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Grønt likhetsprinsipp
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 30.06.2014 08:36. Profil: Nofima faglig.

Medlem av det nye Tveterås-utvalget, John
Isaksen, vil subsidieringen av fiskerinæringen til
livs. LEDER I dagens avis foreslår han å fjerne
refusjonen av mineraloljeavgiften.
Forslaget blir naturligvis ikke akkurat mottatt med
applaus i næringen, og ikke overraskende går
både Pelagisk forening og Norges Fiskarlag til
frontalangrep på Nofima-forskeren. Vi er ikke
uenig i prinsippet om en subsidiefri næring, men
mener likevel forslaget ikke riktig å komme med
nå.
# sitat
Det såkalte Tveterås-utvalget er allerede godt i
gang med sitt arbeid for å gjøre norsk
fiskerinæring enda mer lønnsom. Et av målene er
at forholdene skal legge til rette slik at
tradisjonell fiskerinæring skal kunne bidra mer til
fellesskapet enn det bransjen gjør i dag. Blant
annet er det kommet signaler fra lederen i
utvalget at det er på tide å gi slipp på
samfunnskontraktene, og sørge for at
fiskerinæringen blir mer lønnsom. I tråd med
disse prinsippene kommer altså et annet
medlem av samme utvalg med forslaget om å
gjøre næringen fullstendig subsidiefri. Det bør
gjøres ved å kutte refusjonen til
mineraloljeavgiften, noe som vil bety mange
hundre millioner i økte avgifter for den havgående
flåten. Isaksen har regnet ut at det kan dreie om
opp mot 600 millioner kroner i avgifter, som den
havgående flåte slipper unna.
Ett annet poeng til Isaksen er at den kystnære
flåten til sammenligning må betale full avgift.
Dette mener økonomen at er alt annet enn grønn
politikk. Med dagens ordning er det de som
forurenser og bruker mest drivstoff som får fritak,
mens den grønnere og mindre drivstofftunge
delen av flåten må betale. Utfra et
miljøperspektiv burde de være motsatt. I
utgangspunktet synes vi disse tankene er svært
fornuftig, og på sikt bør det ikke være noen
forskjell på flåtegruppene. Forurenser bør etter
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vår mening betale, og da må også den
havgåendeflåten betale det koster. Problemet
med dagens regler er at drivstoffavgiften
stimulerer til mer utslipp av drivhusgasser.
Selv om vi på mange måter er enig med Isakens
likhetsprisnipp og syn på grønn avgiftspolitikk, så
tror vi ikke økte avgifter er veien å gå. Da mener
vi, som Pelagisk forening, at myndighetene heller
bør bruke gulrot og NOx-fondet for å stimulere til
mer miljøvennlig fiske. Vi tror derfor det blir litt for
lettvint å konkludere slik Isaksen gjør. Forslaget
bør imidlertid reise en debatt både i næringen og
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blant politiske myndigheter. Målet må være at ordningen
på sikt avvikles, og at fiskebåtrederne blir stimulert til å
bygge enda mer miljøvennlig. Rederne er godt vei, og ved
riktig bruk av gulrøtter for å få mer drivstoffeffektive
båter tror vi subsidieordninger etterhvert har utspilt sin
rolle. Og da oppnår Isaksen sitt mål.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/Lspsc0Wz
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Grønt prinsipp
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 30.06.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 2.

Medlem av det nye Tveterås-utvalget, John
Isaksen, vil subsidieringen av fiskerinæringen til
livs. I dagens avis foreslår han å fjerne
refusjonen av mineraloljeavgiften.
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Forslaget blir naturligvis ikke mottatt med
applaus i næringen, og ikke overraskende går
både Pelagisk forening og Norges Fiskarlag til
frontalangrep på Nofima-forskeren. Vi er ikke
uenig i prinsippet om en subsidiefri næring, men
mener forslaget likevel ikke er riktig å komme
med nå.. Det såkalte Tveterås-utvalget er
allerede godt i gang med sitt arbeid for å gjøre
norsk fiskerinæring enda mer lønnsom. Et av
målene er at forholdene skal legge til rette slik at
tradisjonell fiskerinæring skal kunne bidra mer til
fellesskapet enn det bransjen gjør i dag. Blant
annet er det kommet signaler om at det er på
tide å skrote samfunnskontraktene, og sørge for
at fiskerinæringen blir mer lønnsom.
I tråd med disse prinsippene kommer altså et
annet medlem av samme utvalg med forslaget
om å gjøre næringen fullstendig subsidiefri. Det
bør gjøres ved å kutte refusjonen til
mineraloljeavgiften, noe som vil bety mange
hundre millioner i økte avgifter for den havgående
flåten. Isaksen har regnet ut at det kan dreie om
opp mot 600 millioner kroner i avgifter, som den
havgående flåte slipper unna..
Ett annet poeng til Isaksen er at den kystnære
flåten til sammenligning må betale full avgift.
Dette mener økonomen er alt annet enn grønn
politikk. Med dagens ordning er det de som
forurenser og bruker mest drivstoff som får fritak,
mens den grønnere og mindre drivstofftunge
delen av flåten må betale. Utfra et
miljøperspektiv burde det være motsatt.
I utgangspunktet synes vi disse tankene er svært
fornuftig, og på sikt bør det ikke være noen
forskjell på flåtegruppene. Forurenser bør etter
vår mening betale, og da må også den
havgåendeflåten betale hva det koster.
Problemet med dagens regler er at

Grønt prinsipp

Eksperimentelt

M

edlem av det nye Tveterås-utvalget, John
Isaksen, vil subsidieringen av fiskerinæringen til livs. I dagens avis foreslår
han å fjerne refusjonen av mineraloljeavgiften.
Forslaget blir naturligvis ikke mottatt med
applaus i næringen, og ikke overraskende går
både Pelagisk forening og Norges Fiskarlag til
frontalangrep på Nofima-forskeren. Vi er ikke
uenig i prinsippet om en subsidiefri næring,
men mener forslaget likevel ikke er riktig å
komme med nå.
Det såkalte Tveterås-utvalget er allerede godt
i gang med sitt arbeid for å gjøre norsk fiskerinæring enda mer lønnsom. Et av målene er at
forholdene skal legge til rette slik at tradisjonell
fiskerinæring skal kunne bidra mer til fellesskapet enn det bransjen gjør i dag. Blant annet
er det kommet signaler om at det er på tide å
skrote samfunnskontraktene, og sørge for at
fiskerinæringen blir mer lønnsom.
I tråd med disse prinsippene kommer altså et
annet medlem av samme utvalg med forslaget
om å gjøre næringen fullstendig subsidiefri. Det
bør gjøres ved å kutte refusjonen til mineraloljeavgiften, noe som vil bety mange hundre millioner i økte avgifter
for den havgående
flåten. Isaksen har
regnet ut at det
kan dreie om opp
mot 600 millioner
kroner i avgifter,
som den havgående flåte slipper
unna.
Ett annet poeng til Isaksen er at den kystnære flåten til sammenligning må betale full
avgift. Dette mener økonomen er alt annet enn
grønn politikk. Med dagens ordning er det de
som forurenser og bruker mest drivstoff som
får fritak, mens den grønnere og mindre drivstofftunge delen av flåten må betale. Utfra et
miljøperspektiv burde det være motsatt.
I utgangspunktet synes vi disse tankene er
svært fornuftig, og på sikt bør det ikke være
noen forskjell på flåtegruppene. Forurenser
bør etter vår mening betale, og da må også den
havgåendeflåten betale hva det koster. Problemet med dagens regler er at drivstoffavgiften
stimulerer til mer utslipp av drivhusgasser.
Selv om vi på mange måter er enig med Isakens likhetsprinsipp og syn på grønn avgiftspolitikk, så tror vi ikke økte avgifter er veien å gå.
Da mener vi, som Pelagisk forening, at myndighetene heller bør bruke gulrot og NOx-fondet
for å stimulere til mer miljøvennlig fiske. Vi tror
derfor det blir litt for lettvint å konkludere slik
Isaksen gjør.
Forslaget bør imidlertid reise en debatt både i
næringen og blant politiske myndigheter. Målet
må være at ordningen på sikt avvikles, og at fiskebåtrederne blir stimulert til å bygge enda mer
miljøvennlig. Rederne er på vei, og ved riktig
bruk av gulrøtter for å få mer drivstoffeffektive
båter tror vi subsidieordninger etterhvert har
utspilt sin rolle. Og da oppnår Isaksen sitt mål.

Drivstoffavgiften
stimulerer til
mer utslipp

Et forskriftsutkast foreslår at aktørene i havbruksnæringen kan få fem prosent økning i biomassen mot å
underlegge seg strenge krav til lusekontroll.
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J

eg tilhører selv de som
har tro på at teknologiutvikling og gode løsninger
kan utvikles svært hurtig
når næringen får en stor
økonomisk premie dersom
de oppnår gode resultater. På
den annen side er jeg svært
usikker på om de valg Nærings- og Fiskeridepartementet har gjort ved den konkrete
utformingen av reguleringen
er heldige. Det er gjort noen
reguleringsmessige grep som
nærmes synes eksperimentelle sett ut fra målsetningen
om å utvikle gode løsninger
for å få bukt med lakselusproblemet.
Den nye forskriften legger
opp til at oppdretterne innen
18. mars 2015 må bestemme
seg om de vil ta ut fem prosent økt biomasse og innen
samme frist må de betale et
vederlag på kr. 1.500.000,-.
Det er verken i forskriften
eller kommentaren forklart
hvorfor man vil operere
med en slik bestemt frist.
Det er ingen ting i veien for
at regelverket utformes slik
at oppdretteren selv kan
bestemme når han vil melde
seg på systemet og betale for
utvidelsen. Konsekvensen av
tidsfristen er at oppdretterne
før fristen både må avgjøre
om de vil betale så mye for
en begrenset utvidelse av
produksjonskapasiteten og
i tillegg om de tror at de har
teknologiske og praktiske
muligheter til å overholde

TRUDE
Olafsen
ØySTEIN
Sandøy
HALFDAN
Mellbye

””

Man
risikerer således
at denne nye
ordningen i liten
grad vil bidra til
å utvikle gode
teknologiske
løsninger for
å redusere
luseproblemet
i tradisjonelt
oppdrett
det strenge lusekravet. Det er
ikke rimelig. Ut fra regelverkets formål hadde det etter
min oppfatning vært en mye
bedre løsning om oppdretterne kunne melde seg på
løsningen når de selv ønsker.
Det er samtidig viktig å
merke seg at tidsfristen ikke
innebærer at oppdretterne
må ha løsningene på plass og
underlegge seg det strenge
luseregimet fra 18. mars 2015.
I forskriftens § 8 annet ledd
fremgår det at oppdretteren
skal varsle fylkeskommunen
14 dager før utvidelsen skal
tas i bruk. Det settes ikke

noen frist for en slik melding
så systemet legger altså opp
til at oppdretteren kan vente
til han er klar før han underlegger seg kravene. I tillegg
legger forskriften opp til et
meget strengt regime for å sikre kontinuerlig overholdelse
av kravet på 0,1 lus pr fisk.
Lusetellinger skal foretas en
gang i uken. Dersom tellingene viser at man kommer
over kravet straffes man.
”Sanksjonstrappen” er lagt
opp slik at oppdretter ilegges
en reaksjon på ca kr. 450.000
ved første overtredelse, ca kr.
900.000,- ved andre og ca. kr.
1.350.000,- ved tredje.
Ved fjerde overtredelse
trekkes den utvidete produksjonskapasitet tilbake
uten at oppdretter får igjen
det innebetalte vederlag.
Oppdretter vil altså få en
økonomisk reaksjon på over
kr. 4.000.000,- dersom han
ikke makter å holde lusetallet
nede i mer enn 4 uker.
Slik jeg oppfatter det
innebærer dette regimet at
oppdretter ikke kan ta noen
miljømessig risiko. Han må
være sikker på at lusetallene
kan holdes nede. Konsekvensen av dette strenge regimet
kan være at kun oppdrettere
som driver i området uten
noe lusepress fra omgivelsene våger å ta ut denne
kapasitetsutvidelsen.
I områder der man risikerer lusepress må man
eventuelt finne teknologiske
løsninger der man isolerer
anlegget fra omgivelsene,
for eksempel ved lukkede
anlegg. Man risikerer således
at denne nye ordningen i liten
grad vil bidra til å utvikle
gode teknologiske løsninger
for å redusere luseproblemet
i tradisjonelt oppdrett. Slike
løsninger er ikke sikre nok til
at oppdretterne kan ta sjansen på å bruke dem med dette
strenge sanksjonsregimet.
Jeg forstår selvsagt at
departementet er opptatt av
at forvaltningen skal ha enkle
regler å forholde seg til i sin
saksbehandling. Her er det
imidlertid fare for at ønsket
om et enkelt regelverk medfører at vi får et dårlig system
for næringen og miljøet.

drivstoffavgiften stimulerer til mer utslipp av
drivhusgasser..
Selv om vi på mange måter er enig med Isakens
likhetsprinsipp og syn på grønn avgiftspolitikk, så tror vi
ikke økte avgifter er veien å gå. Da mener vi, som
Pelagisk forening, at myndighetene heller bør bruke
gulrot og NOx-fondet for å stimulere til mer miljøvennlig
fiske. Vi tror derfor det blir litt for lettvint å konkludere
slik Isaksen gjør.
Forslaget bør imidlertid reise en debatt både i næringen
og blant politiske myndigheter. Målet må være at
ordningen på sikt avvikles, og at fiskebåtrederne blir
stimulert til å bygge enda mer miljøvennlig. Rederne er
på vei, og ved riktig bruk av gulrøtter for å få mer
drivstoffeffektive båter tror vi subsidieordninger
etterhvert har utspilt sin rolle. Og da oppnår Isaksen sitt
mål. Drivstoff-avgiften.
stimulerer til mer utslipp
@text2
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Redersjefene vil ta mer lodde
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 30.06.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 12.

Pelagisk forening og Fiskebåt håper ny
forvaltningsregel på lodde gjør at en større andel
av bestanden avsettes til fiskerne.
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LODDE: Ringnotflåten har to små kvoter å fiske på, ei ved Island og ei i Barentshavet. Nå vil de samarbeide om rasjonell utnyttelse. ARKIVFOTO

Vil ha kvotebytteordning
z LoddeFisket
Lave loddekvoter
både ved Island og i
Barentshavet gjør at
ringnotflåten nå ønsker
seg ei slags kvotebytteordning rederiene
imellom slik at hvert
enkelt fartøy slipper
å hente små slumper
både i nord og i vest.

Kjersti Sandvik Bergen I januar 2015 skal den
norsk-russiske fiskerikommisjonen godkjenne en
ny forvaltningsregel for lodde. Torstein Solem,
leder i Pelagisk forening, håper det blir avsatt
mer enn fem prosent av bestanden til å fiske på.
Gull i gråtsein Torskebestanden er stor.
Torskeprisene er lav og loddeprisen høy. Det er
nesten som å putte gull i gråstein, sier Solem.

Fakta: Lodde

QQNøkkelbestand i økosysteme-

ne i Barentshavet og ved Island,
blant annet som hovedinnslag i
kostholdet til torsken.
QQStorhetstiden i loddefisket i
Barentshavet var på 1970-tallet
med rekordfangst i 1977 på to
millioner tonn.
QQPå 1970-tallet ble totalbestanden på det meste målt til syv
millioner tonn, og gytebestanden
på 3 - 4 millioner tonn.
QQI dag er den på henholdsvis 3,8
millioner tonn og 1,3 millioner
tonn.
QQÅrets kvote er på 65.000 tonn,
hvorav Norge kan fiske snaue
40.000 tonn. Norske fiskere
kan fiske et omtrent tilsvarende
kvantum ved Island av ei samlet
kvote på 160.000 tonn.
QQI løpet av de 27 siste årene
har det vært tre loddekollapser i Barentshavet uten fiske, i
1986- 1989, 1994 - 1998 og 2004
-2008.

300 – 400 tonn lodde i Barentshavet og snaue 600 tonn ved
Jan Mayen og Island.

Ressurssløsing
– Dersom rederiene kunne
byttet kvoter seg imellom, så
kunne de spart mye penger.
Små kvoter på to plasser er
ressurssløsing, hevder Remøy
som ikke helt skjønner myndighetenes skepsis til ei slik
ordning.
Begrensning
– Vi har flere
eksempler på
praktiske unntaksordninger
i andre fiskerier, for eksempel samfisket
for den minste Paul Gustav
kystflåten. Og Remøy
i dagens situasjon er det vanskelig å forstå
at et slikt arrangement skulle
utgjøre noe problem i forhold til
kontroll, mener Remøy.

FBFI 10.jan 2014
Terje Jensen
Harstad

– Ei slik ordning vil gi færre
turer og mer økonomisk drift
for den enkelte i det som kommer til å bli et vanskelig år for
mange, påpeker Paul Gustav
Remøy i Fiskebåt.
Ringnotbåtene kan i år fiske

I forhold til loddefisket ved
Island, så er det rett og slett
hensiktsmessig med færre norske fartøy i fiske i og med at
islandske myndigheter setter ei
grense på 25 fartøy om gangen
inne i islandsk sone, og i tillegg
har satt en frist 15. februar for
når fisket må være avsluttet.
Fisket starter normalt rundt
20. januar. Pr. i dag er det så
langt man kjenner til i den
norske flåten, ikke satt i gang
noen leteaktivitet fra islandsk
side for å finne loddeinnsiget
der borte.

