror
ikke at fiskesalgslagsloven vil
bli fjernet, men mener jeg at
man må se på praktiseringen
av minsteprissystemet og
da sett i sammenheng med
reguleringsopplegget.
Vi har åpenbare problemer
knyttet til lønnsomhet, sysselsetting og verdiskapning.
Når svært mange er i mot at
dagens rammevilkår skal
endres, så må man bidra til
å finne fram til løsninger
som kan bedre situasjonen.
Fiskesalgslagenes nye ansvar
for kvalitet er ett slikt, et annet tiltak er at noe gjøres med
reguleringsopplegget.
Edgar Henriksen,
seniorforsker Nofima

ferdig utvannet i porsjonspakninger. Men nei - industrien
her hjemme tar ikke disse signalene. Det er så mye
enklere å presse fiskerne for ei krone eller to, spesielt
når det synes å være så enkelt å få myndighetene med
på bløffen. Fiskerne hadde ikke foventet den helt store
minsteprisøkningen. På bakgrunn av erfaringene med
hva som faktisk betales for torsk for tiden, med
bakgrunn i at det meldes om etterspørsel i markedene,
og på bakgrunn at valutaen i de viktigste markedene
styrkes i forhold til norsk krone, peker alt i retning av at
vi skulle få en viss minsteprisøkning. Vi har til og med
notert at fiskekjøpere faktisk har forventet en
oppjustering av minstepris. Politisk strategi Norges
Kystfiskarlag beklager på det sterkeste at
fiskeindustriens organisasjoner nå bruker de aktulle
prisforhandlinger som et ledd i sin politiske strategi for å
svekke fiskernes rettigheter.. Dessuten er det både frekt
og respektløst å forlate møtet uten å overhode begynne
på reelle forhandlinger. Man har stått langt fra hverandre
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tidligere, og likevel klart å oppnå resultater. Jeg
føler behov for å presisere en del synspunkter
som framkommer i nettutgaven og i papiravisen
til FiskeribladetFiskaren onsdag 10.12. I et
relativt langt intervju var jeg betydelig mer
nyansert enn hva den korte framstillingen
uttrykker. Jeg har derfor behov for å presisere
følgende: 1. Jeg kjenner ikke til hvilke forslag
Tveteråsutvalget kommer med. Petter Holm og
jeg har imidlertid laget en utredning som mange
har sterke synspunkter på, men få har lest.
Utredningen ble bestilt av departementet. Det er
denne utredningen jeg har uttalt meg om, ikke
Tveteråsutvalget..

mener jeg at man må se på praktiseringen av
minsteprissystemet og da sett i sammenheng med
reguleringsopplegget. .

2. I denne utredningen fremmer vi tre alternativer
for endring av rammebetingelser for
fiskerinæringa. Det vi framhever som det mest
realistiske alternativet er at alt fortsetter som før.
Det legges ikke merke til. Vi har da også påpekt
at de utviklingstrekkene vi ser i dag sannsynligvis
vil fortsette.

@text2

Vi har åpenbare problemer knyttet til lønnsomhet,
sysselsetting og verdiskapning. Når svært mange er i
mot at dagens rammevilkår skal endres, så må man
bidra til å finne fram til løsninger som kan bedre
situasjonen. Fiskesalgslagenes nye ansvar for kvalitet er
ett slikt, et annet tiltak er at noe gjøres med
reguleringsopplegget.. Edgar Henriksen, seniorforsker
Nofima
FANGST: Fisk til levering i Svolvær. ILL. FOTO: TERJE
JENSEN FiskeribladetFiskaren 10. desember 2014
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Oversikt over like treff
Frekt og respektløst av fiskeindustrien
Bladet Vesterålen 12.12.2014