Slumpfiske
– Uten ei kvotebytteordning,
regner vi med at de aller fleste
vil hente seg ei last islandslodde. Spesielt de uten kolmulerettigheter har svært lite å
fiske på i første halvår, og må
ta det som byr seg. Kurvene
er bratt nedadgående for disse.
Ikke minst derfor burde det
vært lagt til rette for ei mest
mulig økonomisk drift, mener

Fakta: Forvaltning

Remøy i Fiskebåt. I tillegg til
ei kvotebytteordning, så har
redere også lansert tanken om
at det i denne situasjonen også
skal kunne brukes ei slags utvidet slumpfiskordning hvor

”

Ei slik ordning vil
gi færre turer og mer
økonomisk drift for den
enkelte i det som kommer til å bli et vanskelig
år for mange
Paul Gustav Remøy, Fiskebåt

ordningen kan brukes også når
kvotene blir på under et visst
minimumskvantum, og ikke
bare på kvoteslumper på inntil
20 prosent, slik ordningen er i
enkelte fiskerier i dag.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Loddtrekning om barentshavlodda

Smoltanlegg til salgs

Smoltanlegg i Troms fylke til salgs.
Anlegget har konsesjon for 4 mill. smolt.
Klekkeri og yngelavdeling. Stor vekstavdeling på
resirkulering med moving beed.
Smolt disponibel for ny eier for 2014 er:
ca. 1,2 mill 1-års smolt.
ca. 0,4 mill 0-års smolt.

Omlag 120 kystnotbåter har
meldt seg på loddefisket i
Barentshavet, inkludert 14
snurpere uten konsesjon
(SUK). Det innebærer høyst
sannsynlig at det vil bli loddtrekning blant disse om hvem
som får delta.
– Vi vil først gå igjennom
de påmeldte, og forsikre oss
om i hvilke fartøygrupper
de hører hjemme. Så vil vi
i samarbeid med næringa
vurdere hvordan opplegget
skal være, deriblant hva som

bør være et minstekvantum
pr. båt og om det bør gjennomføres loddtrekning,
forklarer Inger-Anne Arvesen
på reguleringsseksjonen i
Fiskeridirektoratet.
Kystflåten har ei gruppekvote på 6165 tonn lodde.
Ei flat fordeling gir 50 tonn
på hver. Det er altfor lite til å
starte opp for de aller, aller
fleste. Den norske kvota er i
år på 38.980 tonn. Ringnot
sitter på 27.740 tonn av dette,
noe som gir ei båtkvote på

anslagsvis 430 tonn for de
med maks kvote. Et tyvetalls
trålere deler på ei gruppekvote på vel 4600 tonn. Fisket
åpnes 20. januar. Kvotene er
lave i år både ved Island og i
Barentshavet. Det gir forhåpninger om økte priser og kan,
sammen med en forventet
nedgang i sildekvotene,
føre til at redere som ellers
ville stått av, allikevel velger
å delta. Et annet usikkerhetsmoment er importforbudet i
Russland.

QQDen norsk-russiske fiskerikomFjordsmolt AS

misjonen vedtok høsten 2002 ein
høstingsregel som medfører en
grunnlagsbestand på 200.000
tonn for lodde i Barentshavet.
QQDet er lagt inn en sikkerhetsmargin på 95 prosent. Det vil si
at fiskerne kun får høste av de
resterende 5 prosent som ikke
skal gå til mat til annen fisk og
pattedyr.
QQDe resterende fem prosentene
av bestanden blir fangstbar
kvote.
QQHøstingsregelen for våren
2014 er på 15.000 tonn. Anbefalt
Kontakt Morten Berg
Tlf. 414 81 710 – straumenhavbruk@gmail.com

VIL FISKE MER: Rederne
vil gjerne fiske mer lodde i
Barentshavet. Lederne i de to
rederorganisasjonen, pelagisk
og Fiskebåt, ønsker å vurdere
forvaltnignsmodellen slik at
fiskerne kan få ta mer fisk. Her
fra konsumloddeproduksjon
ombord i en tråler. ILL.FOTO:
FOTO: JENS SIGURD JUSTESEN

Han viser til at det er vanskelig å oppdrettholde
markedet for lodde, når tilgangen skifter som den
gjør. I år var kvoterådet først på 15.000 tonn, så
60.000 tonn etter russiske innspill, mens det for
2013 var 200.000 tonn.
Ifølge Havforskningsinstituttet varierte torskens
årlige konsum av lodde mellom 0,2 og 4,1
millioner tonn i perioden 1984-2012. Bedre
forskning Audun Maråk, leder i Fiskebåtredernes
Forbund, er enig i at det er på tide å gjennomgå
forvaltningsregelen.- I dag har vi en forvlatning
som innebærer at vi fisker for lite. Det er viktig å
få redusert usikkerheten og derfor viktig å få
bedre kunnskap om sammenhengen mellom
lodde og hvor mye av den andre arter beiter på,
slik at vi får tatt ut det bestanden produserer i
overskudd, sier Maråk.. Derfor ønsker han
velkommen en vurdering av forvaltningsmodellen,
og en gjennomgang på hva som kan gjøres for å
forbedre forskningen..
- Målet bør være å få redusert
sikkerhetsmarginen. I dag operer vi med en
margin på 95 prosent. Kanskje kan vi komme
ned i 80-85 prosent. Feilforvaltning Han kaller
dagens regime for feilforvaltning. - Dagens regel
tar utgangspunkt i at bestanden er 200.000
tonn, men ofte er den langt over 200.000 tonn.
Det betyr at det skjer en feilforvaltning og at vi
ikke får tatt ut av bestanden det den produserer,
sier Maråk..

Redersjefene vil ta mer lodde
z barentshavet

Havgående fartøy til
Referanseflåten i
perioden 2014 - 2018
Havforskningsinstituttet har søkt etter fartøy til prøvetaking til
den havgående referanseflåte og mangler kvalifiserte søkere
til 4 fartøy i følgende kategorier:
Kategori Anbudsnr Antall
fartøy

Fartøytype

1

2014/795

3

Torsketrålere

3

2014/797

1

Garnfartøy med
hovedvekt på fiske i
Barentshavet

Gjennom hele året skal mannskapet om bord i fartøyene
foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og ikke landet
fangst. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer.
For ytterligere info se www.doffin.no og www.imr.no
Skriftlig søknad mrk. aktuelt anbudsnummer, må være oss
i hende innen 18.08.2014 kl 1430

Pelagisk forening og
Fiskebåt håper ny
forvaltningsregel på
lodde gjør at en større
andel av bestanden
avsettes til fiskerne.
Kjersti Sandvik
Bergen
I januar 2015
skal den norskrussiske fiskerikommisjonen godkjenne
en ny forvaltningsregel for
lodde. Torstein
Solem, leder i Torstein
Pelagisk foren- Solem
ing, håper det blir avsatt mer
enn fem prosent av bestanden
til å fiske på.

Gull i gråtsein
Torskebestanden er stor.
Torskeprisene er lav og loddeprisen høy. Det er nesten som å
putte gull i gråstein, sier Solem.
Han viser til at det er vanskelig
å oppdrettholde markedet for
lodde, når tilgangen skifter som
den gjør.

I år var kvoterådet først på
15.000 tonn, så 60.000 tonn etter russiske innspill, mens det
for 2013 var 200.000 tonn.
Ifølge Havforskningsinstituttet varierte torskens årlige
konsum av lodde mellom 0,2
og 4,1 millioner tonn i perioden
1984–2012.

Bedre forskning
Audun Maråk,
leder i Fiskebåtredernes
Forbund, er
enig i at det er
på tide å gjennomgå forvaltningsregelen. Audun Maråk

””

Målet bør være å
få redusert sikkerhetsmarginen. I dag operer
vi med en margin på 95
prosent. Kanskje kan
vi komme ned i 80-85
prosent
Audun Maråk, Fiskebåtredernes
Forbund

– I dag har vi en forvlatning
som innebærer at vi fisker for
lite. Det er viktig å få redusert
usikkerheten og derfor viktig
å få bedre kunnskap om sam-

menhengen mellom lodde og
hvor mye av den andre arter
beiter på, slik at vi får tatt ut
det bestanden produserer i
overskudd, sier Maråk.
Derfor ønsker han velkommen en vurdering av forvaltningsmodellen, og en gjennomgang på hva som kan gjøres for
å forbedre forskningen.
– Målet bør være å få redusert sikkerhetsmarginen. I dag
operer vi med en margin på 95
prosent. Kanskje kan vi komme
ned i 80-85 prosent.

Feilforvaltning
Han kaller dagens regime for
feilforvaltning.
– Dagens regel tar utgangspunkt i at bestanden er 200.000
tonn, men ofte er den langt over
200.000 tonn. Det betyr at det
skjer en feilforvaltning og at
vi ikke får tatt ut av bestanden
det den produserer, sier Maråk.
Men han tror ikke forskningen har kommet langt nok.
– Jeg er redd dagens data gjør
at vi ikke har sikker kunnskap
om størrelsen på loddebestanden. Det er en av grunnen til at
vi tar så stor forholdsregel. Målet er å forvalte bestanden på
en måte som gjørde at fikk best
mulig ut av den, sier Maråk.
kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon 55213328

Men han tror ikke forskningen har kommet langt nok..
- Jeg er redd dagens data gjør at vi ikke har sikker
kunnskap om størrelsen på loddebestanden. Det er en
av grunnen til at vi tar så stor forholdsregel. Målet er å
forvalte bestanden på en måte som gjørde at fikk best
mulig ut av den, sier Maråk. kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon 55213328
VIL FISKE MER: Rederne vil gjerne fiske mer lodde i
Barentshavet. Lederne i de to rederorganisasjonen,
pelagisk og Fiskebåt, ønsker å vurdere
forvaltnignsmodellen slik at fiskerne kan få ta mer fisk.
Her fra konsumloddeproduksjon ombord i en tråler.
ILL.FOTO: FOTO: JENS SIGURD JUSTESEN FBFI 10.jan
2014 FiskeribladetFiskaren
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Hvitfiskforskningen er på et kritisk dårlig nivå.
Det hevder Jan Ivar Maråk i havfiskeflåtens
organisasjon Fiskebåt. Forskerne selv innrømmer
at de vet for lite.
Terje Jensen Harstad I nærmest samtlige
kvoteråd for barentshavbestandene i forrige uke,
advarte de norske havforskerne for at de nå vet
for lite til å kunne gi fullgode råd. Fiskebåt har
over flere år oppfordret myndighetene til å satse
mer på ressursforskningen, og da spesielt
forskningen på hvitfiskbestandene. Selv mener
de at de ikke har blitt hørt, og at det overordna
signalet fra myndighetene til
Havforskningsinstituttet fortsatt er at det skal
fokuseres på akvakultur og forskning i kystsonen.

onsdag 18. juni 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

””

Fiskerimessig er Barents
havet utvidet med arealer på
størrelse med hele Nordsjøen.
Allikevel så nøyer havforskerne
seg med å anta at andelen
av torskebestanden som
står utenfor det tradisjonelle
toktområdet, er konstant
Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

ALARM: Jan Ivar Maråk er fiskernes kanskje fremste ekspert på fiskeriforskning. Han slår nå alarm på vegne av forskningen på hvitfiskbestandene i Barentshavet. ARKIVFOTO: DN

Slakter forskningen i Barentshavet
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kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

z kvoteråd

norsk kysttorsk
nord for 62° n
Anbefalt regulering 2015:
Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2014:
Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2014 :
21 000 tonn

nordøstarktisk sei
Anbefalt kvote 2015 (neste år):
122 000 tonn
Anbefalt kvote 2014
(inneværende år):
140 000 tonn
Avtalt kvote 2014
(inneværende år):
119 000 tonn

Forventer Torskekvote i overkant
prisløft
– Det er bestanding kjipt
når kvotene
blir redusert,
men hvis
vi kan få til
stabile kvoter
over tid vil
Geir Rognan
det markedsmessig være
positivt, sier Geir Rognan
Sommarøy Produksjonslag.
Han synes likevel en nedgang på over 10 prosent høres
litt mye ut.
– Jeg hadde sett for meg
at det kanskje ble fire fem
prosent nedgang, men det er
jo ikke uventet at kvoten går
litt ned når den har vært på
topp. Det som ikke er bra, er
når det blir for mye jojo fra ett
år til et annet.
Han forventer at markedet
reagerer med å løfte prisen
sånn at verdiskapingen kan
være stabil.
– Enkelte har ønsket at
kvotene var litt mindre. Det
ønsker ikke jeg, men jeg
tror vi kan leve med en svak
nedgang, sier Rognan.

Les mer

fbfi.no

nordøstarktisk torsk
Anbefalt kvote 2015:
894 000 tonn
Anbefalt kvote 2014:
993 000 tonn
Avtalt kvote 2014:
993 000 tonn

Leiffår
fårfiske
fiskemindre
mindre––men
menkan
kantjene
tjenemer
mer
Leif

snabeluer
(sebastes mentella)
iCes-område i og ii
Anbefalt TAC 2015:
ikke over 30 000 tonn
Anbefalt TAC 2014:
ikke over 24 000 tonn
NEAFC TAC 2014:
19 500 tonn
Norsk TAC 2014:
17 280 tonn

2015

De fleste kystfiskerne
tar kvoterådet på torsk
fra havforskerne nærmest med et skuldertrekk. – De siste årene
har lært oss at det er
kronene vi lever av, ikke
kvota, oppsummerer
fisker Leif Karlsen.

vært velstand med de høye kvotene. For oss er det antagelig
bedre med 20 kroner kiloet
for 20 tonn enn ti kroner1000000
kiloet for 40 tonn. Da slipper vi
i hvert fall å arbeide oss ihjel.
Man kan godt si det sånn800000
at
armene jubler for dette kvotekuttet, selv om kanskje hodet
stusser litt. Så får det være 600000
opp
til myndighetene å sørge for
at de kvotene vi nå måtte400000
få,
kanaliseres til de som virkelig
lever av torsken, og ikke til en
hel masse andre, sier Karlsen
i
200000
Laukvik. Han er leder i Vågan
Fiskarlag i Lofoten.
0

Søyler:
Søyler:
Mengde i tonn
Mengde i tonn

1000000

Torskeråd
Torskeråd
800000

Torskekvote
Torskekvote

600000

400000

200000

Dagens ledende norske
torskeforsker, Bjarte Bogstad,
spådde på torskekonferansen
høsten 2012 at kvota i 2015
ville ligge på rundt 830.000
tonn. «Fasiten» er altså på vel
890.000 tonn. Det innebærer
at den forventede nedturen
har startet, men at den ser ut
til å gå saktere enn forventet.
Spådommen den gang var
også at torskekvota ville stabilisere seg på rundt 800.000
tonn i årene som kommer
etter 2015. Bestandsberegningene som ligger til grunn for
neste års kvoteråd, underbygger dette og indikerer at
markedsaktørene kan få den
stabiliteten og forutsigbarheten som de helst vil ha i årene
fremover.

Vel nok reduseres gytebestanden av torsk fra over to
millioner tonn per i dag til
snaue 1,6 millioner tonn til
neste år, i henhold til datagrunnlaget bak neste års
kvoteråd. Men det er fortsatt
himmelvidt over føre vargrensa på under 500.000
tonn. Dessuten kommer det
etter hvert inn sterke årsklasser i gytebestanden, den
første fra 2011, og etter hvert
fra 2012 og 2013.
Det betyr at kystfiskerne i
årene fremover kan få torsk
av flere størrelser i fangstene,
og ikke bare stortorsk som
har dominert stadig mer de
siste årene. Samtidig betyr
det at fokuset på ungfiskvern i
Barentshavet må styrkes.

Stadig klarere nødrop
Havforskningsinstituttets
kommentarer til neste års
kvoteråd fra det internasjonale havforskningsrådet
(ICES) inneholder nå det
samme klare nødropet om at
vi forsker for lite, og dermed
vet for lite, både om torsk,
hyse og sei.
«De siste årene har det
vært redusert biologisk
prøvetaking av både norske
og russiske fangster, noe som
øker usikkerheten i beregningene», lyder innrømmelsen,
og kanskje også appellen til
myndighetene.
På torsk innebærer dette
at de kun er rimelig trygg på
at bestanden er sterk. Nivået
er man mye mer, og egentlig
stadig mer usikker på som en
følge av svekket prøvetaking,
men også usikkerhet rundt
toktdataene.