3. Det mest radikale alternativet, som vi altså
ikke har spesielt tro på vil bli gjennomført, er å
likestille fiskeripolitikken med annen
næringspolitikk. Da tar man altså bort
særlovgivningen. Og da faller både
fiskesalgslagsloven og deltakerloven..
4. Når det gjelder fiskesalgslagsloven, så er det
praktiseringen, spesielt i hvitfisksektoren, som
etter mitt syn skaper problemer. Loven er det
mange gode grunner til å beholde. Minsteprisen
skaper et marked som i alt for liten grad
premierer god kvalitet og setter riktig (lav) pris på
dårlig kvalitet. Når minstepris kombineres med et
reguleringsopplegg som ikke demper aktivitet,
fører det til at store mengder fisk av middelmådig
kvalitet landes på kort tid. Dette skaper
problemer nedover i verdikjeden og fører blant til
at verdier for nasjonen tapes og at store delet av
fiskeindustrien sliter med lønnsomheten. Jeg tror
ikke at fiskesalgslagsloven vil bli fjernet, men
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Ikke overraskende endte denne ukens
prisforhandlinger i hvitfisksektoren med brudd.
Partene stod langt ifra hverandre, og vi tror
kjøpersiden hadde den nye meklingsordningen i
bakhodet da de valgte å ta brudd.
Sannsynligvis tenker kjøperne at dette er en
gyllen mulighet til å få prøvd ut den nye
ordningen. I lys av den politiske debatten rundt
fiskesalgslagsloven tror vi det spesielt for
fiskersiden er viktig å komme frem til en
omforent avtale. Et brudd med påfølgende diktat
vil bare gi enda mer skyts til dem som ønsker
livet av den ferske loven. I fjor på denne tiden
endte også forhandlingene med brudd, og Norges
Råfisklag justert prisen litt opp. Økningen var i
realiteten marginal, og historien viser at det var
fullt forsvarlig å sette en litt høyere pris. Mandag
skal partene til mekling - for første gang etter at
den nye loven ble innført. For fiskernes del håper
vi de blir enige, hvis ikke tror vi den nye loven blir
satt under ytterligere press.
I forkant av årets forhandlinger hadde spesielt
fiskerne et ønske om høyere priser, mens
fiskekjøperne naturlig nok vil holde igjen.
Toppene i Råfisklaget mener prisene bør ti
prosent opp. Argumentet er de reduserte
totalkvotene og at Norge har videreutviklet
markedene for hvitfisk. Det bør gi grobunn for
høyere priser, mener fiskersiden. Kjøperne mener
derimot markedene fremdeles er usikre, og at de
store mengdene fisk som skal ut på en gang ikke
forsvarer høyere priser..
Prismeklingen er dagen før Tveterås-utvalget
kommer med sin nye NOU-rapport.
Ekspertutvalget vil trolig foreslå en rekke
endringer, men vi tviler på om de vil gå inn for de
store endringene av fiskesalgslagsloven.
Foreslås det forandringer er det i allefall lite som
tyder på at en samstemt gruppe vil stå bak
vurderingen.
Kritikerne av loven får god hjelp av seniorforsker
ved Nofima, Edgar Henriksen. Han kommer med
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kke overraskende endte denne ukens prisforhandlinger i hvitfisksektoren med brudd.
Partene stod langt ifra hverandre, og vi tror
kjøpersiden hadde den nye meklingsordningen i
bakhodet da de valgte å ta brudd. Sannsynligvis
tenker kjøperne at dette er en gyllen mulighet
til å få prøvd ut den nye ordningen. I lys av den
politiske debatten rundt fiskesalgslagsloven tror
vi det spesielt for fiskersiden er viktig å komme
frem til en omforent avtale. Et brudd med påfølgende diktat vil bare gi enda mer skyts til dem
som ønsker livet av den ferske loven.
I fjor på denne tiden endte også forhandlingene med brudd, og Norges Råfisklag justert
prisen litt opp. Økningen var i realiteten marginal, og historien viser at det var fullt forsvarlig å
sette en litt høyere pris. Mandag skal partene til
mekling - for første gang etter at den nye loven
ble innført. For fiskernes del håper vi de blir
enige, hvis ikke tror vi den nye loven blir satt
under ytterligere press.
I forkant av årets forhandlinger hadde spesielt fiskerne et ønske om høyere priser, mens
fiskekjøperne naturlig nok vil holde igjen. Toppene i Råfisklaget mener prisene bør ti prosent
opp. Argumentet
er de reduserte
totalkvotene og at
Norge har videreutviklet markedene for hvitfisk. Det
bør gi grobunn
for høyere priser,
mener fiskersiden.
Kjøperne mener
derimot markedene fremdeles er usikre, og at
de store mengdene fisk som skal ut på en gang
ikke forsvarer høyere priser.
Prismeklingen er dagen før Tveterås-utvalget
kommer med sin nye NOU-rapport. Ekspertutvalget vil trolig foreslå en rekke endringer,
men vi tviler på om de vil gå inn for de store
endringene av fiskesalgslagsloven. Foreslås det
forandringer er det i allefall lite som tyder på at
en samstemt gruppe vil stå bak vurderingen.
Kritikerne av loven får god hjelp av seniorforsker ved Nofima, Edgar Henriksen. Han kommer med ramsalt kritikk av fiskerne, som han
mener ikke forstår markedet. Etter hans mening oppfatter fiskerne kaikanten som markedet for fisken sin - og ikke de europeiske forbrukerne. Etter de siste årenes finansuro, tror vi
de fleste har forstått at de må tenke lenger enn
kaien. Likevel kan det virke som om Henriksen
har et poeng når vi til stadighet hører om kappfiske, juks og elendig kvalitet. Ingenting av dette
vil bidra til høyere priser.
Vi tror likevel det er rom for høyere priser,
men det viktigste for fiskerne nå er å komme
frem til en avtale. Et brudd tror vi på sikt kan
koste fiskerne dyrere. Dette tror vi også Råfisklaget innser. Det vil helt sikkert også sette en
demper på de heftigste kravene. Vi håper partene derfor blir enige om en forsvarlig økning.
Det vil sikre fiskerne økte inntekter og bidra til
videre vekst i markedene.

Prisdiktat vil
gi kritikerne av
salgslagsloven
mer skyts

POPULÆR, MEN UTSATT: Nordlandsekspressen er populær som passasjerbåt og som
godstransportør nord og sør for Bodø. Næringslivet i regionen frykter fylkeskommunen vil kutte
bevilgningene til ruten, noe som kan ta livet av bedrifter i området. FOTO: NOrdlaNdSkySTeN

et hav av forskjell

det går alltid en buss i Oslo. Men nesten aldri en
hurtigbåt til Steigen.

z KommENtaR

og Sogn og Fjordane til de
store samferdselstaperne.
Fylkesrådet har regnet ut
at hver passasjer mellom
Bodø og Helnessund koster
fylkeskommunen 1400 kr
neste år. Det er dyrere å
frakte folk i Sogn og Fjordane
enn i Vestfold. Sånn er det i
landet vårt.

REIDUN KJELLING NYBØ

Heldigvis
er det folk
som tør satse i
Steigen. De bor
der fordi de vil
og fordi de kan.