Det samme gjelder for hyse.
Men her er forskerne i tillegg
usikre på om de er på rett
plass til rett tid når de forsker.
De frykter at de ikke har stort
nok toktområde om vinteren,
og at dette fører til at mye
hyse ikke blir registrert og
regnet med i bestandsgrunnlaget.
På sei har usikkerheten
vært knyttet til usikkerhet i
fangsttallene til trålerflåten.
Derfor har forskerne i rådet
for neste år kun lagt til grunn
den akustiske indeksserien
som de har fra forskningstoktet på sei.
Hvis vi legger til at det
fortsatt strides om aldersberegningene på blåkveite, så
framstår et stadig klarere
bilde av usikkerhet rundt
bestandsanslagene og kvoterådene.

til en
priskan
man
kan
leve med.
til en pris
man
leve
med.
Redusert
utbud
gir teoretisk
Redusert
utbud gir
teoretisk
sett prisoppgang.
sett prisoppgang.
Det er Det
i aller i all
QQTorsk: 894.000 tonn (993.000 tonn)
hovedsak
oss som
hovedsak
positivtpositivt
for oss for
som
QKysttorsk: 0 (0)
arbeider
forverdien
å øke verdien
arbeider
for å øke
av Qav
QQHyse: 165.000 tonn (178.500 tonn)
Men samtidig
norsk norsk
torsk. torsk.
Men samtidig
QSei: 122.000 tonn (119.000 tonn)
påvirker
den jobben
har
påvirker
det dendet
jobben
vi har vi Q
QBlåkveite: 15.000 tonn (19.000 tonn)
gjort
for å rekruttere
torgjort for
å rekruttere
nye tor-nye Q
QQSnabeluer: 30.000 tonn (19.500 tonn internasjonalt/17.280 tonn
skekonsumenter.
skekonsumenter.
Norge)
I særklasse
I særklasse
Fortorsk
norskertorsk
er det fortsatt
For norsk
det fortsatt
grønne gren bestandsmessig mer prisbildet. Og per i dag
få andre
i horisonten.
få andre
skyer iskyer
horisonten.
sammenlignet med de andre er signalene entydig positive,
Det gjelder
valutamessig,
og
Det gjelder
valutamessig,
og torskestammene.
Og enda mener Haugland i Råfisklaget.
det gjelder
ikkekonkurminst konkurdet gjelder
ikke minst
bedre: Markedet har omsider
ransesituasjonen.
Barentsransesituasjonen.
Barentsoppfattet dette.
terje.jensen@fbfi.no
havtorsken
er fortsatt
havtorsken
er fortsatt
på denpå den
– De totale tilførslene bestem- Telefon: 77 05 90 21

Fakta: kvoteråd 2015 (2014-kvota)

Kvoteanbefalinger
Kvoteanbefalinger

486000
398000

vanlig uer (sebastes
norvegiCus) i iCesområde i og ii

z kvoter

395000
305000

For dårlig
I Havforskningsinstituttets
kommentarer til kvoterådene
fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) sist uke,
innrømmes det for flere bestanders del at prøvetakingen
fra fisket er for dårlig. I tillegg
mener Maråk at forskningstoktene heller ikke holder mål.
Bestandberegningene bygger
på nettopp disse to «kunnskapsbasene», data fra fisket og data
fra forskningstokt. Når ingen
av delene holder mål, holder

ARKIVFOTO:
TERJE JENSEN
ARKIVFOTO:
TERJE JENSEN

Anbefalt kvote 2015:
165 000 tonn
Anbefalt kvote 2014:
150 000 tonn
Avtalt kvote 2014:
178 500 tonn

894000

I nærmest
samtlige
kvoteråd for
ba rent shavbestandene i
forrige uke,
advarte de
norske hav- Jan Ivar
forskerne for Maråk
at de nå vet for
lite til å kunne gi fullgode råd.
Fiskebåt har over flere år
oppfordret myndighetene til å
satse mer på ressursforskningen, og da spesielt forskningen

Hvitfiskforskningen er
på et kritisk dårlig nivå.
Det hevder Jan Ivar
Maråk i havfiskeflåtens
organisasjon Fiskebåt.
Forskerne selv innrømmer at de vet for lite.
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PRISOPPGANG:
Rekordkvoter
til
PRISOPPGANG:
Rekordkvoter
til
rekordlave
priser
gitt tørn
en stri
rekordlave
priser har
gitthar
en stri
fortørn for
fiskerne.
NåLeif
håper
Leif Karlsen
i Laukvik
fiskerne.
Nå håper
Karlsen
i Laukvik
og deat
andre
at kvotekuttet
på 99.000
og de andre
kvotekuttet
på 99.000
tonnsett
totalt
sett i barentshavet
vil kunne
tonn totalt
i barentshavet
vil kunne
til prisoppgang,
og til syvende
bidra tilbidra
prisoppgang,
og til syvende
og sist
vel så
mye
igjen i pengeboka.
og sist vel
så mye
igjen
i pengeboka.

Anbefalt fangst 2014:
under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2013:
under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014:
19 000 tonn

kvoteråd for nordøstarktisk hyse

993000
993000

Terje Jensen
Harstad

på hvitfiskbestandene. Selv mener de at de ikke har blitt hørt,
og at det overordna signalet
fra myndighetene til Havforskningsinstituttet fortsatt er at
det skal fokuseres på akvakultur og forskning i kystsonen.
– Dette har åpenbart gått ut
over forskningen på de viktige
hvitfiskbestandene. På torsk
går det sånn noenlunde greit.
Men på hyse er forskningen rett
og slett katastrofalt dårlig, hevder Maråk som betegner seg
selv som «over gjennomsnittet»
interessert i havforskning.

1000000
894000
940000
993000
751000
993000
751000
1000000
703000
940000
703000
751000
607000
751000
577500
703000
525000
703000
473000
607000
430000
577500
409000
525000
424000
473000
309000
430000
471000
409000
471000
424000
485000
309000
485000
471000
486000
471000
398000
485000
395000
485000
305000

- Dette har åpenbart gått ut over forskningen på
de viktige hvitfiskbestandene. På torsk går det
sånn noenlunde greit. Men på hyse er
forskningen rett og slett katastrofalt dårlig,
hevder Maråk som betegner seg selv som «over
gjennomsnittet» interessert i havforskning. For
dårlig I Havforskningsinstituttets kommentarer til
kvoterådene fra det internasjonale
havforskningsrådet (ICES) sist uke, innrømmes
det for flere bestanders del at prøvetakingen fra
fisket er for dårlig. I tillegg mener Maråk at
forskningstoktene heller ikke holder mål.
Bestandberegningene bygger på nettopp disse to
«kunnskapsbasene», data fra fisket og data fra
forskningstokt. Når ingen av delene holder mål,
holder heller ikke kvoterådgivningen mål, hevder
Fiskebåt-lederen. Få fangstprøver Når det gjeldr
data fra fisket, så handler det om mangelfull
prøvetaking, for få båter og for korte perioder
med prøvetaking. Denne aktiviteten utgjør 2 - 3
prosent av budsjettet til Havforskningsinstituttet.
Men det utgjør altså «halve kunnskapsbasen» når
kvotene skal fastsettes. - Å utvikle nye modeller
for bestandsberegning er greit nok. Men det å få
gode fangsttall er minst like viktig. Feile tall inn
gir feile tall ut. Så enkelt er det, mener Maråk.
Når det gjelder forskningstoktene i Barentshavet,
så hevder han at de ikke i tilstrekkelig grad er
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Forskerne
tilrår
hysekvoter
tilrår
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FiskeribladetFiskaren 13. juni 2014Forskerne
Anbefalt TAC 2015:
null fangst
Anbefalt TAC 2014:
null fangst
Landinger i 2013:
5 400 tonn

kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

Terje Jensen og
Kjersti Sandvik
Harstad/Bergen

For det store
flertallet har
rekordk vota
på rundt en
million tonn
torsk de to
siste årene
kun ført til Svein Ove
mer arbeid for Haugland
den samme
inntekta. Prisraset som dette
medførte på ned mot ti kroner
kiloen, tok hele gevinsten, og
for mange kanskje vel så det. Nå
håper fiskerne på den motsatte
effekten.
– Det har definitivt ikke bare

– Utvetydig positivt
Karlsens forventninger deles
langt på vei av Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.
– Dette er et utvetydig positivt signal markedsmessig. Og
vi har sett tidligere at kvotenedgang til syvende og sist har gitt
pluss i regnskapet for fiskerne.
Det må være lov å håpe på det
samme nå, ikke minst når vi
har sett nå de siste månedene at
prisene for alle de tre viktigste
fiskeslagene har beveget seg
oppover.

””

forventet
store endringene,
forventet
de storedeendringene,

og da
de heller
ser daikke
heller
utikke
til å ut til å
Dette er et utve-og de ser
Dermed
kan fiskerne
komme.komme.
Dermed
kan fiskerne
tydig positivt signal håpe
på en fortsatt
påhåpe
en fortsatt
positiv positiv
pris- prispåartene,
disse artene,
tendenstendens
også påogså
disse
markedsmessig
Råfisklags-direktøren.
mener mener
Råfisklags-direktøren.
Svein Ove Haugland, assisterende
direktør i Norges Råfisklag

Sjømatrådet
Sjømatrådet
Tove Sleipnes
i Sjømatrådet,
Tove Sleipnes
i Sjømatrådet,
årene.
som
skal til
hjelpe
til åtorselge torsom skal
hjelpe
å selge
– Men når det nå ser ut sken,
til å er
sken,
like optimistisk,
like er
optimistisk,
selv selv
bli en liten nedgang på torsk,
såhunom
hunhelst
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Anbefalt fangst 2015:
under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2014:
under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014:
19 000 tonn

Varslet
Haugland poengterer at de også
ville vært bekvem omsetningsmessig med ei prolongering av
kvotene vi har hatt de siste par

Få fangstprøver
Når det gjeldr data fra fisket,
så handler det om mangelfull
prøvetaking, for få båter og for
korte perioder med prøvetaking. Denne aktiviteten utgjør
2 - 3 prosent av budsjettet til
Havforskningsinstituttet. Men
det utgjør altså «halve kunnskapsbasen» når kvotene skal
fastsettes.
– Å utvikle nye modeller for
bestandsberegning er greit
nok. Men det å få gode fangst-

KRABBEFISKE: Fisker Ole M. Bakken er usikker på hvilket utslag
nedgang i torskekvoten vil gi. Bakken er ute på krabbefiske når
FBFI ringer. ARKIVFOTO
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fiskerikommisjonen å underby forskerrådet på 140.000
tonn for inneværende år.
Kvota i år er på 119.000 tonn.
Nå anbefaler havforskerne ei
kvote for neste år på 122.000
tonn.
Men også på sei er det faresignaler på litt lengre sikt,
skal vi tro havforskerne. Gytebestanden er såvidt over føre
var-nivået på 220.000 tonn.
Går den under dette nivået, er
forskere og forvaltere forpliktet i henhold til høstingsregelen til å gå mer drastisk til
verks med kvotekutt.

Mange brikker avgjør
Går kvoten ned, går prisen
opp mest sannsynlig opp og
det er jo bra, men det er mye
mer som spiller inn, sier fisker Ole M. Bakken fra Frøya.
Han har gått over på krabbefisket, og er ute i båt når
FiskeribladetFiskaren ringer
med nyheten om kvotenedgang på torsken.
Bakke synes ikke systemet
rundt torskereguleringen har
vært bra i år.

– Først var det fritt fiske,
så ble det plutselig stopp. Det
gjorde at noen fisket seg rike,
mens andre ikke fikk noenting, sier Bakken til fbfi.no.
Hva som blir bra og dårlig
for fiskerne har derfor ikke
bare med kvotestørrelse å
gjøre. Bakken synes derfor
det er vanskelig å svare på
om det er bra eller ikke at
torskekvoten går ned med
100.000 tonn.

tall er minst like viktig. Feile
tall inn gir feile tall ut. Så enkelt er det, mener Maråk. Når
det gjelder forskningstoktene
i Barentshavet, så hevder han
at de ikke i tilstrekkelig grad
er tilpasset klimaendringene
og endringene i bestandsutbredelsen for sentrale bestander.
– Fiskerimessig er Barentshavet utvidet med arealer på
størrelse med hele Nordsjøen.
Allikevel så nøyer havforskerne
seg med å anta at andelen av
bestanden som står utenfor
det tradisjonelle toktområdet,
er konstant. Det har vi klare

indikasjoner på blir feil, og at
dette er med på å bidra til at
bestandsstørrelsen blir undervurdert, hevder Maråk.
På hyse er det nesten enda
verre, mener Fiskebåt-lederen.
– Her ser og vet vi at det står
mye utenfor toktområdet om
vinteren, og at tilrådningene er
basert på katastrofalt dårlige
tall. Jeg er rett og slett forbaust
over at ICES i det hele tatt har
funnet grunnlag for å komme
med kvoteråd på hyse, sier
Maråk.
FEST: Torskefesten fortsetter, om enn på et noe mer
«anstendig» nivå. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

803.000 tonn
Han viser blant annet til uoffisielle anslag på at det skal ha
stått 185.000 tonn hyse utenfor
toktområdet for skreitoktet sist
vinter. En annen indikasjon på
at man er på ville veier, mener
Maråk man finner i det faktum
at kvoterådet nå øker for 2015
i forhold til rådet for 2014 til
tross for at havforskerne tidligere har spådd en gradvis kvotereduksjon på anslagsvis 25
prosent pr. år i årene fremover.
På torsk er det fortvaltingsplanens regel om maks ti pro-

tilpasset klimaendringene og endringene i
bestandsutbredelsen for sentrale bestander.
- Fiskerimessig er Barentshavet utvidet med arealer på
størrelse med hele Nordsjøen. Allikevel så nøyer
havforskerne seg med å anta at andelen av bestanden
som står utenfor det tradisjonelle toktområdet, er
konstant. Det har vi klare indikasjoner på blir feil, og at
dette er med på å bidra til at bestandsstørrelsen blir
undervurdert, hevder Maråk.
På hyse er det nesten enda verre, mener Fiskebåtlederen..
- Her ser og vet vi at det står mye utenfor toktområdet
om vinteren, og at tilrådningene er basert på katastrofalt
dårlige tall. Jeg er rett og slett forbaust over at ICES i det
hele tatt har funnet grunnlag for å komme med kvoteråd
på hyse, sier Maråk. 803.000 tonn Han viser blant
annet til uoffisielle anslag på at det skal ha stått
185.000 tonn hyse utenfor toktområdet for skreitoktet
sist vinter. En annen indikasjon på at man er på ville
veier, mener Maråk man finner i det faktum at
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kvoterådet nå øker for 2015 i forhold til rådet for
2014 til tross for at havforskerne tidligere har
spådd en gradvis kvotereduksjon på anslagsvis
25 prosent pr. år i årene fremover. På torsk er
det fortvaltingsplanens regel om maks ti prosents
kvoteendring fra det ene året til det andre, som
forhindrer et adskillig mer dramatisk kvoteråd
enn det som nå foreligger.
Ei rein biologisk tilrådning basert på det
havforskerne har av grunnlagsmateriale, tilsier ei
kvote til neste år på 803.000 tonn. Da hadde det
med andre ord ligget an til et kvotekutt på nesten
200.000 tonn, og ikke bare snaue 100.000
tonn, fra årets kvote på 993.000 tonn..

Uttak 30.06.2014 Kilde: Retriever

mer torsk utenfor toktområdet enn før og at forskerne
ikke tar tilstrekkelig høyde for dette i sin rådgivning,
mener Maråk.. terje.jensen@fbfi.no Telefon: 77 05 90
21
ALARM: Jan Ivar Maråk er fiskernes kanskje fremste
ekspert på fiskeriforskning. Han slår nå alarm på vegne
av forskningen på hvitfiskbestandene i Barentshavet.
ARKIVFOTO: DN FBFI FiskeribladetFiskaren TORSK:
Torsken spiser seg stadig lenger nord og østover i
Barentshavet i takt med klimaendringene. Havforskerne
«halter etter», hevder Maråk i Fiskebåt.. ILL.FOTO
FiskeribladetFiskaren 13. juni 2014
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

- Her «berges» vi av tiprosentsregelen. I
utgangspunktet tror vi at bestandsnedgangen
ikke er så stor at det tilsier et kvotekutt til
894.000 tonn en gang. Uten denne regelen, ville
altså rådet kunne blitt mye mye mer dramatisk.
Forklaringen ligger i at toktområdet i
Barentshavet fortsatt er for snevert, at det står
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NSL mot strukturering
Framtid i Nord. Publisert på nett 17.06.2014 10:28. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Johanne P. Elvestad.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er
skeptisk til forslaget om strukturering av båter
under 11 meter i den lukkede gruppen. Det
skriver NSL i en pressemelding.
Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL, er
overrasket over at Nærings- og
fiskeridepartementet allerede nå, ett år etter
behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 som
konkluderte med at det ikke bør innføres
strukturering i fiskeflåten under 11 meter,
fremmer en høring om samme emne.
NSL opplyser at fiskefartøy under 11 meter er
den viktigste ressursen for mange kystsamfunn.
- Jeg merker meg at Nofima i en rapport om
denne gruppen konkluderer med at dagens
fangstgrunnlag er en god basis for lønnsom drift,
sier Meinert.
- Derimot er det den økonomiske konsekvensen
for landindustrien tilsynelatende brukt lite tid og
plass til i høringen.
Meinert påpeker at den regionale fiskeindustrien
er helt avhengig av mangfold i flåten, og at det
dermed finnes flest mulig leverandører til
bedriftene.
Også Norges Kystfiskarlag, som samler de fleste
av de berørte båtene, har sagt ubetinget nei til
strukturering i fiskeflåten under 11 meter.
- Norge som fremste fiskerinasjon må selvsagt ha
fokus på lønnsomhet i hele næringen. Men en
strukturering mot viljen til de båter dette skal
gjelde for og med høy risiko for å skade både
næring og samfunn langs kysten, er ikke rette
medisinen, avslutter han.
© Framtid i Nord
Se webartikkelen på http://ret.nu/xVfdLlfh

Oversikt over like treff
Nyheter fra næringene langs Gullkysten
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Mulig kvotekutt på 100.000 tonn
Finnmarken. Publisert på trykk 14.06.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 11.