S

om pendler mellom Oslo
og Bodø opplever jeg at
kollektivtilbudet er både
billigere og bedre i Oslo enn
i distrikts-Norge. Den store
forskjellen blir enorm når
en sammenligner Oslo med
hverdagen til dem som bor i
Steigen. Her betyr hurtigbåten alt. Den anløper ikke annet hvert minutt. Den anløper
ikke alle stedene daglig en
gang. Men den kommer og
den sparer innbyggerne for
den lange, lange turen rundt.
Det er stor forskjell på en båttur i en time og 24 mil i bil til
og fra Bodø. Noen steder når
du ikke med bil en gang.
Båtruta mellom Bodø og
Helnessund i Steigen - gjør
det mulig å reise fram og
tilbake til Steigen på dagen går en usikker fremtid i møte.
I tillegg er det usikkert om
det blir mulig å frakte gods
med Nordlandsekspressen.
I praksis får det store konsekvenser for folk som bor
og driver næring i Steigen.
Forslaget til kutt i båttilbudet
kommer like årvisst som
høstjakta. I år kom varselet
allerede mens midnattssola
skapte magisk lys over Folda
og Sagfjorden.
En ny fordelingsnøkkel
mellom fylkene gjør Nordland

””

Reaksjonene er entydige
fra stedene langs kysten som
rammes. – En katastrofe for
kysten, sier Tarald Sivertsen.
Steigen-ordfører Asle Schrøder (Sp) kaller omprioriteringen dypt urettferdig:
– Dette er en overføring
av ressurser fra distriktene
og til Oslo-regionen. Det er
ute i distriktene at de største
verdiene blir skapt, men det
er vi som blir skviset, gang
på gang, sier han til Avisa
Nordland. Og varaordfører
Fred Eliassen (Ap) følger opp
i NRK: – Hvis du skal ha kostnytte analyse på alt, uten å se
samfunnsøkonomisk på det,
da er vi ferdige i distriktene.
Fylkespolitikerne toer sine
hender. De mener kuttene
er nødvendige. Noen av dem
skylder på statlig omprioritering. SVs gruppeleder i
fylkestinget Marit Tennfjord
mener dette er en villet

politikk fra den borgerlige
regjeringen.Og kuttene stopper ikke der. Fylkesråd for
samferdsel lover full gjennomgang av anløpsstedene
for Nordlandsekspressen.
Men heldigvis er det folk
som tør satse i Steigen. De
bor der fordi de vil og fordi de
kan. Lindis Sloan har jobbet
ved Kvinneuniversitetet Nord
siden 2003. Mannen hennes
har skapt seg egen bedrift
som selger gourmetsjømat til
verdens beste restauranter.
Malurten i begeret er det
årvisse maset om å legge ned
videregående og hurtigbåt.
«Slutt med det tullet», skriver Lindis på kvinneuniversitetets blogg; «Vi må ha folk og
vi må ha båt». Hun oppfordrer
fylkespolitikerne til å ta med
befolkningen på råd. «Gi oss
trafikkgrunnlagstall, oversikt
og muligheter. La oss komme
med innspill. Hold lokaldemokratiet levende ved å involvere lokalpolitikere, regionråd
og fylke. Spør næringslivet
hva de trenger!»
Lindis i Steigen har helt
rett. Hun har ikke flyttet til
Steigen bare for å se utover
havet. Hun jobber og bor
der. Og det bør hun få lov til
å fortsette med. Det er langt
dette landet. Langt og variert.
Vi trenger å se helheten. Forstå hvordan det er å leve og
bo med 24 mil til nærmeste
sykehus.
rkn@nored.no
Tlf: 91105511

Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i
Norsk Redaktørforening og fra
Bodø. Denne kommentaren
har stått på trykk på nettstedet High North News.

ramsalt kritikk av fiskerne, som han mener ikke forstår
markedet. Etter hans mening oppfatter fiskerne
kaikanten som markedet for fisken sin - og ikke de
europeiske forbrukerne. Etter de siste årenes finansuro,
tror vi de fleste har forstått at de må tenke lenger enn
kaien. Likevel kan det virke som om Henriksen har et
poeng når vi til stadighet hører om kappfiske, juks og
elendig kvalitet. Ingenting av dette vil bidra til høyere
priser.
Vi tror likevel det er rom for høyere priser, men det
viktigste for fiskerne nå er å komme frem til en avtale. Et
brudd tror vi på sikt kan koste fiskerne dyrere. Dette tror
vi også Råfisklaget innser. Det vil helt sikkert også sette
en demper på de heftigste kravene. Vi håper partene
derfor blir enige om en forsvarlig økning. Det vil sikre
fiskerne økte inntekter og bidra til videre vekst i
markedene. Prisdiktat vil.
gi kritikerne av salgslagsloven mer skyts
@text2
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Lov under press
Fiskeribladet Fiskaren - Login 12.12.2014 17:22

Oversikt over like treff
Lov under press
Fiskeribladet Fiskaren 12.12.2014 07:18
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Derfor ble det brudd i prisforhandlingene
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 10.12.2014 17:14. Profil: Nofima faglig.
Arne Fenstad.