Etter rekordkvoter for torsk i Barentshavet de
siste årene, der kvoten i 2013 passerte én
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Etter rekordkvoter for torsk i Barentshavet de
siste årene, der kvoten i 2013 passerte én
million tonn, er rådet for neste år å kutte i
kvotene. Forskerne anbefaler at kvotene kuttes
til 894.000 tonn i 2015. Det er 100.000 tonn
mindre enn rådet og kvoten var for 2014.
Det melder Havforskningsinstituttet. Fortsatt
høye kvoter
Kvotene for fisket nord for 62. breddegrad vil

fremdeles være høye, understreker bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk (skrei), Bjarte
Bogstad ved Havforskningsinstituttet. - Selv
med en nedgang på ti prosent er det fortsatt
snakk om en høy kvote.
Faktisk må vi helt tilbake til 1977 for å finne
torskefangster som har vært over 900.000 tonn,
slik vi har hatt i 2013 og 2014, sier Bogstad.

Helse Nords investeringsplan fram til 2022
BYGGEKLAR: Kirkenes sykehus.

000 tonn mindre enn rådet og kvoten var for
2014.

Det melder Havforskningsinstituttet. Fortsatt
høye kvoter Kvotene for fi sket nord for 62.
breddegrad vil fremdeles være høye,
understreker bestandsansvarlig for
nordøstarktisk torsk (skrei), Bjarte Bogstad ved
Havforskningsinstituttet. - Selv med en nedgang
på ti prosent er det fortsatt snakk om en høy
kvote.

Planlagte og igan

gsatte prosjekter

i regi av Helse Nor

d

PÅ OPPDRAG: Et helikopter fra Lufttransport på oppdrag for
den offentlige luftambulansen.
FOTO: RAGNAR BØIFOT
Adm.dir. Lars Vorland.

SKAL BRUKE 12 MRD. KRONER
2019: Narvik sykehus

Helse Nord har aldri før
brukt så mye penger
som nå. Investeringer
for 12 milliarder kroner
ligger klare.

FERDIG: Stokmarknes sykehus holdt budsjettet.

bære kostnadene over tid. Nå og
i tiden fremover vil vi ha historisk høye investeringer. I nordnorsk målestokk er det enorme
investeringer det er snakk om,
sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF
(regionalt helseforetak).
– Vil det gå utover pasientene?
– Ja, i den forstand at vi må bli
enda bedre til å prioritere og sikre at de sykeste får behandling
først. Effektiv drift er et gode, så
lenge det skjer på en faglig god
måte. Budsjettene må gå i balanse. Da kan det bli mindre til drift.
Hittil har imidlertid budsjettene
økt jevnt og trutt og derfor håper
vi at det ikke vil gå utover pasientene for mye.

maks av kassakreditten:
– Når alt er i full fart vil vi ha
maks utbetalinger de neste en til
to årene.
Helseforetakene låner billig.
Lån hos HOD har en rente på
1,88 prosent. Vorland sier at renten på kassakreditten også er lav
– mellom tre og fire prosent.
– Vi nærmer oss limiten i 2018.
Vi kan ikke overstige den. Derfor
er det viktig å holde budsjettene. Hvis ikke må det strammes
inn, eller så må vi skyve på investeringer, eller finne frem
kuttliste på utstyr.
Inntil nå har Helse Nord kunnet låne inntil 50 prosent av ulike investeringer. Nye regler gjør
at lånegraden for nye prosjekter
kan økes til 70 prosent. I tillegg
økes avskrivingstiden med fem
år.

HØYT: Tromsøs høyeste bygg.

historier om offentlige byggeprosjekter der kostnadene har
løpt løpsk. Helse Nords prosjekter holder imidlertid budsjettene:
– Vesterålen er ferdig på kronen. Bodø ser ut til å bli det
samme, sier Vorland.
– Har dere tatt hardt i når
dere budsjetterte?
–Nei, vi har bygd rimelige
sykehus.
Han sier at suksessfaktoren
er en styringsgruppe med faste folk samt lokal kompetanse.
- Vi er helt sikker på at det er
lurt å gjøre det på denne måten.

PET-SENTER: UNN bygges ut.

om hvor et felles sykehus
eventuelt skal ligge. På Helgeland skal de utredes om det
skal bygges et nytt sykehus eller modernisere de tre eksisterende:
– I Helgeland er det fagfolk
som skal vurdere strukturen.
Fagfolkene skal ikke vurdere
lokalisering. For å unngå at det
utvikler seg til en lokaliseringsdebatt skal vi ta oss av
den biten.
– I styremøte i neste uke har
jeg innstilt på at vi utvider antall poliklinikker i Alta betydelig. Det skal også bygges nytt
for 260 millioner kroner i Alta.
I Hammerfest er planen å modernisere eller bygge helt nytt
fra 2020.

Faktisk må vi helt tilbake til 1977 for å finne
torskefangster som har vært over 900.000 tonn,
slik vi har hatt i 2013 og 2014, sier Bogstad.
Journalist
RUNE
ENDRESEN

rune.endresen
@nordlys.no

18.juni skal styret i Helse Nord
behandle
investeringsplanen
frem til 2022. Den gjelder pågående prosjekter samt planer
fremover. Investeringene omfatter både bygninger, medisinsk teknisk utstyr, IKT-løsninger og mange andre mindre investeringer.
Tilsammen skal det investeres
for hele 12 milliarder kroner i
årene som kommer (se detaljer
lenger ned i artikkelen):
– Det er krevende. Det er mye
som skal betales og vi skal også

© Finnmarken
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Mulig kvotekutt på 100.000 tonn

Maks av kassakreditt
Helse Nord har per tiden 2,5 milliarder kroner i banken, men må
låne av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - samt trekke

– Holder budsjettet
De siste årene har det vært flere

Lokal debatt
Bygging av sykehus og prioritering skjer nær aldri uten lokal debatt og konflikter.
I Narvik har bygging av nytt
sykehus blitt forskjøvet. I Alta
og Hammerfest raser debatten

Mest i Bodø
Investeringene gjøres over
hele landsdelen.
Nordlandssykehuset HF har

A-FLØYA: UNN.

to store bygge- og moderniseringsprosjekter:
Vesterålen (Stokmarknes):
Server 30.000 innbyggere, 69
pasientsenger, bruttoareal på
cirka 15.000 kvadratmeter,
bygges tett ved nåværende sykehus på Stokmarknes. Pris:
Cirka 1,1 mrd
Bodø: Modernisering og
utygging av nytt sykehus, ferdig i 2018, økt areal med 21.000
kvadratmeter til totalt 71.500
kvadratmeter. Total pris: Cirka
4 mrd.

Høyest og størst i
landet
Universitetssykehuset NordNorge HF er i gang med to store
og et mindre prosjekt (A-fløyprosjektet i Tromsø, Breivika
(somatikk), pasienthotell i
Breivika og psykiatrisk senter
på Åsgård i Tromsø. I tillegg
planlegges nytt PET-senter i

Tromsø og nytt sykehus i Narvik.
Tromsø A-fløya: bedre tilbud
innen intensiv og tung overvåking, avansert kreftkirurgi og
spesialisert rehabilitering. Ca.
12.900 kvadratmeter nytt areal
- Ca. 8.500 kvadratmeter ombygging. Investeringsramme:
cirka 1,4 mrd Nybygg ferdig: Januar 2017. Renovering av eksisterende A-fløy ferdig: Juni 2019
Tromsø Pasienthotell: Blir
Tromsøs høyeste bygg og det
største pasienthotellet i Norge
(243 hotellrom) når det står ferdig i 2015. 11.855 m2 Brutto
areal nybygg med. Total ramme
for prosjektet er 436 mill kroner.
Narvik: Ligger i investeringsplanen med oppstart i 2019.
PET-senter: Frittstående PETsenter. Prosjektramme: 407
millioner kroner. Endelig ramme settes når forprosjektet er

ferdig utredet ved årsskiftet
2014/15

Ny struktur
Finnmarkssykehuset HF har
påbegynt bygging av nytt sykehus i Kirkenes. I tillegg utredes
Alta Vest Finnmark og grunnlaget for videre arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest.
Kirkenes: Oppstart bygging
gikk etter planen i mai 2014.
Nye Kirkenes Sykehus står ferdig 2018. Størrelse: 19.500
kvm. Byggetid: 2014–2017. Pasientgrunnlag: 27.000. Investeringsramme på 1,46 mrd kroner.
Helgelandssykehuset
har
igangsatt utredning av fremtidig sykehusstruktur. Utredningen vil foreligge ved årsskiftet 2014/15. I dag er det sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Dropper kjøpet
av Lufttransport
Norsk luftambulanse har
bestemt seg for å ikke
kjøpe konkurrenten.
Journalist

RUNE
ALEXANDERSEN
rune.alexandersen
@nordlys.no

I mai bekreftet Stiftelsen
Norsk
Luftambulanse
(SNLA) at de var i samtale
med eieren av Lufttransport,
Knut Axel Ugland Holding.
Nå melder selskapet at de
har avsluttet forhandlingene
og at det ikke blir noe kjøp.

– Aldri noen garantier
Norsk Luftambulanse oppgir
ingen grunn til hvorfor de
velger å avstå fra kjøpet.
– Det er aldri noen garantier når man går inn i denne
typen prosesser. Ut fra en totalvurdering har vi besluttet
å avslutte samtalene nå. Utover dette kan vi ikke kommentere detaljene i prosessen, sier generalsekretær Ei-

rik Kreyberg Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
i en pressemelding.

Fortsetter
SNLA har kontrakten på legehelikoptrene ved åtte av
elleve helikopterbaser i Norge. Lufttransport har de tre
siste, i tillegg til at de opererer alle ambulanseflyene i
Norge. Det er alle offentlige
kontrakter delt ut av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.
– Lufttransport leverer
daglig luftambulansetjenester av god kvalitet,og har
svært kompetente medarbeidere. Selv om Stiftelsen
Norsk Luftambulanse ikke
kommer inn på eiersiden i
selskapet, ønsker vi å fortsette samarbeidet om leveranse av legebiler ved alle
baser. Vi vil bidra til å realisere
utviklingsprosjekter,
forskning og treningsaktiviteter for og med personell i
Lufttransport også i fremtiden, sier Normann.
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Torskehotell skal gi forbrukerene fersk fisk
Kystmagasinet. Publisert på nett 13.06.2014 08:47. (Oppdatert 13.06.2014 10:48) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Regjeringen lanserer strategi for levendelagring
av vill fisk. Regjeringen Foto: Nofima - Torsken
har noe å lære av laksen. (Oppdatert:
13.06.2014 10:48)
Oppdrettsnæringen klarer å gi forbrukerene god
tilgang på ferske råvarer hele året, og jeg er
overbevist om at det er et marked også for fersk
torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Det er en utfordring at mesteparten av tosken blir
fisket frem til påske. Dermed er det vanskelig å
møte etterspørselen etter ferst fisk resten av året
og å holde fiskeindustrien åpen med helårlige
arbeidsplasser.
Torskehotell er merder hvor torsken går levende
frem til slaktingen. Slik vil kunnskap og teknologi
fra oppdrettsnærignen overføres til torsken på en
nye måte. Metoden gir bedre kvalitet på fisken og
tilbud om fersk torsk hele året.
- Produksjonskostnadene i norge vil alltid være
høye. Men vi har gode forutsetninger for å utvikle
nisjeprodukter med utgangspunkt i råvarer av høy
kvalitet. Vi har nå lagt bak oss tidenes
skreisesong og ser at det er marked for fersk
fisk, sier Aspaker.
Dette er de viktigste tiltakene i regjeringen sin
strategi:
Forenkle regeverket
Videreføre kvotebonus
Øke tilskudd til kunnskap og kompetanseheving
Se på infrastruktur og mottaksanlegg
- vi er allerede i gang med regelverksarbeidet.
Målet er å legge enda bedre tilrette for
levelagring, og vi tar sikte på å få dette på plass
før neste års sesong, sier Aspaker.
Nofima - torskehotell
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/xO0tDQ4O
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Torskeråd ned med ti prosent
Kystmagasinet. Publisert på nett 13.06.2014 08:47. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Etter en periode med stadig høyere kvoteråd for
torsk, er toppen nå passert. Norges Sildesalgslag
Foto: Kjell Ove Storvik - Sjømatrådet Dette skriver
Norges Sildesalgslag i går. Kvoterådet for neste
år er på 894 000 tonn.
Dette er 100 000 tonn lavere enn årets råd.
Til tross for en nedgang på ti prosent er det
fremdeles snakk om en høyere kvote.
Det er for tiden rekord store mengder tosk i
Barentshavet, og kvoterådet på rett under 900
000 tonn gir så mye fisk at alle som bor i Norge
kunne spist torsk til middag annen hver dag helt
til jul.
At kvoterådet for 2015 er lavere enn foregående
år skyldes at de utsedvanlige gode årsklassene
fra 2004 og 2005 er på vei ut av
torskebestanden. Etter dette har årsklassene
vært mer normale. Nedgangen som kommer med
2015-rådet er ventet og i tråd med
høstingsregelen, uttaler Bjarte Bogstad,
bestandsansvarlig for nordæstarktisk torsk ved
Havforskningsinstituttet.
ICES, Det Internasjonale råd for havforskning, gir
kvoteråd på nordøstarktisk torsk og de andre
bunnfiskebetandene i Brentshavet og langs
norskekysten.
Les mer om arbeidet her.
Kjell Ove Storvik - Sjømatrådet
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/JNtWbvsR
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Reduserer torskefisket
Namdalsavisa. Publisert på trykk 13.06.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 3.

BERGEN: Havforskningsinstituttet har kommet
med sine råd fram mot vinterens torskefiske.
Etter at kvotene har gått veldig mye opp de siste
par årene, er nå anbefalinga en reduksjon på ti
prosent i forhold til sist vinter.

Namdalsavisa

SNÅSa/LEKa: En elg ble
påkjørt på Snåsaheia 16
minutter inn i torsdagen.
Melder var usikker på
hvor hardt skadd dyret
var, men viltnemnda ble
forskriftsmessig varslet og
sendt ut på søk. Det oppsto ingen personskade.
Det gjorde det heller
ikke da et rådyr ble påkjørt
nord for campingen på
Leka ved 08.00-tida
torsdag. Bilen ble påført
skader, mens rådyret ikke
ble verre kvestet enn at
det løp fra stedet. Også
her ble viltnemnda varslet
og utkommandert for å se
etter dyret.

Reduserer
torskefisket

Ingen
Dette er fremdeles en høy kvote, og man må
kjenner
faktisk tilbake til 1977 for å finne torskefangster
over 900.000 tonn hvis man
ser bort fra de siste
laksen
to årene.
som Karina
© Namdalsavisa

3

Viltpåkjørsler
flere steder

Det betyr at de foreslår en kvote på 894.000
tonn.

Den kvoten som er foreslått er så stor att alle i
Norge kan spise torsk til middag annenhver dag i
et helt år.

Fredag 13. juni 2014

BERGEN: Havforskningsinstituttet har kommet
med sine råd fram mot
vinterens torskefiske.
Etter at kvotene har gått
veldig mye opp de siste
par årene, er nå anbefalinga en reduksjon på ti
prosent i forhold til sist
vinter.
Det betyr at de foreslår
en kvote på 894.000
tonn.
Dette er fremdeles en
høy kvote, og man må
faktisk tilbake til 1977 for å
finne torskefangster over
900.000 tonn hvis man
ser bort fra de siste to
årene.
Den kvoten som er
foreslått er så stor att alle
i Norge kan spise torsk til
middag annenhver dag i
et helt år.

Sykkeltyv må
i fengsel
MASTER I NAMSENLAKS: Karina moe fra
Grong forsvarte onsdag sin masteroppgave
om namsenlaksen. Bildet viser Karina med
en laks på 7,8 kg som hun og bror Simen
tok på Kvittum i Grong 1. juni i år.
FOTO: SIMEN MOE.

sier Karina som grep sjansen og tok like gjerne
en masteroppgave om namsenlaksen.

Formålet

– Hvorfor er resultatene fra dette prosjektet
så viktig?
– Formålet var å undersøke hvordan oppdrettslaksen oppfører seg i elva i forhold til
villaksen, og undersøke hvilke deler av elva
den bruker gjennom gytetida. Dette for å
finne ut hvilke tiltak som kan settes i verk, for
å få bukt med oppdrettslaksen, og videre hvordan et prøvefiske bør gjennomføres, forklarer
Karina.

Feltarbeid

Høsten 2012 gjennomførte masterstudenten
sitt feltarbeid. Kystfiskerne i Namsenfjorden
hadde på forhånd fanget og radiomerka laksen.
– Jeg fulgte den radiomerkete laksen annenhver dag i tre måneder. Jeg kjørte bil med

en mottaker og sender, og hørte hvor laksen
sto, forteller grongjenta.
– Fikk du et forhold til disse laksene?
– Jeg kunne alle numrene til hver enkelt
fisk, og tenkte «han står der i dag ja», ler Karina.

Resultater

– Fant du noen spennende resultater, etter
å ha fulgt laksens vandringer over en lengre
periode?
– Ja, det ble gjort flere oppsiktsvekkende
funn. Det viste seg at av de merkete laksene,
gikk det opp en like stor andel oppdrettslaks
som villaks i vassdraget. Dette er det ingen
som har funnet ut tidligere sier Karina.
– Jeg fant også ut at villaksen bruker hele
vassdraget, mens oppdrettslaksen var hovedsakelig i øvre deler av elva. Det var også radiomerka oppdrettslaks i sideelvene Høylandsvassdraget og Sanddøla, forklarer 26-åringen.
– Hvorfor er det sånn at de holder til på
ulike steder?
– Jeg tror at villaksen kommer tilbake til
elva, og kjenner seg igjen. Den stopper der
den vokste opp. Oppdrettslaksen har aldri
vært i vassdraget før, og følger elva til enden
før den svømmer tilbake, forteller Moe som
kommer til å legge ut masteroppgaven på nett
etter hvert.

Trøndelag og NINA.
Onsdag forsvarte Karina sin masteroppgave,
og fikk flotte tilbakemeldinger på jobben som
var gjort.
– Det er både rart og godt å være ferdig
som student. Nå skal jeg ha sommerjobb hos
Fylkesmannen, og håper at det ordner seg
med fast jobb etter hvert. Jeg skal bo i Grong
og jobbe med fisk, avslutter den smilende
jenta fra Grong.
BaRBRo FoRmo 918 88 071
barbro.formo@namdalsavisa.no

NamSoS: En Steinkjermann i 30 årene som i
vinter stjal to sykler fra
ulike adresser i Namsos,
er i Inntrøndelag tingrett
dømt til seks måneders
ubetinget fengsel. I retten innrømmet mannen
straffskyld for 18 ulike
lovbrudd som omfattet
både innbrudd, tyveri og
kjøring uten førerkort.
De fleste av lovbruddene
skjedde i Steinkjer, men
tiltalte var i Namsos et par
turer i februar. På en av
turene stjal han to dyre
sykler, mens han to uker
senere stjal en bil som sto
parkert i sentrum. I tillegg
til fengselsstraffa må han
også betale 5.000 kroner
i bot. Steinkjer-mannen
satt i varetektsfengsel da
rettssaken pågikk.

Forsvarte sin master
RADIOMERKA LAKS: Her blir laksen merket, før den
igjen slippes fri slik at Karina kan følge den på sin
vandring.

Dette prosjektet var både stort og kostbart,
og ble ifølge Karina finansiert av oppdrettsnæringa, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag, fylkeskommunen i Nord-

PEILING: Karina peiler radiomerket fisk i Tørrisdalen.

FOTO: TOR NÆSJØ
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Stadig klarere nødrop fra havforskerne
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 13.06.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 9.

Havforskningsinstituttets kommentarer til neste
års kvoteråd fra det internasjonale
havforskningsrådet (ICES) inneholder nå det
samme klare nødropet om at vi forsker for lite, og
dermed vet for lite, både om torsk, hyse og sei..

NYHETER 9

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 13. juni 2014

PRISOPPGANG: Rekordkvoter til
rekordlave priser har gitt en stri tørn for
fiskerne. Nå håper Leif Karlsen i Laukvik
og de andre at kvotekuttet på 99.000
tonn totalt sett i barentshavet vil kunne
bidra til prisoppgang, og til syvende
og sist vel så mye igjen i pengeboka.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

«De siste årene har det vært redusert biologisk
prøvetaking av både norske og russiske fangster,
noe som øker usikkerheten i beregningene», lyder
innrømmelsen, og kanskje også appellen til
myndighetene.

Forventer Torskekvote i overkant
prisløft
– Det er bestanding kjipt
når kvotene
blir redusert,
men hvis
vi kan få til
stabile kvoter
over tid vil
Geir Rognan
det markedsmessig være
positivt, sier Geir Rognan
Sommarøy Produksjonslag.
Han synes likevel en nedgang på over 10 prosent høres
litt mye ut.
– Jeg hadde sett for meg
at det kanskje ble fire fem
prosent nedgang, men det er
jo ikke uventet at kvoten går
litt ned når den har vært på
topp. Det som ikke er bra, er
når det blir for mye jojo fra ett
år til et annet.
Han forventer at markedet
reagerer med å løfte prisen
sånn at verdiskapingen kan
være stabil.
– Enkelte har ønsket at
kvotene var litt mindre. Det
ønsker ikke jeg, men jeg
tror vi kan leve med en svak
nedgang, sier Rognan.

Les mer

På torsk innebærer dette at de kun er rimelig
trygg på at bestanden er sterk. Nivået er man
mye mer, og egentlig stadig mer usikker på som
en følge av svekket prøvetaking, men også
usikkerhet rundt toktdataene.

fbfi.no

Leif får fiske mindre – men kan tjene mer

Det samme gjelder for hyse. Men her er
forskerne i tillegg usikre på om de er på rett
plass til rett tid når de forsker. De frykter at de
ikke har stort nok toktområde om vinteren, og at
dette fører til at mye hyse ikke blir registrert og
regnet med i bestandsgrunnlaget.

til en pris man kan leve med.
Redusert utbud gir teoretisk
sett prisoppgang. Det er i all
hovedsak positivt for oss som
arbeider for å øke verdien av
norsk torsk. Men samtidig
påvirker det den jobben vi har
gjort for å rekruttere nye torskekonsumenter.

I særklasse
For norsk torsk er det fortsatt
få andre skyer i horisonten.
Det gjelder valutamessig, og
det gjelder ikke minst konkurransesituasjonen. Barentshavtorsken er fortsatt på den

Vel nok reduseres gytebestanden av torsk fra over to
millioner tonn per i dag til
snaue 1,6 millioner tonn til
neste år, i henhold til datagrunnlaget bak neste års
kvoteråd. Men det er fortsatt
himmelvidt over føre vargrensa på under 500.000
tonn. Dessuten kommer det
etter hvert inn sterke årsklasser i gytebestanden, den
første fra 2011, og etter hvert
fra 2012 og 2013.
Det betyr at kystfiskerne i
årene fremover kan få torsk
av flere størrelser i fangstene,
og ikke bare stortorsk som
har dominert stadig mer de
siste årene. Samtidig betyr
det at fokuset på ungfiskvern i
Barentshavet må styrkes.

Stadig klarere nødrop
Havforskningsinstituttets
kommentarer til neste års
kvoteråd fra det internasjonale havforskningsrådet
(ICES) inneholder nå det
samme klare nødropet om at
vi forsker for lite, og dermed
vet for lite, både om torsk,
hyse og sei.
«De siste årene har det
vært redusert biologisk
prøvetaking av både norske
og russiske fangster, noe som
øker usikkerheten i beregningene», lyder innrømmelsen,
og kanskje også appellen til
myndighetene.
På torsk innebærer dette
at de kun er rimelig trygg på
at bestanden er sterk. Nivået
er man mye mer, og egentlig
stadig mer usikker på som en
følge av svekket prøvetaking,
men også usikkerhet rundt
toktdataene.

Det samme gjelder for hyse.
Men her er forskerne i tillegg
usikre på om de er på rett
plass til rett tid når de forsker.
De frykter at de ikke har stort
nok toktområde om vinteren,
og at dette fører til at mye
hyse ikke blir registrert og
regnet med i bestandsgrunnlaget.
På sei har usikkerheten
vært knyttet til usikkerhet i
fangsttallene til trålerflåten.
Derfor har forskerne i rådet
for neste år kun lagt til grunn
den akustiske indeksserien
som de har fra forskningstoktet på sei.
Hvis vi legger til at det
fortsatt strides om aldersberegningene på blåkveite, så
framstår et stadig klarere
bilde av usikkerhet rundt
bestandsanslagene og kvoterådene.

Fakta: kvoteråd 2015 (2014-kvota)
QQTorsk: 894.000 tonn (993.000 tonn)
QQKysttorsk: 0 (0)
QQHyse: 165.000 tonn (178.500 tonn)
QQSei: 122.000 tonn (119.000 tonn)
QQBlåkveite: 15.000 tonn (19.000 tonn)
QQSnabeluer: 30.000 tonn (19.500 tonn internasjonalt/17.280 tonn

Norge)

grønne gren bestandsmessig
sammenlignet med de andre
torskestammene. Og enda
bedre: Markedet har omsider
oppfattet dette.
– De totale tilførslene bestem-

mer prisbildet. Og per i dag
er signalene entydig positive,
mener Haugland i Råfisklaget.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Forskerne tilrår sei- og hysekvoter
Ingen dramatikk i kvoterådene for sei og hyse fra det
internasjonale havforskningsrådet (ICES). Hyserådet er
faktisk 15.000 tonn over det
havforskerne ba om for inneværende år. Men i år løftet
den norsk-russiske fiskerikommisjon kvota til 178.500
tonn, slik at rådet for neste år
på 165.000 tonn til syvende og
sist kan komme til å innebære
en liten nedgang.
Argumentet fra kommisjonen i fjor høst, var nettopp å
ta en forventet kvotenedgang
mer gradvis. Sånn sett vil en

Dagens ledende norske
torskeforsker, Bjarte Bogstad,
spådde på torskekonferansen
høsten 2012 at kvota i 2015
ville ligge på rundt 830.000
tonn. «Fasiten» er altså på vel
890.000 tonn. Det innebærer
at den forventede nedturen
har startet, men at den ser ut
til å gå saktere enn forventet.
Spådommen den gang var
også at torskekvota ville stabilisere seg på rundt 800.000
tonn i årene som kommer
etter 2015. Bestandsberegningene som ligger til grunn for
neste års kvoteråd, underbygger dette og indikerer at
markedsaktørene kan få den
stabiliteten og forutsigbarheten som de helst vil ha i årene
fremover.

nedgang fra 178.500 tonn i år
til kvoterådet på 165.000 tonn
til neste år, være «i løypa».
De norske havforskerne
advarer da også for at bestanden vil kunne komme til å
synke ned mot et mer normalt
nivå historisk sett i årene som
kommer. Det vil si rundt og i
overkant av 100.000 tonn. Det
er nivået på ungfiskbestanden
som bekymret. Årsklassene
fra og med 2007 er på et mye
lavere nivå enn det man i all
hovedsak har fisket på frem
til nå.
Når det gjelder sei, så valgte

fiskerikommisjonen å underby forskerrådet på 140.000
tonn for inneværende år.
Kvota i år er på 119.000 tonn.
Nå anbefaler havforskerne ei
kvote for neste år på 122.000
tonn.
Men også på sei er det faresignaler på litt lengre sikt,
skal vi tro havforskerne. Gytebestanden er såvidt over føre
var-nivået på 220.000 tonn.
Går den under dette nivået, er
forskere og forvaltere forpliktet i henhold til høstingsregelen til å gå mer drastisk til
verks med kvotekutt.

KRABBEFISKE: Fisker Ole M. Bakken er usikker på hvilket utslag
nedgang i torskekvoten vil gi. Bakken er ute på krabbefiske når
FBFI ringer. ARKIVFOTO

Mange brikker avgjør
Går kvoten ned, går prisen
opp mest sannsynlig opp og
det er jo bra, men det er mye
mer som spiller inn, sier fisker Ole M. Bakken fra Frøya.
Han har gått over på krabbefisket, og er ute i båt når
FiskeribladetFiskaren ringer
med nyheten om kvotenedgang på torsken.
Bakke synes ikke systemet
rundt torskereguleringen har
vært bra i år.

– Først var det fritt fiske,
så ble det plutselig stopp. Det
gjorde at noen fisket seg rike,
mens andre ikke fikk noenting, sier Bakken til fbfi.no.
Hva som blir bra og dårlig
for fiskerne har derfor ikke
bare med kvotestørrelse å
gjøre. Bakken synes derfor
det er vanskelig å svare på
om det er bra eller ikke at
torskekvoten går ned med
100.000 tonn.

På sei har usikkerheten vært knyttet til
usikkerhet i fangsttallene til trålerflåten. Derfor
har forskerne i rådet for neste år kun lagt til
grunn den akustiske indeksserien som de har fra
forskningstoktet på sei.
Hvis vi legger til at det fortsatt strides om
aldersberegningene på blåkveite, så framstår et
stadig klarere bilde av usikkerhet rundt
bestandsanslagene og kvoterådene.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Kronglete klimaformidling
Forskning.no. Publisert på nett 11.06.2014 06:05. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Ida Kvittingen.

Hva klimaendringene gjør med økosystemet vårt
er både usikkert og komplisert. Hvordan skal da
forskerne kunne uttale seg klart og tydelig?
journalist Onsdag 11. juni 2014 Årsakssammenhengene er vanskelige å
kartlegge.
Noen vil si at temperaturendringer i havet er den
viktigste årsaken til at sjøfugl forsvinner, andre at
det bare er én av mange, sier biolog Dag O.
Hessen. (Foto: Microstock) Langs Norskekysten
har sjøfuglen problemer. Ungene dør. Det er ofte
den særpregede lundefuglen som trekkes fram,
selv om andre arter noen steder er i større fare.
Aftenpostens klimaserie tok nylig for seg
endringer i sjøfuglens liv og la vekt på negative
konsekvenser av menneskeskapte
klimaendringer. Det skapte debatt.
Les mer hos Aftenposten: Kampanjejournalistikk
om klima og Uvett i Uviten
Forskere på hav, fisk og fugl forsøker å forklare
sammenhengen mellom klimaendringer og
økosystem. Men det er mye som kan påvirke
fuglen der oppe i næringskjeden.
Når forskningen er såpass usikker og komplisert,
hvor spissformulerte kan forskerne være?
Er det best om de pakker inn uttalelsene sine i
forbehold som kan og kanskje, eller kan de tillate
seg å spekulere litt? Forskerne er ikke enige om
sin rolle og hva de kan si.
Vanskelige sammenhenger
Dag Hessen, biologiprofessor ved Universitetet i
Oslo, uttalte seg i Aftenposten-saken om
nedgangen i fuglebestanden, og angrer i ettertid
på en formulering.
Jeg sa at det som skjer nå uten tvil er koblet til
klimaendringer. Det var unyansert, og det må jeg
ta på min kappe.
Årsakssammenhengene er vanskelige å
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kartlegge. Noen vil si at temperaturendringer i
havet er den viktigste årsaken til at sjøfugl
forsvinner, andre at det bare er én av mange, sier
Hessen.
Dag O. Hessen, her da han vant
Akademikerprisen i 2010. (Foto: Wikimedia
Commons) Egentlig skulle ethvert utsagn
avsluttes med at det er usikkert, men vi forskere
blir beskyldt for å ta for mange forbehold, og det
er av og til fristende ikke å pakke alt inn i
kanskje.
Usikkerhet er kjedelig stoff. Også forskerne kan
fristes til å formidle mer enn det de vet, tror
Hessen.
Vi må kunne si at noe er sannsynlig, men være
varsomme med å si hva som er sikkert. Det er en
hårfin balanse. De fleste forskere har nok
strukket konklusjonene litt langt en gang.
Jan Gunnar Winther, direktør ved Norsk
Polarinstitutt, har ikke inntrykk av at forskerne lar
seg rive med og formidler mer om
konsekvensene av menneskeskapte
klimaendringer enn det de vet.
Klart det er en utfordring å presentere usikkerhet.
Det kan jo hende at man bruker litt store ord og
sier noe som man etterpå tenker at ikke er helt
presist.
Men jeg tenker at det skyldes arbeidsuhell, ikke
en bevisst skjev framstilling. Forskerne ville gjøre
seg selv en bjørnetjeneste dersom de framstilte
funnene sine tendensiøst.
Engasjement kan påvirke
I tillegg til at klimaforskningen er preget av svært
kompliserte sammenhenger, er klimafeltet
politisk.
Forskere fra noen fagfelt blir stadig anklaget for å
være styrt av politisk overbevisning.
Kjønnsforskerne har fått gjennomgå.
Når kjønnsforskeren snakker om sosiale
betydninger av kjønn, er de fleste klar over at det
er basert på tolkninger.
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Men når realisten banker knyttneven i bordet, regner folk
i større grad med å få presentert sannheter, tror
Hessen.
Men dette er ikke eksakt vitenskap, og redskapet er ofte
komplekse statistiske analyser. Disse analysene kan
sannsynliggjøre, men sjelden bevise. Typisk kan vi
forklare kanskje halvparten av endringene i økosystemet.
Forskningens mål er å være objektiv, men jeg tror
samtidig forskerne ubevisst blir påvirket av eget
verdisyn. Det er nok også årsaken til at vi har ulike
favorittforklaringer, sier Hessen.
Jeg har et engasjement for miljøet. Det tror jeg påvirker
hva jeg forsker på, og kanskje også ubevisst hvordan jeg
tolker funn, utdyper han.
Helge Drange, professor ved Bjerknessenteret, har ikke
inntrykk av at klimaforskere er mer politiske enn andre
forskere.
Det er ikke et problem om noen forskere er engasjert i
den ene eller andre retningen. Men hvis mange går i
samme retning, kan det være et problem, sier han.
Jeg synes det viktigste er hvordan omverdenen oppfatter
troverdigheten til forskningen. Det å miste troverdighet
er det verste som kan skje. Hvis folk tror at forskningen
er aktivisme, har vi tapt.
Det betyr ikke at man skal sitte på kontoret og stirre i
gulvet. Det er minst like bekymringsfullt om forskere ikke
formidler den kunnskapen de har, at ingen tør å si noe.
Må våge å mene
I viktige spørsmål som klima må forskere våge å ha en
mening, sier Hessen.
Angsten for ikke å moderere seg nok, gjør at en del aldri
sier noe. Hvem skulle være mer meningsberettiget enn
en som tross alt har forsket på feltet?
Kan forskere være aktivister og samtidig uttale seg som
fagfolk?
Det er stor forskjell på å være aktivist og forsker. På den
andre siden er det mange forskere som klager over at
det alltid er organisasjonene som uttaler seg om klima.
Da må man tørre å mene noe selv. Men man skal ikke
bli en agitator, sier Hessen.
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Winther ved Polarinstituttet høstet sterk kritikk
fra andre forskere da han planla å legge ut på
padletur til Nordpolen for å formidle at isen
smeltet. Både fordi han brukte offentlige midler
til et tokt uten forskning, og fordi han dro på en
årstid da det uansett er mindre is på polen.

langt, særlig om lokale endringer eller endringer som
skjer på kort tid, sier han.