Fiskekjøperne og Råfisklaget er uenige om prisen
på alle fiskeslag, og har ulik
virkelighetsoppfatning. Mandag blir det mekling.
Tirsdag ettermiddag ble det brudd i
forhandlingene om minstepris mellom
Råfisklaget, Fiskekjøpernes forening, FHL og
NSL. Avstanden mellom partenes var stor på alle
fiskeslag, men det er torskeprisen de er mest
uenige om.
Trygve Myrvang, administrerende direktør i
Råfisklaget. Foto: Arne Fenstad.
- Det er en viss avstand, det er ikke til å legge
skjul på. Vi forhandler ikke bare om detaljer, sier
administrerende direktør i Råfisklaget, Trygve
Myrvang.
Men det var fiskekjøperne som foreslo at de
skulle ta brudd. Det betyr at partene går til
mekling. Etter forskriften skal det skje innen to
dager etter bruddet, men det ligger an til at det
blir på mandag.
- Vi syntes avstanden var så stor og
virkelighetsoppfatningen var så forskjellig, at det
ble brudd. Avstanden var stor på sei, hyse,
brosme, ja, alle fiskeslag. Men størst avstand var
det på torsk. Også biprodukter, rogn og lever, var
et av problemene. Generelt sett var det for stor
avstand, sier Jurgen Meinert som forhandler for
NSL.
Forhandlingsleder for fiskekjøperne, Sverre
Johansen i FHL, bekrefter at torskeprisen var
viktig.
- Det er torskeprisen som er det viktigste i den
sesongen vi går inn i, det er ingen hemmelighet
at den blir viktig.
Ulik virkelighetsoppfatning Mens oljebransjen i
Norge sliter med lave priser, nyter
fiskeeksportørene godt av lav oljepris.
Kronekursen svekker seg i forhold til Euroen. Nå
ligger Euroen på om lag 8,8 kroner, men
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usikkerheten er hvordan det blir framover. Der
ligger også noe av konflikten når partene skal
sette minstepris.
Fiskerne mener dagens situasjon holder seg
framover, mens fiskekjøperne tror ikke man kan
forvente det.
- Den ulike virkelighetsoppfatningen gjelder valuta
og markedsutsikter for blant annet klippfisk og
saltfisk. Noen mener vi har stor valutafordel som
vil vedvare, mens vi ser ikke muligheten for å øke
prisen på saltfisk og klippfisk i markedet, sier
Meinert.
- Det kan vi si mer om - det er en viktig faktor.
Veldig mye av hvitfiskeksporten går til Europa.
Valutaen er svekket nå, sammenlignet med hva
den var tidligere. Spørsmålet som er vanskeligere
er hvordan den blir framover. Det er umulig å si
noe sikkert, sier Johansen og fortsetter:
- Vi synes det er vanskelig å spå, men å
forutsette at kursen blir på dagens nivå eller
høyere - det er i hvert fall risikofylt, sier han.
Råfisklaget har siste ord Mekling etter brudd i
prisforhandlingene er en forskrift som kom med
den nye fiskesalgslagsloven. Mekling har blitt
prøvd to ganger før, men det er første gang den
nye loven prøves ut. Og uansett hva utfallet av
meklingen blir, har Råfisklaget siste ord og kan i
praksis overstyre meklingen.
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- Vi er ikke fornøyd med at de har siste ord, sier
Johansen i FHL.
Det er også noe av årsaken til at fiskesalgslagsloven er
under press, blant annet fra økonomene som skal gi råd
til Tveterås-utvalget. Senest i går kom seniorforsker i
Nofima, Edgar Henriksen, med innspill i prisdebatten.
Han reagerer på hvordan fiskerne forventer høyere
priser.
- Fiskerne står med ryggen mot markedet og tror
markedet slutter på kaikanten, sier han.
Fiskekjøperne sier selv at de ikke ville utfordre loven da
de gikk til brudd. Mens Myrvang i Råfisklaget avviser at
det at fiskesalgslagsloven er under press ligger i
bakhodet før meklingen. Han gir likevel uttrykk for at han
ikke velvillig vil overstyre resultatet av meklingen.
- Når vi går til mekling, er det for å mekle, sier han.
Gode argumenter Jurgen Meinert i NSL går inn i
meklingen med gode forhåpninger på vegne av
fiskekjøperne.
- Vi mener vi har gode argumenter, og vi håper vi blir hørt
av en nøytral tredjepart.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/H8ZB8QKJ
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- Bør fjerne fiskesalgslagsloven også
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 10.12.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 5.

Seniorforsker i Nofima, Edgar Henriksen, er klar
på at Tveterås-utvalget også bør fjerne
fiskesalgslagsloven.. - Jeg mener det er to
utviklingstrekk som viser at den ikke fungerer.

– Bør fjerne fiskesalgslagsloven også
Seniorforsker i Nofima, Edgar
Henriksen, er klar på at
Tveterås-utvalget også bør
fjerne fiskesalgslagsloven.
– Jeg mener det er to
utviklingstrekk som viser at
den ikke fungerer. Den tar
ikke høyde for kvaliteten og
den tar ikke høyde for store
kvanta som går ut i markedet
på kort tid. Debatten om fiskeprisene som foregår i sosiale
media nå viser at fiskerne står
med ryggen mot markedet og
tror markedet er kaikanten.

Professor tror
deltakerloven
ryker først

Den tar ikke høyde for kvaliteten og den tar ikke
høyde for store kvanta som går ut i markedet på
kort tid. Debatten om fiskeprisene som foregår i
sosiale media nå viser at fiskerne står med
ryggen mot markedet og tror markedet er
kaikanten. Fiskerne blir bare provosert av all
kvalitetssnakket, sier han.

Henriksen har sammen med Petter Holm skrevet
en av de fire delrapportene. Han frykter at NOUrapporten ender i en skuff, fordi nord-norske
politikere vil kjempe mot enhver endring..
- Jeg frykter politikerne i nord vil kjempe for en
politikk som ikke fungerer. Det er i såfall en ren
destruktiv politikk, sier Henriksen. Han tror også
leveringsplikten og deltakerloven bør endres,.
- Deltakerlovens retorikk er tilpasset 40-tallet.
Leveringsplikten fungere heller ikke, og det er på
tide næring og politikere tar innover seg at vi er
en del av en global verden. Vi kan ikke beskytte
industri og flåte mot resten av verden. Jeg tror
deltakerloven uansett vil sprekke innenfra, fordi
gammelgubbene med båt og kvote ikke har noen
å selge til når de slutter, sier han.
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Fiskerne
blir bare
provosert av
all kvalitetssnakket,
sier han.
Henriksen har
sammen
med PetEdgar
ter Holm
Henriksen
skrevet en
av de fire delrapportene. Han
frykter at NOU-rapporten
ender i en skuff, fordi nord-

norske politikere vil kjempe
mot enhver endring.
– Jeg frykter politikerne i
nord vil kjempe for en politikk
som ikke fungerer. Det er
i såfall en ren destruktiv
politikk, sier Henriksen. Han
tror også leveringsplikten og
deltakerloven bør endres,
– Deltakerlovens retorikk er
tilpasset 40-tallet. Leveringsplikten fungere heller ikke,
og det er på tide næring og
politikere tar innover seg at vi
er en del av en global verden.

Vi kan ikke beskytte industri
og flåte mot resten av verden.
Jeg tror deltakerloven uansett
vil sprekke innenfra, fordi
gammelgubbene med båt og
kvote ikke har noen å selge til
når de slutter, sier han.
– Og hvorfor skal det være
slik at en reder i et kontor på
kaia, som aldri er på havet
skal få eie båter, mens sjefen
i industribygget ved siden av
ikke får eie båt. Deltakerloven
er allerede utvannet, legger
han til.

Mener Asche beskriver tilstanden godt
Utvalgsmedlem Jonny
Berfjord i Tveterås-utvalget
mener professor Frank Asche
har en god beskrivelse av
tilstanden i norsk sjømatindustri, og bekrefter at det
har vært mye diskusjoner
rundt denne delinnstillingen i
utvalget.
Asches delinnstilling var ikke
den mest radikale, mener han
og viser til delinnstillingen til
Petter Holm og Edgar Henriksen som langt mer inngripende. Særlig for fiskerne.

– Mens
Asche
beskriver
en situasjon
slik den
er i 2014,
beskriver
Holm og
Henriksen
situasjonen
Jonny Berfjord
for sjømatnæringen
før årtusenskiftet. Mens
Asche mener markedene for
norsk filetindustri er borte,

mener Holm og Henriksen at
fiskerne står med ryggen til
markedene og ikke ser dem,
sier Berfjord.
Han viser til at de to sistnevnte vil ha bort deltakerloven og fiskesalgslagsloven,
som de fortsatt kaller «råfiskloven», mens Asche mener
fiskesalgslagsloven fungerer
greit.
– Asche sier også at norsk
sjømatnæring må produsere
de produktene de får best
betalt for, og at næringen må

omstille seg deretter for å
tjene penger. Det bør være
lønnsomt både å være fisker
og for fiskeindustrien, mener
han og finner det også riktig
at leveringsplikten er utdatert.
Berfjord viser til Holm og
Henriksens delrapport ikke
var viktig for ham i utvalget,
mens Asches rapport var det.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

«Vil endre for å styrke lønnsomheten»
– Vi er villige til å gjøre endringer for å styrke lønnsomhet. Bake kaken større og øke
verdiskapningen. 2015- blir et
viktig debattår for næringen,
sa statssekretær Amund
Drønen Ringdal på årsmøtet i
Fiskebåt Vest fredag.
– Vi håper de politiske
partiene ikke vil gå i skyttergravene når innstillingen blir

lagt fram,
men heller
fortelle
hvordan
fremtiden
skal være.
Fiskerinæringen er
for viktig til
at partiene skal gå

Amund Drønen
Ringdal

i skyttergravene, sa Drønen
Ringdal.
Statssekretæren synes de
fire delrapportene som er
kommet er ganske spreke
i sine forslag. Han sier den
politiske jobben begynner
etter at utvalget har lagt fram
sin innstilling.
– Vi har fire måneders høring om NOU-en og vil legge

fram en proposisjon innen jul
neste år for å få til de endringer som vi mener er nødvendige, sa Drønen Ringdal.
Mer ville han ikke si om det
som kommer ut av Tvetråsutvalgets rapport.
einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

nådeløs: Professor Frank
Asche gjennomgikk sin
delinnstilling på årsmøtet i
Fiskebåt Vest. Han er nådeløs
i sin dom over fiskeindustrien.
ILL.FOTO: DN

””

Det er ikke et alternativ å beholde dagens
næring. Verden rundt
oss trenger seg på.
Lønnsnivået stiger, det
gjør ikke fiskeprisene
Frank Asche, professor

ning. De små fiskerindustrisamfunnene er så små at det
ikke er lønnsomt med leverandørbedrifter til fiskeindustrien,
sier han.

Historisk deltakerlov
Om deltakerloven sier Asche at
historisk var det gode grunner
for den.
– Den moderne fiskeren må
forholde seg til kapitalmarkedet og banker fordi det er mye
kapital syltet i fartøy og kvoter.
Den moderne fiskebåteier er en
investor på samme måte som
andre bedriftseiere, sier Asche,
som har problemer med å forstå hvorfor nordnorske fiskere
er så mye mer verdifulle enn
sørnorske fiskere, og hvorfor

noen skal ha beskyttelse.
– Det er vanskelig å forstå
hvorfor fiskebåtredere skal ha
spesiell beskyttelse. De som
har fått dispensasjon gjør det
ikke spesielt bra. Det er over
min fatteevne at man skal
bruke regelverk som beskyttelse, sa Asche,
Han mener også at salgslagene kan være innovasjonshemmende om de er for
konservative i forhold til omsetningsmetoder.
– Det er ikke et alternativ å
beholde dagens næring. Verden rundt oss trenger seg på.
Lønnsnivået stiger, det gjør
ikke fiskeprisene, sa Frank
Asche på årsmøtet i Fiskebåt
Vest fredag, da han forsvaret
innholdet i sin delrapport til
Tveterås-utvalget.

båtovner
– uten bruk
av strøm
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- Og hvorfor skal det være slik at en reder i et
kontor på kaia, som aldri er på havet skal få eie
båter, mens sjefen i industribygget ved siden av
ikke får eie båt. Deltakerloven er allerede
utvannet, legger han til.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Eksperter vil fjerne fiskesalgslagsloven
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 09.12.2014 18:23. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Seniorforsker i Nofima, Edgar Henriksen, er klar
på at Tveterås-utvalget også bør fjerne
fiskesalgslagsloven.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/pTlVqQkp
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Eksperter vil fjerne fiskesalgslagsloven
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 09.12.2014 18:10. Profil: Nofima.
Øystein Hage.