Men han kjenner seg ikke igjen i aktivistbegrepet.

Bidrar du selv til det?

Jan-Gunnar Winther har vært direktør ved
Polarinstituttet siden 2005. (Foto: Norsk
Polarinstitutt) Jeg skulle formidle forskningen vår
på den turen. Vi snakker mye om det hos oss, at
vår troverdighet avhenger av nøktern og
faktabasert informasjon. Samtidig tror jeg at
utradisjonelle måter å formidle kunnskapen på er
viktig, sier Winther.

Det kan jeg ikke utelukke. Men jeg prøver å være
påpasselig med å påpeke usikkerheten.

Etter kritikken lot han likevel være å gjennomføre
turen.
Jeg ønsket ikke at det skulle bli et problem med
troverdigheten til institusjonen.
Skremselspropaganda
Leif Nøttestad er seniorforsker ved
Havforskningsinstituttet. Han forsker på fisk.
Nøttestad mener formidling om klima noen
ganger kan virke som skremselspropaganda
heller enn kunnskap.
Det blir formidlet for lite om betydningen av
naturlige klimasvingninger i forhold til
menneskeskapte endringer. Det kan bli direkte
misvisende. Vi vet ikke nok ennå,
kunnskapsgrunnlaget er nok mindre enn vi tror.
Hvis du er blant de første som kommer med ny
kunnskap, får du ofte høre at det er
skremselspropaganda. Men det kan heller bety at
forskningen går framover, vi vet mer nå, sier
Drange.
Dessuten modererer klimaforskere ofte farene,
jeg har selv bidratt til å avkrefte at golfstrømmen
vil stoppe opp.
Global oppvarming har blitt en populær forklaring
på mange endringer i naturen, mener Drange.
Jeg synes at noen drar sammenhengene for

Også Hessen mener klimaforklaringer er in.
Det er en tendens til at man putter inn klima når man
ser noe man ikke kan forklare.

Kan forskerne spekulere?
Når forskere skal uttale seg om hva klimaendringer gjør
med naturen og økosystemet, beveger de seg ofte litt
utenfor sitt eget fagfelt.
Dessuten kan forskningsresultater tolkes på ulike måter,
og de er bare skritt på veien mot en større forståelse.
Hvis jeg blir spurt i et intervju hva funnene betyr, og som
går ut over hva jeg forsker på, tenker jeg at folk forstår
at jeg kommer med spekulasjoner, sier Drange ved
Bjerknessenteret.
Kanskje jeg bør si at her stopper forskningen, og dette
er det jeg tror. Men hvis man sier det hver gang, blir det
kjedelig.
Så da sier du ikke at du ikke vet?
Det er jo glidende overganger her, vi må tørre å formidle
ut over den kunnskapen vi har. Men alt skal være
kunnskapsbasert, og selvsagt ikke ha en skjult agenda,
sier han.
Men det er ikke alle som synes forskere skal snakke om
det som ligger utenfor deres eget fagfelt.
Jeg synes noen klimaforskere uttaler seg om det meste
for dem er klima forklaringen på alt, sier Nøttestad ved
Havforskningsinstituttet.
Det er bedre om de som faktisk forsker på artene
snakker om dem, de har ofte mest relevant kunnskap
om hvordan arter tilpasser seg klimaet. Men det er viktig
med tverrfaglig samarbeid, sier han.
Det blir snevert om forskere bare skal uttale seg om sitt
eget, smale felt, synes Dag Hessen.
Han har ikke selv forsket på sjøfugl, men han forsker på
økosystemer i havet og støtter seg på andres forskning.
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Forskere må tørre å konkludere, mener han.
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Se webartikkelen på http://ret.nu/QQspQm7h

Men når vi tolker langt ut over det vi har
kunnskap om, kan det gli over i å misbruke
professortittelen.
© Forskning.no
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- Har et ansvar for å drive økonomisk
High North News. Publisert på nett 10.06.2014 06:00. (Oppdatert 10.06.2014 10:23) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Hege Eilertsen.

Magnar Pedersen, direktør ved
forskningsinstituttet Nofima, tror utviklingen i
pelagisk industri går mot færre og større anlegg.
(Oppdatert: 10.06.2014 10:23)
Alle bedrifter har et samfunnsansvar, men de har
også et ansvar for å drive økonomisk forsvarlig
slik at bedriften er levedyktig, sier han.
Magnar Pedersen - som er direktør for divisjonen
Fiskeri, industri og Marked i Nofima har tidligere
vært assisterende direktør i Norges Råfisklag og
konsernsjef i fiskeriselskapet Nergård AS.
Han kjenner bransjen godt, og mener det største
problemet for pelagisk industri i dag er at
kvotene har minket betraktelig.
- Sildekvoten var på en million tonn tidligere, nå
er det bare snakk om noen få hundre tusen tonn.
Det gir et generelt behov over hele landet, med at
kapasiteten må reduseres, sier han.
Nofima-direktøren vil ikke uttale seg om
situasjonen ved nedleggingstruede Modolv Sjøset
AS på Træna, og understreker at uttalelsene han
kommer med gis på generelt grunnlag.
Tror Pelagia må kutte mest
Ved den pelagiske fabrikken på Træna er så godt
som samtlige medarbeidere permittert.
30 prosent av kommunens yrkesaktive jobber i
hjørnesteinsbedriften, og i øysamfunnet på
Helgeland står både de ansatte og ordfører Per
Pedersen på vent. Fra eierhold er det fortsatt
stille. Heller ikke Nordland fylkeskommune har
fått svar på hvilke planer Pelagia AS har for
eventuell videre drift.
Det er bare spekulasjoner med Modolv Sjøset
foreløpig, kommenterer Magnar Pedersen.
Pelagia AS er det største selskapet i den norske
pelagiske industrien, og Nofima-direktøren sier
det antageligvis er dem som må stå for de
største kuttene som en følge av overkapasiteten.
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Flere borte allerede
De tre andre store aktørene i pelagisk industri er;
Brødrene Sparre (to anlegg), Nils Sparre (to
anlegg), og til sist Nergård, som har et anlegg på
Værøy og et i Senjahopen.
Det har lenge vært kjent at Pelagia AS vurderer
framtiden til flere av anleggene sine.
- Hvis noen skal legge ned, så er det nok de som
må ta den største nedgangen, fordi de har flest
anlegg, kommenterer Pedersen.
Pelagia AS har allerede lagt ned i Bodø og i
Svolvær, og Nergård la i fjor ned i Bø i
Vesterålen.
Må være levedyktig
- De har fortsatt behov for å redusere, så velger
de Træna, så velger de Træna. Det er selvfølgelig
tragisk for et samfunn som er avhengig av
fiskeribedriften, sier Pedersen.
Modolv Sjøset AS er et av de største anleggene i
Norge, hvis man tar utgangspunkt i antall tonn
som betjenes i løpet av et år.

Uttak 30.06.2014 Kilde: Retriever

har også et ansvar for å drive økonomisk forsvarlig slik
at bedriften er levedyktig, mener Pedersen.
Strukturering nødvendig
Når lønnsomheten er svak i industrileddet, blir det
vanskelig:
- Strukturering er jo for å styrke dem som er igjen. Når
det rammer ett samfunn, så sparer det et annet. Det er
vanskelig å være industrieier i dag, sier han.
- Akkurat hvordan det blir i dette tilfellet er en diskusjon
politikerne og eierne får ta. Det har jo noe å gjøre med
hvordan strukturen har blitt i næringen i dag. Det går nok
mot større anlegg framover, mener Nofima-direktøren.
Magnar Pedersen er direktør for divisjonen Fiskeri,
industri og Marked i forskningsinstituttet Nofima. (Foto:
Nofima)
Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg
i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS,
hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det
er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)
© High North News
Se webartikkelen på http://ret.nu/scZWgJrJ

- Fylkesråd Arve Knutsen mener Pelagia AS løper
fra samfunnsansvaret sitt. Hva mener du om
det?
- Alle bedrifter har et samfunnsansvar, men de
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Satt miljøfokus på sjømatnæringen
Kyst.no. Publisert på nett 06.06.2014 16:01. Profil: Konkurrenter, SINTEF.

I framtida må vi hente mer mat fra havet for å
dekke verdens behov. Men veksten må skje på
en slik måte at miljøet blir minst mulig belastet,
konkluderer Sintef etter deres klimakonferanse i
Trondheim denne uken.
Produksjon av sjømat er mer klimavennlig enn
annen matproduksjon. Allikevel er det viktig for
næringen å jobbe for å redusere den
påvirkningen den har på klimaet. Dette var
temaet for den første klimakonferansen for
sjømatnæringa som ble arrangert av SINTEF,
Veterinærinstituttet og NINA i Trondheim denne
uken.
Ulf Winther. Foto: Sintef
- Der første gang næringsaktørene samlet seg for
å diskutere utfordringer og muligheter
miljøendringene vil ha for sjømatnæringa, forteller
Ulf Winther fra Sintef Fiskeri og havbruk.
- Vi er fornøyde med å ha satt temaet på
dagsorden og samlet aktører fra alle deler av
næringa for å diskutere miljøutfordringene som
møter oss, forteller han.
- Den faglige bredden som var representert ga en
god meningsutveksling, og jeg tror vi har lagt
grunnen for et felles arbeid videre når det gjelder
miljøfokus i næringa.
Kan bidra mer
Bakteppet for konferansen var den femte
rapporten fra FNs klimapanel, hvor det ble lagt
frem solide vitenskapelig bevis på at vi står
ovenfor betydelige klimaforandringer som vil
skape utfordringer for matproduksjon på
landjorda.
- Mat fra havet er allerede mer klimavennlig enn
rødt kjøtt og kjøtt fra svin og kylling, det betyr
ikke at vi ikke kan redusere klimapåvirkningen fra
vår sektor også, sier Erik Skontorp Hognes, som
holdt foredrag om klimaspor fra sjømatnæringa.
Hans analyser viser at pelagisk fisk etterlater seg
det minste klimafotsporet, men annen fisk
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kommer også godt ut og at det er fôrproduksjon
og transport som utgjør de største faktorene i
sjømatens klimafotspor.

Uttak 30.06.2014 Kilde: Retriever

Nye marked og muligheter

Klimaregnskap for sjømat

Selv om klimaendringene kan påvirke miljøet negativt,
kan det også gi rom for å utvikle annen
næringsvirksomhet enn den vi har i dag.

Regnskapet viser at den norske sjømatnæringens
fører til utslipp av opptil 8,3 millioner tonn CO 2
ekvivalenter. For å sette dette tallet i perspektiv
så tilsvarer det 16 prosent av klimagassutslipp
fra norsk fastland i 2013, 52,3 millioner tonn.

- Den norske sjømatnøringen har en mulighet til å ta
lederrollen for hvordan mat kan bidra til å begrense
uønskede klimaendringer, forteller Erik Skontorp
Hognes. Han mener næringa kan få økt status og
etterspørsel nettopp fordi sjømat er klimavennlig mat.

Her er det viktig å være klar over at de 8
millionene vi tilskriver den norske
sjømatproduksjonen er summen av utslipp fra et
helt produksjons -og distribusjonssystem samt
alle innsatsfaktorene dette systemet er avhengig
av, utslippene oppstår over hele verden

© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/faOD7whc
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Klippfiskutfordringer
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 06.06.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 2.

Norsk klippfisknæring bør tilby mer foredlede og.
emballerte klippfiskprodukter dersom en skal
vokse i Brasil.
Norsk klippfiskindustri pakker i stor grad
klippfisken i emballasje tilpasset industrielle
kjøpere. Næringen bør tilby foredlede produkter i
forbrukerpakninger dersom den skal vokse i
Brasil. Stadig mer av klippfisken selges emballert
og oppskjært i produktvarianter. Forbrukerne
velger produkter avhengig av kjøpekraft, hvilket
måltid som skal tilberedes og når det skal
konsumeres. Flere produktvarianter øker
etterspørselen etter klippfisk. Analyser Nofima
har gjort finner at veksten til emballerte foredlede
produkter kan forklares med
etterspørselsendringer både på forbrukernivå og
industrielt nivå.
Brasilianske forbrukere kjøper mer foredlede
produkter. Det skyldes både økt kjøpekraft og
brasilianske familier i «tidsklemma». Endringen er
også svært synlig i «bacalhau-markedet».
På industrielt nivå kan veksten til mer foredlede
produkter forklares med at supermarkedene ikke
ønsker å bruke verken ressurser eller areal til
produkttilpasning. Mellom 60 og 70 prosent av
det totale konsumet skjer i forbindelse med juleog påskehøytiden. Det gjør at effektiviteten i
supermarkedene som skjærer opp klippfisken
etter forbrukers ønsker er svært lav. Kostnadene
er derfor betydelig høyere enn hvis prosessen
hadde vært industrialisert.
I kjedenes jakt på høyere marginer er det
sannsynlig at foredling i butikk erstattes av ferdig
emballerte og foredlede klippfiskprodukter.
Endringen mot mer foredlede produkter skaper
utfordringer for norsk industri som utelukkende
pakker klippfisken i emballasje tilpasset
industrielle kjøpere.
Produkttilpasning er imidlertid utenfor det de
fleste kjedene anser som sin kjerneaktivitet.
Flere kjeder selger derfor klippfiskprodukter som
er foredlet og pakket i emballasje hos
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Jukseinnsats

M

yndighetene har for alvor tatt tak i
problemene rundt fiskerikriminalitet i
hvitfisknæringen, og det er gledelig å se
at Skatteetaten presser på for å få økt søkelys på
problemet. Vi tror der er på tide flere myndighetsorganer kommer på banen i en sak som har
kastet mørke skygger over næringen de siste
årene. På oss kan det dessuten virke som om
fiskerimyndighetene i for lang tid har bagatellisert problemene. Derfor er det bra at andre
offentlige etater bidrar til økt kontroll.
Skatteetaten har nå etablert et riksdekkende
samarbeid mellom regionene i etaten, kalt
«Riksprosjekt Fisk», der de skal se på seks ulike
risikoområder knyttet til fiskeri og havbruk.
Her vil etaten se både på overfiske av villfanget
fisk og overproduksjon av oppdrettsfisk, men
også på utenlandske arbeidstakere i fiskerinæringen og ubeskattete inntekter kanalisert
til utlandet. Målet er å få økt etterlevelse av
regelverket for skatte- og avgiftsordningene.
Skatteetaten har satt av 45 personer til å se på
skatte- og avgiftsforhold i sjømatnæringen.
De siste to vintrene har det gått en rekke
rykter om juks i hvitfisknæringen, og et sentralt
spørsmål er om
det er et misforhold mellom hva
som landes av fisk
og hvor mye som
eksporteres. En
rekke sentrale
aktører mener å
kunne bevise at
det er et stort misforhold, noe som etter manges mening bekrefter
at det foregår fiskerikriminalitet på kaikanten.
Vi håper forskningen og undersøkelsene som
skal settes i verk avdekker hvor store de reelle
problemene er, og vi er enig med initiativtakerne som mener det bør være flere preventive
tiltak og ikke bare kontroller.
Derfor tror vi også det er fornuftig med det
nye forskningsprosjektet, som er en del av
prosjektet. Det skal kartlegge utbredelsen og
omfang av feilrapportering av fangster i fiskeriene, noe som kan gi oss et bedre svar på hvor
store de reelle problemene er.
Fiskerinæringen er redd for å få et stempel
som miljøkriminelle, og organisasjonene mener
derfor hele næringen må undersøkes og ikke
bare enkelte grupper. Vi ser dette problemenet,
men mener likevel det er fornuftig å rette innsatsen mot de gruppene hvor vi vet det er størst
mulighet for å begå juks. Da er nettopp den minste gruppen under 11 meter viktig å sjekke, og vi
tror derfor det er svært fornuftig å konsentrere
seg om enkeltgrupper. Men det er likevel viktig
med en åpen tilnæring, som ikke bærer preg av
forhåndsdømming.
Konklusjonen er at det er bra skatteetaten setter fokus på dette, for vår følelse er at det trolig
kan gjøres mye mer enn det fiskerimyndighetene har gjort hittil. Ikke minst er det viktig å
få til en økt bevissthet rundt problemene i flere
offentlige etater.

Tiltakene må
ikke ha preg
av forhåndsdømming

TAPER: Ubearbeidet klippfisk taper kampen om kundene i Brasil. De vil ha bearbeidete og
emballerte produkter.