Seniorforsker i Nofima, Edgar Henriksen, er klar
på at Tveterås-utvalget også bør fjerne
fiskesalgslagsloven. - Jeg mener det er to
utviklingstrekk som viser at den ikke fungerer.
Den tar ikke høyde for kvaliteten og den tar ikke
høyde for for store kvata som går ut i markedet
på kort tid.
På sosiale media Debatten om fiskeprisene som
foregår i sosiale media nå viser at fiskerne står
med ryggen mot markedet og tror markedet er
kaikanten. Fiskerne blir bare provosert av all
kvalitetssnakket, sier han.
Les hva fiskerne forventer om ministeprisen. Les
her.
Henriksen har sammen med Petter Holm skrevet
en av de fire delrapportene som Tveterås-utvalget
har basert sitt arbeid på. Han frykter at NOUrapporten ender i en skuff, fordi nord-norske
politikere vil kjempe mot enhver endring.
Edgar Henriksen Destruktiv politikk - Jeg frykter
politikerne i nord vil kjempe for en politkk som
ikke fungerer. Det er i såfall en ren destruktiv
politikk, sier Henriksen. Han tror også
leveringsplikten og deltakerloven bør endres.
Deltakerlovens retorikk er tilapsset 40-tallet.
- Deltakerlovens retorikk er tilapsser 40-tallet.
Leveringsplikten fungere heller ikke, og det er på
tide næring og politikere tar innover seg at vi er
en del av en global verden. Vi kan ikke beskytte
industri og flåte mot resten av verden. Jeg tror
deltakerloven uansett vil sprekke inenefra, fordi
gammelgubbene med båt og kvote ikke har noen
å selge til når de slutter, sier han.
Les hva professor Frank Asche mener om
leveringsforpliktelsene. Les her.
Utspilt sin rolle Edgar Henriksen, som mener
deltakerloven har utspilt sin rolle. - Når fiskerne
ber om at loven opprettholdes så ber de egentlig
om å bli beskyttet mot resten av verden. - Da

Side 82 av 90

Nyhetsklipp - Nofima AS

almenningen ble lukket ble det skapt en
fiskeradel. Det er den samme adelen som krevde
beskyttelse ved å lukke almenningen som nå
krever at deres rikdom skal bli beskyttet. Det er
verken et rasjonelt eller elegant argument, sier
Henriksen. - Og hvorfor skal det være slik at en
reder i et kontor på kaia, som aldri er på havet
skal få eie båter, mens sjefen i industribygget
ved siden av ikke får eie båt. Deltakerloven er
allerede utvannet, legger han til.
Støtte av Holm Henriksen får støtte av kollega
professor Petter Holm i synet på deltakerloven. Det er nok den som først står for fall. Jeg tror nok
det blir åpnet opp for at landindustrien kan få
kjøpe seg inn i fartøyene, sier han. Samtidig tror
han leveringsforpliktelsene vil bli tatt opp til
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vurdering, men der er allerede loven nokså uthult, mener
han.
Utfordrer Arbeiderpartiet Henriksen utfordrer også
Arbeiderpartiet i fiskeripolitikken. Ikke minst i lys av at
det var den forrige regjeringen som satte ned
industriutvalget. - Når Ap nå sier at ingenting skal
endres, så virker det litt rart når det var Lisbeth BergHansen som satt ned utvalget. Arbeiderpartiet lukker i
såfall øynene for virkeligheten. Da er symbolpolitikk
viktigere enn realpolitikk, sier han.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/j4VPVHkt
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Tveterås åpner for sjømatdebatt
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 08.12.2014 11:00. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Einar Lindbæk.

Tveterås-utvalgets rapport legges fram i Tromsø
tirsdag. Da begynner den store debatten om
sjømatnæringens veivalg framover. - Vi er villige
til å gjøre endringer for å styrke lønnsomhet.
Bake kaken større og øke verdiskapningen.
2015 blir et viktig debattår for næringen, sa
statssekretær Amund Drønen Ringdal på
årsmøtet i Fiskebåt Vest fredag.
- Vi håper de politiske partiene ikke vil gå i
skyttergravene når innstillingen blir lagt fram,
men heller fortelle hvordan fremtiden skal være.
Fiskerinæringen er for viktig til at partiene skal gå
i skyttergravene, sa Drønen Ringdal.
Spreke forslag
Statssekretæren synes de fire fire delrapportene
som er kommet er ganske spreke i sine forslag.
Han sier den politiske jobben begynner etter at
utvalget har lagt fram sin innstilling.
- Vi har fire måneders høring om NOU-en og vil
legge fram en proposisjon innen jul neste år for å
få til de endringer som vi mener er nødvendige,
sa Drønen Ringdal.
Mer ville han ikke si om det som kommer ut av
Tvetrås-utvalgets rapport.
Vurderinger
Drønen Ringdal kommenterte andre aktuelle
spørsmål i næringen slik:
SILDEMARKEDET: - Stegningen av Russland,
Ukraina i krig, korrupsjon i Nigeria og
restriksjoner i EU, gjør det spesielt krevende for
sildeksporten. Næringen har samlet sett kommet
godt gjennom problemene og sjokket etter
stengingen av det russiske markedet.
FORHANDLINGER: - Hvert år forhandler Norge om
verdier for 31 milliarder kroner hvorav Norge
sitter igjen med en tredjedel. 80 prosent av
verdiene kommer fra fiskebestander som vi deler
med andre land. Havfiskeflåten står for 70
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prosent av totalfangsten, ni av 12,7 milliarder i
2013. Kommende avtaler mellom Canada/USA
og EU vil få store konsekvenser for norsk
sjømateksport.
MAKRELL: - Vi lever godt med en trepartsavtale
med EU og Færøyene, men vi ønsker Island
velkommen inn om de ønsker det. Den norske
fangsten blir satt ned med 15 prosent i tråd med
ICES krav til bærekraft. En ny forvaltningsplan
kommer til våren.
NVG-SILD: - Vi skal ikke inngå avtale for enhver
pris. Våre interesser må ivaretas og vi står et
stykke fra hverandre foran forhandlingene neste
uke. Mye av tiden har gått med til å diskutere
sonetilhørighet, uten å ha kommet videre i
spørsmålet om fordeling. Det er et bedre
utgangspunkt for Norge på sild enn på kolmule.
Vi ser kolmule og sild nært knyttet til hverandre.
FORSKNING: - Det legges totalt inn 1,4 milliarder
til Havforskningsinstituttet. Næringen må i større
grad enn i dag bidra til forskning. Det er mye
innovasjonsarbeid i flåten, men vi skal øke
forskningsinnsatsen til tre prosent av brutto
nasjonsprodukt, hvor næringen skal ligge på to
tredjedeler. Næringen ligger nå på en tredjedel,
det offentlig har to tredjedeler. Vi ønsker å finne
ut hvordan vi skal få til økt forskningsinnsats fra
næringen.
FISKERE-FORSKERE: - Det er stor fokus på
sildebestanden. Vi må være forsiktige fordi vi har
gått for langt i uttaket tidligere. Min oldefar har
fortalt meg hvordan vi gikk for langt i fiske etter
silda. Vi kan ikke spille med en så viktig bestand.
Det kan hende at bedre kunnskap gir oss et
bedre grunnlag, men vi må ha respekt for det
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arbeidet forskerne gjør. Samtidig kan fiskerne
innsamling av data være et tilleggsbidrag til forskerne.
STRUKTURERING: - Høringen er avsluttet. Vi tar sikte på
å komme med en konklusjon i nær framtid, men jeg vil
ikke si om det blir før eller etter nyttår.
TIDSAVGRENSNINGER: - Vi vil ha tidsavgrensede
strukturkvoter, men innser at det ikke er flertall for det.
Vi søker derfor å finne en mellomløsning som gir et
flertall.
RAPPORTERING: - Vi har store ambisjoner om å redusere
kostnader med 25 milliarder til det offentlige, dette
gjelder blant annet for fiskeflåten.
SELFANGSTEN: - Kutt i statsbudsjettet betyr ikke at den
politiske støtten til selfangsten er endret, bare at den
økonomiske støtten er fjernet. Vi mener det er viktigere
å prioritere midler på ressursforskning. Vi forstår det har
konsekvenser for selfangsten. HI forsikret oss om at
selfangsten ikke har ressursregulerende effekt.
KVOTEBYTTER: - Kvotebytte på lodde i vinter ga kun
positive tilbakemeldinger. Av 79 fartøy i ordningen, var
76 fartøy med på ordningen. Alle var positive. Det kan
tenkes vi skal gjøre dette på andre områder, men det
følger med noen utfordringer. Den praktiske effekten ser
vi gir mindre ressurssløseri. Vi har ikke fått rapporter om
at mannskap ikke blir skadelidende av
kvotebytteordningen.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/79PiWNX
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CRISP-konferansen på Youtube
Havforskningsinstituttet. Publisert på nett 05.12.2014 12:26. Profil: Nofima.

Deltakere på CRISP-konfersansen 2014. Foto:
Kjartan Mæstad CRISP-konferansen på Youtube
Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, arrangerte
sin første teknologikonferanse i Bergen 11.
november.
Nå er mange av foredragene på denne
konferansen tilgjengelig på Youtube.
04.12.2014 - Oppdatert: 05.12.2014
CRISP er et senter for forskningsbasert
innovasjon (SFI) der fiskere, forskere,
redskapsprodusenter og produsenter av
fiskeriinstrumentering arbeider sammen for å
utvikle smarte teknologier som skal løse
framtidas utfordringer for et bærekraftige og
økonomisk fiske.
11. november ble det invitert til konferanse med
tema; Framtidas trål- og notfiskerier. Hva er
utfordringene og de tekniske løsningene? Under
kommer programmet og de av foredragene som
er tilgjengelig på Youtube.
Tilgjengelige foredrag kan også ses direkte fra
denne spillelisten.
Program
09:00 Velkommen ved John Willy Valdemarsen,
HI, leder for CRISP-senteret 09:05
Ressurssituasjonen for pelagisk fisk. Hvordan vil
ressurssituasjonen framover påvirke framtidas
krav til ansvarlige fangstemetoder? Georg Skaret,
Havforskningsinstituttet 09:25 Balansert høsting
i Barentshavet. Mette Mauritzen,
Havforskningsinstituttet 09:45 Velg rett i et hav
av muligheter. Fredrik Myhre, WWF 10:15
Kaffepause 10:40 Hvilke krav setter MSC til
sertifisering av fiskerier, og hvordan rangeres
miljøpåvirkning av fiskerivirksomhet? Leiv
Grønnevet
11:10 Strukturering og energiforbruk i norske
torsketrålere. Bent Dreyer, Nofima
iframe allowfullscreen="" frameborder="0"
height="197"
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src="//www.youtube.com/embed/UbdCDcJitmE?
list=UUMpmdMjs0iTGGKV_9CN9fug"
width="350"

14:20 Hvordan kan vi bestemme mengde og
fiskestørrelse i en stim? Egil Ona,
Havforskningsinstituttet

11:30 Framtidas trålteknologi. John Willy
Valdemarsen, Havforskningsinstituttet

14:40 Kvalitet hos verdens beste fiskerinasjon,
utfordringer og løsninger. Kjell Ø. Midling, Nofima.

11:45 Fangstregulering i bunntrålfiske. Arill
Engås, Havforskningsinstituttet

15:00 Tilbakemeldinger fra Aksel Eikemo,
Fiskeridirektoratet 15:15 Oppsummering og avslutning

12:00 Lunsj

Kontaktpersoner

13:00 Utfordringer for bærekraftige notfiskerier.
Aud Vold, Havforskningsinstituttet

John Willy Valdemarsen 469 40 089 Aud Vold 995 06
930

13:20 Bruk av kamerateknologi til å kontrollere
trålfangster.

© Havforskningsinstituttet
Se webartikkelen på http://ret.nu/YBNnlYna

1) Håvard Vågstøl, Scantrol Deep Vision og Shale
Rosen, Havforskningsinstituttet
2) Thor Bærhaugen, Simrad
13: 50 Kaffepause
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Aksjon mot matkriminalitet
Kyst.no. Publisert på nett 04.12.2014 09:06. Profil: Nofima faglig.

- Olivenolje, sjømat og alkoholholdige drikkevarer
er blant de matvarene i verden det jukses mest
med, forteller Petter Olsen fra Nofima. Organisert
matkriminalitet og svindel er på full fart inn i
matbransjen.
Myndigheter og forskere på Nofima møttes derfor
i går for å dele erfaringer og samordne tiltak for å
bekjempe bevisst og ubevisst matjuks, melder
Nofima på sine hjemmesider.
Nærings- og fiskeridepartementet,
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Skatteetaten og
Toll- og avgiftsdirektoratet, var samlet om en
tematikk alle var kjent med på ulike nivåer innen
kontroll- og forvaltning av sjømatbransjen.
Per i dag er vi ikke i stand til å dokumentere
omfanget når det gjelder feilmerking av sjømat.
Men vi snakker i mange tilfeller om bevisst
feilmerking hvor formålet er økonomisk gevinst.
Det er fiskerikriminalitet, og vi har et omfattende
tverrfaglig arbeid foran oss i å samordne data.
Dette må på plass for å komme feilmerking til
livs langs hele verdikjeden, sier Thord Monsen,
seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.
-Vi har ikke så mye eksakt dokumentasjon på hva
som foregår per i dag, men vi vet nok til å ta
denne formen for organisert kriminalitet på
høyeste alvor. Undersøkelser fra USA viser at opp
mot 33% av den omsatte sjømaten er feilmerket
til konsument, og at feil oppgitt fiskeart forekom i
hele 77% av sushirestaurantene. I Europa er det
grunn til å forvente at omfanget av feilmerkingen
er signifikant, men ikke så omfattende som i
USA. Dette er en av tingene som skal
undersøkes i prosjektet, sier Olsen.
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/NlGn59Q0
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Aksjon mot matkriminalitet
Nofima. Publisert på nett 03.12.2014 17:42. (Oppdatert 04.12.2014 21:45) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Organisert matkriminalitet og svindel er på full
fart inn i matbransjen. I dag møttes myndigheter
og forskere på Nofima for å dele erfaringer og
samordne tiltak for å bekjempe bevisst og
ubevisst matjuks. (Oppdatert: 04.12.2014
21:45)
Olivenolje, sjømat og alkoholholdige drikkevarer
er blant de matvarene i verden det jukses mest
med, kunne prosjektleder Petter Olsen fortelle da
han innledet til workshop i dag i Nofimas lokaler i
Tromsø. 25 deltakere fra blant andre Nærings- og
fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet,
Mattilsynet, Skatteetaten og Toll- og
avgiftsdirektoratet, var samlet om en tematikk
alle var kjent med på ulike nivåer innen kontrollog forvaltning av sjømatbransjen.
Stor ulovlig økonomi
- Per i dag er vi ikke i stand til å dokumentere
omfanget når det gjelder feilmerking av sjømat.
Men vi snakker i mange tilfeller om bevisst
feilmerking hvor formålet er økonomisk gevinst.
Det er fiskerikriminalitet, og vi har et omfattende
tverrfaglig arbeid foran oss i å samordne data.
Dette må på plass for å komme feilmerking til
livs langs hele verdikjeden, sier Thord Monsen,
seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.
Prosjekt Food Integrity
Og nettopp samarbeid og samordning er
bakgrunnen for initiativet fra seniorforsker Petter
Olsen som leder arbeidspakken innen fisk og
sjømat i EU-prosjektet FoodIntegrity. Dette er det
største forskningssatsingen på juks og
feilmerking i Europa, og prosjektet som omfatter
deltakelse fra flere land har en varighet på fem
år.
-Vi har ikke så mye eksakt dokumentasjon på hva
som foregår per i dag, men vi vet nok til å ta
denne formen for organisert kriminalitet på
høyeste alvor. Internasjonal presse har avslørt og
omtalt svindel med olivenolje og honning, og de
har pekt på at organiserte kriminelle kjøper
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nedlagte matproduksjonsanlegg for å utøve sin
ulovlige produksjon. Dokumentasjon fra Amerika
viser at butikker og restauranter selger sjømat
hvor 33 prosent av varene var feilmerket. I
sushirestaurantene fant forskerne 77 prosent
feilmerking, sier Olsen.
Mye penger, lave straffer
Det er store penger i den ulovlige virksomheten,
og straffene er forholdsvis lave.
FoodIntegrity-prosjektet har som mål å utvikle en
felles verktøykasse som kan avsløre juks og
kriminalitet. Innen fisk og sjømat finnes en hel
masse data allerede, det handler om å få
registreringene samordnet. Og deretter få laget
nødvendige lover og forskrifter og andre endringer
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man mener må til for bekjempe problemet.
-Et av målene er få etablert registreringsbaserte metoder
for å identifisere juks og feilmerking, sier Olsen.
3. desember 2014 Marit Rein
Kontaktperson
Petter Olsen
Seniorforsker Tlf: +47 77 62 92 31
petter.olsen@nofima.no
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/F7M02QhD
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