Klippfiskutfordringer
Norsk klippfisknæring bør tilby mer foredlede og
emballerte klippfiskprodukter dersom en skal vokse i
Brasil.
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orsk klippfiskindustri
pakker i stor grad
klippfisken i emballasje
tilpasset industrielle kjøpere.
Næringen bør tilby foredlede
produkter i forbrukerpakninger dersom den skal vokse i
Brasil.
Stadig mer av klippfisken
selges emballert og oppskjært i produktvarianter.
Forbrukerne velger produkter avhengig av kjøpekraft,
hvilket måltid som skal
tilberedes og når det skal
konsumeres. Flere produktvarianter øker etterspørselen
etter klippfisk. Analyser
Nofima har gjort finner at
veksten til emballerte foredlede produkter kan forklares
med etterspørselsendringer
både på forbrukernivå og
industrielt nivå.
Brasilianske forbrukere
kjøper mer foredlede produkter. Det skyldes både økt
kjøpekraft og brasilianske
familier i «tidsklemma». Endringen er også svært synlig i
«bacalhau-markedet».
På industrielt nivå kan
veksten til mer foredlede
produkter forklares med at
supermarkedene ikke ønsker
å bruke verken ressurser
eller areal til produkttilpasning. Mellom 60 og 70
prosent av det totale konsumet skjer i forbindelse med
jule- og påskehøytiden. Det

gjør at effektiviteten i supermarkedene som skjærer opp
klippfisken etter forbrukers
ønsker er svært lav. Kostnadene er derfor betydelig høyere enn hvis prosessen hadde
vært industrialisert.

””

Foredling i
butikk erstattes
av ferdig
emballerte
og foredlede
klippfiskprodukter
I kjedenes jakt på høyere
marginer er det sannsynlig
at foredling i butikk erstattes av ferdig emballerte og
foredlede klippfiskprodukter.
Endringen mot mer foredlede
produkter skaper utfordringer for norsk industri som
utelukkende pakker klippfisken i emballasje tilpasset
industrielle kjøpere.
Produkttilpasning er imidlertid utenfor det de fleste
kjedene anser som sin kjerneaktivitet. Flere kjeder selger
derfor klippfiskprodukter
som er foredlet og pakket i
emballasje hos produsenten
eller leverandøren. Kjeden
«Pao de Acucar» har for
eksempel kun emballerte og
foredlede klippfiskprodukter.
Produktene har portugisisk
opprinnelse. Vi fant dessuten
flere emballerte produkter
fra Portugal og Kina.
Prisen på de foredlede og
emballerte produktene er
betydelig høyere enn den
tradisjonelle klippfisken. Hel

klippfisk av torsk typisk kostet 80– 100 kr. per kilo. Ulike
filetprodukter koster 135
– 160 kr. per kilo. «Desfiado»
eller «lascas» var priset til 100
kr per kilo.
Vi har tidligere funnet
desfiado-produkter med
samme utsalgspris som
filetprodukter. Det forteller at
forbruker har høyere betalingsvilje for mer foredlede
produkter. Verdiskapningen
er derfor høyere enn for hel
flekket klippfisk. Utfordringen for norsk industri blir å få
til en lønnsom verdiskapning
for det er ikke nødvendigvis
slik at høyere verdiskapning
gir bedre lønnsomhet.
En annen utfordring er
at foredlede produkter har
høyere arbeidskraftkostnadene. Det gjør at konkurranseevnen er større for
hel flekket klippfisk enn for
mer foredlede produkter.
Klippfisknæringens konkurransekraft i produksjonen av
flekket klippfisk kan kanskje
best illustreres med at den i
flere år har importert fryst
stillehavstorsk fra USA og
Russland, foredlet den til
klippfisk og solgt denne i et
globalt marked. Klippfisknæringen har også vært blant de
mest lønnsomme delene av
norsk hvitfiskindustri.
Tapte markedsandeler i
Brasil gjør imidlertid at norske bedrifter må ha et bevisst
forhold til mulige strategier
for å ta del i markedsveksten.
Det kan en gjøre ved å utvikle
foredlede produktvarianter
alene eller inngå samarbeid
eller kjøpe opp allerede eksisterende foredlingsbedrifter.
Høye arbeidskraftkostnader
for foredlede produkter gjør
at en enten må automatisere
produksjonen her hjemme
eller flytte den til land med
lavere arbeidskraftkostnader.

produsenten eller leverandøren. Kjeden «Pao de Acucar»
har for eksempel kun emballerte og foredlede
klippfiskprodukter. Produktene har portugisisk
opprinnelse. Vi fant dessuten flere emballerte produkter
fra Portugal og Kina.
Prisen på de foredlede og emballerte produktene er
betydelig høyere enn den tradisjonelle klippfisken. Hel
klippfisk av torsk typisk kostet 80- 100 kr. per kilo. Ulike
filetprodukter koster 135 - 160 kr. per kilo. «Desfiado»
eller «lascas» var priset til 100 kr per kilo..
Vi har tidligere funnet desfiado-produkter med samme
utsalgspris som filetprodukter. Det forteller at forbruker
har høyere betalingsvilje for mer foredlede produkter.
Verdiskapningen er derfor høyere enn for hel flekket
klippfisk. Utfordringen for norsk industri blir å få til en
lønnsom verdiskapning for det er ikke nødvendigvis slik
at høyere verdiskapning gir bedre lønnsomhet..
En annen utfordring er at foredlede produkter har høyere
arbeidskraftkostnadene. Det gjør at konkurranseevnen er
større for hel flekket klippfisk enn for mer foredlede
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produkter. Klippfisknæringens konkurransekraft i
produksjonen av flekket klippfisk kan kanskje
best illustreres med at den i flere år har importert
fryst stillehavstorsk fra USA og Russland, foredlet
den til klippfisk og solgt denne i et globalt
marked. Klippfisknæringen har også vært blant
de mest lønnsomme delene av norsk
hvitfiskindustri.

foredlingsbedrifter. Høye arbeidskraftkostnader for
foredlede produkter gjør at en enten må automatisere
produksjonen her hjemme eller flytte den til land med
lavere arbeidskraftkostnader.

Tapte markedsandeler i Brasil gjør imidlertid at
norske bedrifter må ha et bevisst forhold til
mulige strategier for å ta del i markedsveksten.
Det kan en gjøre ved å utvikle foredlede
produktvarianter alene eller inngå samarbeid eller
kjøpe opp allerede eksisterende

© Fiskeribladet Fiskaren

TAPER: Ubearbeidet klippfisk taper kampen om kundene
i Brasil. De vil ha bearbeidete og emballerte produkter.
@text2
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Tommelen både opp og ned
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Fersk fisk som sendes ubearbeidet ut av landet
får tommelen opp. Frossen fisk som sendes
ubearbeidet ut av landet får tommelen ned.
Einar Lindbæk Kristiansund Seniorforsker Edgar
Henriksen i Nofima stiller seg spørrende til
hvorfor det er slik ettersom det i begge deler
handler om ubearbeidet fisk. - Man kan spørre
seg hvorfor det er et større problem at fryst fisk
går ut av landet ubearbeidet enn om fersk fiske
gjør det, spurte Henriksen da han innledet under
Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund i går.
Henriksen snakker spesielt om torskefiske og
eksporten av torsk. I år er det gått mere
ubearbeidet fersk torsk ut av landet. To år med
store torskekvoter har gitt nye utfordringer: Dårlig
kvalitet - Vi vet det forekommer juks i
vintertorskefisket, men vi vet ikke hvor
omfattende. Det har vært mye mindre støy om
juks i år. Vi tror ikke juks er helt borte, men det
er grunn til å tone problemet ned selv om det
som skjer ikke kan forsvares, sier Henriksen.
Forskeren mener fritt fiske og kvalitet er en ugrei
kombinasjon. Bedring for klippfisk - Særlig
snurrevad har utmerket seg med dårlig kvalitet i
år, oppsummerte Henriksen. Nofimaforskeren har
tittet inn i regnskapene for 2013 i
fiskerinæringen som legges fram de nærmeste
ukene og kan avsløre: - 2013-regnskapene viser
en tendens til bedring for saltfisk og
klippfiskindustrien som begge hadde et dårlig år i
2012. Tørrfisk og filet går dårligere i 2013, sier
Henriksen, som vurderer bunnlinja slik i næringen
generelt: - Lønnsomheten i hvitfiskindustrien gir
ingen risikopremie for investorer, sier
seniorforskeren. Henriksen minner også om
stortingsmeldingen om fiskeri som sier at Norge
skal ikke ha billig arbeidskraft..
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Tommelen
både opp
og ned
FrossEnFisk: Mange setter tommelen ned for frossen fisk, mens fersk fisk får tommelen opp. Begge produktene går uansett ubearbeidet ut i markedet. ILL.FOTO

z foredling

””

Man kan spørre
seg hvorfor det er et
større problem at fryst
fisk går ut av landet
ubearbeidet enn om
fersk fiske gjør det

Fersk fisk som sendes
ubearbeidet ut av
landet får tommelen
opp. Frossen fisk som
sendes ubearbeidet ut
av landet får tommelen
ned.

Edgar Henriksen, seniorforsker i
nofima

Einar Lindbæk
Kristiansund
Seniorforsker
Edgar Henriksen i Nofima
stiller seg
spørrende til
hvorfor det er
slik ettersom
det i begge Edgar
deler handler Henriksen
om ubearbeidet fisk. – Man kan spørre seg
hvorfor det er et større problem
at fryst fisk går ut av landet
ubearbeidet enn om fersk fiske
gjør det, spurte Henriksen da
han innledet under Midt-Norsk
Fiskerikonferanse i Kristian-

konFEransE: Det var omlag 80 deltakere på Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund i går,
og konferansen fortsetter i dag. FOTO: EINAR LINDBÆK

sund i går. Henriksen snakker spesielt om torskefiske og
eksporten av torsk. I år er det
gått mere ubearbeidet fersk
torsk ut av landet. To år med
store torskekvoter har gitt nye
utfordringer:

borte, men det er grunn til å
tone problemet ned selv om det
som skjer ikke kan forsvares,
sier Henriksen.
Forskeren mener fritt fiske
og kvalitet er en ugrei kombinasjon.

Dårlig kvalitet
– Vi vet det forekommer juks i
vintertorskefisket, men vi vet
ikke hvor omfattende. Det har
vært mye mindre støy om juks
i år. Vi tror ikke juks er helt

Bedring for klippfisk
– Særlig snurrevad har utmerket seg med dårlig kvalitet i år,
oppsummerte Henriksen.
Nofimaforskeren har tittet
inn i regnskapene for 2013 i

fiskerinæringen som legges
fram de nærmeste ukene og
kan avsløre:
– 2013-regnskapene viser en
tendens til bedring for saltfisk
og klippfiskindustrien som
begge hadde et dårlig år i 2012.
Tørrfisk og filet går dårligere i
2013, sier Henriksen, som vurderer bunnlinja slik i næringen
generelt:
– Lønnsomheten i hvitfiskindustrien gir ingen risikopremie
for investorer, sier seniorforsk-

eren. Henriksen minner også
om stortingsmeldingen om
fiskeri som sier at Norge skal
ikke ha billig arbeidskraft.
– Den skal gi høy verdiskapning per arbeidstime. Arbeidskrafta skal flytte til sektorer
og områder med størst produktivitet. Dette er en politisk
kurssetting som næringen må
ta inn over seg.
einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 70 15 57 69

Les mer

fbfi.no

Et nytt Alta-slag
miljø: Sivil ulydighet i ulike
former står på dagsorden for
Natur og Ungdom i kampen mot
gruvedrift i Kvalsund.
– Vi har lovet utbyggerne og
myndighetene et helvete. Hvis
det blir gitt tillatelse til utslipp i
Repparfjorden, så skal vi holde
det vi har lovet, sier leder i Natur
og Ungdom, Ane Ugelvik til altaposten.no.
Hun forklarer at organisasjonen skal øve seg litt på motstand
mot utbygging til samlingen
deres i Kvalsund 20-22.juni.
Les mer på www.fbfi.no.

Smøremidler

Når kvalitet er livsviktig!
smøremiDler leveres over hele kysten av
Drivstoff og
Våre avdelinger: Bergen: 55 11 95 30 – Ålesund: 70 10 47 47 – tromsø: 77 66 41 20

as!

vi støtter redningsselskapet – Finn vårt nærmeste tankanlegg: bunkeroil.no

Frossenfisk: Mange setter tommelen ned for frossen
fisk, mens fersk fisk får tommelen opp. Begge
produktene går uansett ubearbeidet ut i markedet.
ILL.FOTO. FBFI FiskeribladetFiskaren KOnferanse: Det
var omlag 80 deltakere på Midt-Norsk Fiskerikonferanse
i Kristiansund i går, og konferansen fortsetter i dag.
FOTO: EINAR LINDBÆK
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

- Den skal gi høy verdiskapning per arbeidstime.
Arbeidskrafta skal flytte til sektorer og områder
med størst produktivitet. Dette er en politisk
kurssetting som næringen må ta inn over seg.
einar.lindbak@fbfi.no Telefon: 70 15 57 69
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Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, mener
problemet med kriminalitet i fiskerinæringen er
overdrevet..
- Fiskarlaget er klar på at det som foregår på
havet skal være i tråd med gjeldende forskrifter,
men det må også være et rettsprinsipp for
fiskere. Ingebrigtsen viser til en rapport fra
Nofima, som viser at i perioden 2003-2013
hadde fiskeridirektoratet registrert 1211 forhold.
Av disse gikk 330 saker til påtale om lag 80
prosent av disse ble henlagt på grunn av bevisets
stilling. Kun ti prosent endte med tiltale. - I 2013
var det registrert 83 saker. Av disse gikk 15 gikk
til tiltale. Ingebrigtsen mener at i forhold til alle
de sakene som har versert, er det ikke mange
tiltaler. - Er det omgåelse, skal det selvsagt bort,
men det må være et rettsprinsipp også for
fiskerne. Faren er at fiskerne blir stigmatisert. Vi
ville ikke bli stemplet som kriminelle bare fordi vi
er fiskere, sier Ingebrigtsen.
@text2
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Overdrevet

KONTROLL:
Fiskerinæringa skal
grundig under lupen
til både Skatteetaten
og Fiskeridirektoratet.
ILL. FOTO

Kjell Ingebrigtsen,
leder i Norges
Fiskarlag,
mener problemet med
kriminalitet
i fiskerinæKjell
ringen er
Ingebrigtsen
overdrevet.
– Fiskarlaget er klar på at
det som foregår på havet skal
være i tråd med gjeldende
forskrifter, men det må også
være et rettsprinsipp for
fiskere. Ingebrigtsen viser til
en rapport fra Nofima, som
viser at i perioden 2003-2013
hadde fiskeridirektoratet
registrert 1211 forhold. Av
disse gikk 330 saker til påtale
om lag 80 prosent av disse ble
henlagt på grunn av bevisets
stilling. Kun ti prosent endte
med tiltale. – I 2013 var det
registrert 83 saker. Av disse
gikk 15 gikk til tiltale. Ingebrigtsen mener at i forhold
til alle de sakene som har
versert, er det ikke mange tiltaler. – Er det omgåelse, skal
det selvsagt bort, men det må
være et rettsprinsipp også for
fiskerne. Faren er at fiskerne
blir stigmatisert.

Skatteetaten vil avdekke fusk
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A- og B-fiskere får fortsatt samme kvote

zFiskekrim

Skatteetaten og Fiskeridirektoratet har satt
igang et prosjekt med å
kartlegge svart omsetning og hvitvasking av
fiskefangster.

Nils Torsvik
Kjersti Sandvik
Bergen
I dag møter
de to etatene
næringa for
å presentere
et analysearbeid som skal
gjennomføres
i samarbeid Liv
mellom de to Holmefjord
etatene og Norges Handelshøgskole. De vil kartlegge omfanget av overfiske, hvordan det
foregår, hvilke utøvere som
står bak og sporing av svart
omsetning og hvitvasking av
leveranser.
– Det er et viktig arbeid som
kan vise oss om det kan være

noe i datakildene som alt finnes,
til å avdekke slike forhold, sier
fiskeridirektør Liv Holmefjord.
Hun viser til at dagens møte
er et årlig møte mellom næringen og myndighetene, der 11
parter deltar. I årets møte er
partene invitert til å komme
med innspill til hvordan fangstdata og andre data kan brukes
for å avdekke ulovligheter.

Landingsdata
Kartleggingen vil bli inndelt i
to deler, der den første vil analysere landingsdata fra Fiskeridirektoratet, og den andre skal
sammenligne produksjonsdata
fra havbruk og fangst, med kvotedata fra fiskeri og eksportdata, samt data fra skatte- og
avgiftsrapportering for å se om
det er avvik mellom disse.
– Artene som kan bli nærmere undersøkt er torsk, sild,
makrell og laks, som alle er
viktige eksportvarer, heter det
i prosjektbeskrivelsen.
Sammenligninger
De to etatene viser også til at
fristelsen til overfiske er størst
når prisene er høy i forhold til
andre arter, og når det er lite
igjen av fartøykvotene.

Fiskere som
står manntallsført på
blad A vil
fortsatt få
samme kvote
som fiskere
på blad B i
fiskermanntallet i åpen

Jan Birger
Jørgensen

gruppe. Norges Fiskarlag får
dermed ikke gehør for å gi
ulik kvoter til blad A-fiskere
og blad B-fiskere. Fiskarlaget
mente at det bør gi bedre
uttelling å stå manntallsført
som yrkesfiskere på blad B,
enn som biyrkefiskere og
pensjonister på blad A.
Fiskeridirektøren vil

imidlertid ikke endre ordningen i åpen gruppe. Etter å
ha utredet saken, har fiskeridirektøren funnet at blad
B-fiskerne likevel tar mer enn
blad A-fiskerne.
– Det er vanskelig å skille
fiskere på blad A og blad B,
men i snitt fisker blad B-fiskerne mer enn blad A-fiskerne

allrede i dag, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord i reguleringsrådsmøtet onsdag.
Fiskeridirektøren fikk medhold fra Norges Kystfiskarlag
i sin konklusjon. Sigmund
Gåsland viste til at det er like
dyrt for en blad A-fisker å
utruste en båt, som en blad
B-fisker.

Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag sa at laget vil
se på utredningen til fiskeridirektøren før de bestemmer
seg for om de vil gå videre
med saken.
– Men vi ser at det ikke er så
store effekter av en inndeling,
innrømmet Jørgensen.

Frykter mafiatilstander på kaia
z reguleringer
Fiskekjøper advarer
mot mafiøse tilstander
i torskefiske. Fiskeridirektøren har innkalt til
møte med fiskere og
kjøpere for å diskutere
juks med fangst.
Nils Torsvik
Bergen
Det var Steinar
Eliassen i Fiskekjøpernes
Forening som
viste til alle
ryktene som
florerer etter
årets fiske på Steinar
regulerings- Eliassen
møtet.
– Vi har hatt et ukontrollert
uttak som ikke er å leve med for
oss som følger lover og regler,
sa han og mente at dette ikke
er noe nytt problem.

Mafiøst
Eliassen viste til at kontrollen
ikke fungerer, noe fiskerimyndighetene må ta mer på alvor,
mener han. Han frykter også
for utviklingen.
– Kontrollen må bedres før
det blir mafiøse tilstander i torskefisknæringen, sa Eliassen.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord viste også til at det har
kommet rapporter om uregelmessigheter i torskefisket til
fiskerimyndighetene.
– Vi er enige i at vi må se nærmere på dette. Om regler skal
følges, og det ikke er kontroll,
får vi store problemer. Men sjøl
med økt kontroll, er det vanskelig å kontrollere alt. Vi er
avhengig av at næringen spiller
på lag, sier Holmefjord.

FISKEJUKS: Fiskeridirektør Liv Holmefjord og hennes stab vil ha møte med næringen på Gardermoen om fiskejuks 17. juni.
Foto: Nils torsvik

Fakta: torskeFisket
QQDen norske torskekvoten i
2013 er på 472.340 tonn. Av
denne var det tatt 286.934 tonn
(61%) per 1. juni.
QQKystflåten har en kvote på
305.392 tonn og har tatt 237.935
tonn (78%). Av dette er det satt
av 19.157 tonn til ferskfiskordningen i lukket gruppe, og 2.344
tonn i åpen gruppe.
QQTrålerne har en kvote på
148.348 tonn, og har tatt 46.250
tonn (31%).
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Fakta: Fiskejuks
QQRekordhøye kvoter og lave
fiskepriser er utgangspunktet for
at vintersesongen 2013 har vært
preget av rykter om svindel og
juks. Situasjonen handler i første
rekke om kystflåtens torskefiske
i nord, og fiskeindustrien som tar
imot denne torsken langs kysten.
QQRyktene har gått på en rekke
forhold, fra dumping av «uønsket» fangst, til «storhundra» i
form av høyere levert kvantum
enn det som føres på sedler og i
statistikken.
QQKontrollinstanser som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystvakten har alle mottatt tips om
slike forhold, men ingen har så
langt greid å dokumentere noen
merkbar økning i uregelmessigheter i forhold til tidligere år.

I KØ: Sjarkflåten har hatt
vanskelige vilkår under
vinterfisket. Det burde
Råfisklaget ha sett på forhånd,
og gjort noe med, mener
Måløy-fisker Nils Myklebust.
oto: Jon Eirik olsEn

Juks kunne vært unngått
z Fisket
Norges Råfisklag
kunne satt inn tiltak
for å avhjelpe både
prisnedgang og juks.
Men de unnlot å bruke
muligheten.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Det mener Nils Myklebust fra
Måløy i Sogn og Fjordane, fisker
og tidligere markant organisasjonsmann i næringa.
– Kan hende fiskerne blir
presset til juks, slik det står
i FiskeribladetFiskaren. Den
situasjonen er i så fall de, og
kjøperne, havnet i på grunn av
at Norges Råfisklag ikke har
gjort den jobben de er satt til å
gjøre, sier Myklebust.

– Salgslaget
disponerer
rettigheter og
v i rkem id ler
til å avhjelpe
en situasjon
med for stor
råstofftilgang. Nils
Salgslaget bur- Myklebust
de selvfølgelig
sett hvordan ting ville utvikle
seg allerede da torskekvota for
2013 var et faktum. Da kunne
de umiddelbart gått ut og sagt
klart ifra om at man kom til å
bruke regulering og dirigering
aktivt for å tilpasse tilførslene
av fisk til mottakskapasiteten
gjennom vintersesongen, sier
Myklebust.

”

For fiskerne er resultatet av salgslagets
unnfallenhet at de har
måttet stille hos kjøper
etter kjøper med hua i
handa
Nils Myklebust, fisker

den store prisnedgangen. Alle
aktører ville på forhånd vite at
salgslaget kom til å ta ansvar.
Trolig ville en krone ned vært
tilstrekkelig signal til markedet. I stedet satte man ned
torskeprisen med tre kroner og
utslettet i praksis all egenkapital hos de bedrifter som hadde
fisk på lager på det tidspunktet,
sier Myklebust.

FBFI 3.mai 2013

utnyttet, med det resultatet
som fiskarlagsformann Reidar
Nilsen beskriver i avisen. En
uverdig situasjon.
Myklebust mener Råfisklaget
disponerer de verktøy som var
nødvendig for å møte vintersesongen.
– De skulle raskt ha etablert
både turkvoter, dagskvoter og
ukeskvoter, og så fulgt opp med
nødvendige tilpasninger mellom fiske og avtak underveis
i sesongen. Det kan blant annet skje ved at fiskemottakene
ukentlig melder inn sitt behov
for råstoff den neste uka. Slike
opplegg er ikke ukjent i næringa. Jeg har selv vært med
på slik regulering i tidligere
tider, for eksempel i Lofoten.
Det fungerte da, og fungerer
helt sikkert i dag, mener Måløyfiskeren.
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Skreifiske: Søndag stenges Henningsværboksen i Lofoten
for alt fiske, melder fiskeridirektøren. Stengingen gjelder
fartøy mellom 11 og 15 meter.

Fakta: Fiskejuks
QQRekordhøye kvoter og lave
fiskepriser er utgangspunktet for
at vintersesongen 2013 har vært
preget av rykter om svindel og
juks. Situasjonen handler i første
rekke om kystflåtens torskefiske
i nord, og fiskeindustrien som tar
imot denne torsken langs kysten.
QQRyktene har gått på en rekke
forhold, fra dumping av «uønsket» fangst, til «storhundra» i
form av høyere levert kvantum
enn det som føres på sedler og i
statistikken.
QQKontrollinstanser som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystvakten har alle mottatt tips om
slike forhold, men ingen har så
langt greid å dokumentere noen
merkbar økning i uregelmessigheter i forhold til tidligere år.

”

Kontrollen må
bedres før det blir
mafiøse tilstander i
torskefisknæringen
Steinar Eliassen, Fiskekjøpernes
Forening

JUKS? Det har vær mye
diskusjon om juks og
storhundra og lignende
temaer de siste månedene,
men Norge Fiskarlag etterlyser
bevis på juksing.
FOTO: Gunnar Sætra, HI

Fiskerne presses til juks
z juks
Fiskarlagssjef Reidar
Nilsen mener det må to
parter til for å jukse når
det leveres fisk, men
at det er mottakene på
kysten som har størst
makt.
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Ja, det må to parter til for å
jukse når det leveres fisk. Men
i denne næringa er de ikke likeverdige. Den ene parten dominerer totalt. Særlig når den
minste flåten er involvert. Det
framholder lederen i Norges
Fiskarlag, Reidar Nilsen, i en
kommentar til den siste tids
debatt om juks i forbindelse
med levering av fisk denne
vintersesongen.

Uten alternativer
– Jeg er ikke ute etter å flytte
skyld vekk fra fiskere som
jukser. Men man kan godt ta
med seg at i sjarkflåten, der leveringsalternativer i liten grad
finnes, er det knapt nok mulig
å protestere hvis en uheldig leveringspraksis er etablert. Det
betyr i så fall at man må finne
seg et annet mottak neste dag.
Noe som ikke har vært enkelt
denne vinteren, sier Nilsen.
Han bekrefter at også Fiskarlaget har hørt mange rykter og
fått mange tips om juks denne
vinteren.
Et fellestrekk er ifølge Nilsen

at ingen vil stå
fram offentlig
med det de
har opplevd.
Det ville, som
allerede nevnt,
bety svartelisting eller reidar Nilsen
ut e st en g i n g
fra leveringsmuligheter, ifølge
fiskerne.

Presset situasjon
– Det har vær mye diskusjon om
juks og storhundra og lignende
temaer i det siste. Vi ønsker fra
Fiskarlagets side verken å unnskylde eller bortforklare slikt.
Men vi mener de involverte i
debatten må ta inn over seg at
fiskerne ofte havner i en presset situasjon der de i praksis
ikke har noen mulighet til å
ta til motmæle mot en etablert
praksis.
Begrensede muligheter
– Man måtte i så fall trå til
samtidig og i fellesskap. Men i
denne næringa har man dårlige
kår i så måte. Man kan ikke
godt gå til streik i januar, og
så starte på vintersesongen i
mai, påpeker Nilsen. – Men la
det ikke være tvil om at også
vi vil enhver form for juks eller svindel i næringa til livs. Vi
kan ikke leve med dette videre.
Noe må vi finne på, uten at jeg
her og nå kan si hva slags tiltak
som kunne være effektivt og
gjennomførbart i praksis, sier
fiskarlagslederen.
Moralsk ansvar
Han avviser verken securitasvakter ved levering eller påbudt
nøytral veiing på kaikanten.
–Ethvert konstruktivt forslag

”

Fiskerne havner
ofte i en presset situasjon der de i praksis
ikke har noen mulighet
til å ta til motmæle mot
en etablert praksis.

svindel, som blant andre fiskeri- og kystministeren bidrar
til. Kontrollansvaret er klart.
Nå er på det høy tid at næringa
får vite om vi her diskuterer et
stort og alvorlig problem, og i så
12 NYHETER
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fall, hvordan det best kan løses.
Vi skal selvfølgelig bidra, sier
Reidar Nilsen.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

TIL SILD: Avdelingsdirektør Sverre Johansen (t.h.) går fra
byråkratiet til «sildeavdelingen» hos FHL. Her fra et hett
øyeblikk i Nordland Fylkes Fiskarlag.
FOTO: TERJE JENSEN

MØTTE: Arne Hole i Norges Kystfiskarlag representerte laget
på «juks-møtet» onsdag. Han kjenner seg ikke helt igjen i at han
skulle ha bidratt til en annen virkelighetsoppfatning enn resten
av næringa. ARKIVFOTO

– Ingen røyk uten ild
– Vi har aldri tidligere hørt så
mange tips og rykter om ulovligheter som denne vinteren.

må vurderes. Men kontrollsystemer skal betales, og det aner
meg hvem som får regninga. Vi
kan ikke stille oss i en situasjon
der vi blir skyldig penger etter
å ha levert torsk.
Nilsen vil derfor i første omgang peke på næringsutøvernes
moralske ansvar. Synes kjøpere
som jukser at det er greit å sette
sine samarbeidspartnere, fiskerne, i den situasjonen de gjør
hvis ryktene er sanne?

Andre tider
– Men husk at det kommer andre tider. Og jeg vil be fiskerne
legge seg på minne hvem som
behandler dem ordentlig og
hvem som ikke gjør det. Jeg
går ut fra at det bare er et fåtall
av kjøperne vi her snakker om.
De kan være i ferd med å gjøre
seg sjøl en bjørnetjeneste, sier
fiskerlagsformannen, og minnes tilbake til da russetorsken
dominerte leveransene i ØstFinnmark. – Der og da var ikke
norske fiskere mye verd. Men
situasjonen endret seg.
Forventer avklaring
– Uansett er jeg begynt å bli
ganske lei av alle ryktene, og
den stadige omtalen av juks og
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Reddet: Den norske krilltråleren «Juvel» berget 97 fiskere
fra et kinesisk fartøy i brann utenfor kysten av Antarktis onsdag. Les mer på www.fbfi.no.

Reidar Nilsen, leder i Norges
Fiskarlag

FBFI 29.april 2013

Og som alltid: Ingen røyk uten
ild. Men å tallfeste ulovligheter har vist seg svært vanskelig, sier rådgiver Arne Hole i
Norges Kystfiskarlag.
Han representerte laget på
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kontrollinnsatsen
Nå skal både forskrifter
og kontrollvirksomhet
spisses enda mer mot
ulovligheter i fiskeriene.
– 100 prosent kontroll
er ikke mulig, men vi
vil øke risikoen for å bli
tatt, sier fiskeriminister
Lisbeth Berg-Hansen.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Onsdag hadde
Berg-Hansen
et møte med
en rekke orga-

en fiskerinæring som foregår
innenfor de lover og regler vi
har. Det betyr at de som prøver
seg på ureglemessigheter må
tas, og vi må ha en åpning for
at det varsles når slikt foregår,
sier Berg-Hansen.

ner seg ikke helt igjen i at han
skulle ha bidratt til en annen
virkelighetsoppfatning enn
resten av næringa.

Støtter tiltak
– Vi stiller oss fullt og helt bak
fiskeri- og kystministeren
i denne saken, og vil støtte
opp om de tiltak som måtte
komme. De som har konkrete
opplysninger som vi kan
arbeide med fra Kystfiskarlagets side, er hjertelig velkommen til oss, sier Hole.
Ett tilfelle
– Men samtidig er det et
faktum at vi forlengst har in-

Ny stor fiskefusksak
– Vi trenger kontrollhjelp

Enkelttilfeller

nisasjoner og
– Det har åpenbart foregått
etater om prouheldige ting. Likevel vil jeg
blemstillinger
understreke at ingenting tyder
rundt landing Lisbeth Berg- på at vi snakker om en generell
av fisk. UtHansen
holdning. Her er det enkeltakgangspunktet
tører som ødelegger svært mye
er strømmen av tips og rykter for resten av næringa. Men det

om juks og kvalitetssvikt gjen - er også de involverte aktørene
nom vintersesongen.
som sitter med ansvaret i denne
saken. De vanligste formene
Åpen for varsling
for juks krever at to parter
– Mye av møtet ble viet ulovlig- medvirker. Det er nok at en av
heter. Sesongen er ikke over, og dem sier stopp. Min innsten det er for tidlig å trekke konklu - dige oppfordring til alle som

vitert folk som opplever juks
og svindel, til å ta kontakt.
Målsettingen har vært å få undersøkt hva som har skjedd,
slik at vi har kunnet legge
fakta på bordet i diskusjonen.
Ett tilfelle har vi avdekket.
Men det er også alt. Her finnes ikke grunnlag for verken
tall eller prosenter.

Katastrofalt
Hole og Kystfiskarlaget er
imidlertid klar på at de vil
komme til livs enhver form for
juks og svindel i næringa.
– Tall og statistikk kan
tolkes på forskjellig måte,
og kanskje er ikke alt så ille
som det høres ut. Men for de
enkeltfiskere som opplever
denne formen for juks, er situasjonen uansett katastrofal.
Vår oppgave må være å bidra
til at de som vil drive næringa
etter riktige prinsipper, ikke
taper i konkurransen, sier
Hole.

– 25 prosent svartfisk

Neppe bare rykter
På møtet ble det ikke lagt fram
konkrete saker og tall som til sier at ulovlighetene har økt
spesielt denne sesongen. Men
indikasjonene er såpass sterke
at fiskeristatsråden velger å
tro at det må være noe i alle
de henvendelser som både hun
selv og etater som Fiskeridi rektoratet og Mattilsynet har
mottatt i vinter.

– Ingen som
driver i denne
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i denne næringa og skape et
lovlig utkomme av fisket, er det
som nå skjer helt ødeleggende.
Det nærmest forutsettes at man
skal drive utenfor lover og regler for å være med.
– Hvordan dette slår ut i markedene kan man bare tenke seg.
Og det skjer når russiske og
islandske kolleger ser ut til å
ha orden i sine saker.
Ovesen har flere konkrete
forslag til fiskeri- og kystministeren. Først og fremst en
kraftig økning i bevilgningene
til Fiskeridirektoratet og kontrollvirksomheten. Deretter
praktiske ting som uavhengig

Byråkrat ble pelagiker
Forrige uke hadde avdelings- flåtens del.
direktør Sverre Johansen i – Bratt læringskurve i vikFiskeri- og kysdepartementet tige saker for næringa. Ellers
sin siste dag på jobben før han har det vært fantastisk å følge
«meldte overgang» til fiske- utviklinga i Barentshavet i
kjøperorganisasjonen FHLs disse åtte årene, fra normale
avdelingskontor i Ålesund. bestandsnivåer til «all time
Der skal han holde et spesielt high» for flere bestander. Vi
øye med den pelagiske delen må ikke glemme at det tross
av næringa.
alt er et solid bestandsmessig
– Blant annet. Men sikkert fundament for fiskerinæringa
noe mer i tillegg. Spennende akkurat nå, selv om det også
blir det i hvert fall. Og inspi- finnes utforinger, sier Johanrerende med klimaskifte, sier sen til FiskeribladetFiska tromsøværingen som gikk ren.
omtrent rett fra skolebenken Som «pelagiker» får han
på fiskerihøgskolen i Tromsø anledning til å følge ei av
til byråkratiet i Fiskeridepar- næringas største utfordrintementet.
ger akkurat nå på nært hold,
Det skjedde bare måneder nemlig stridighetene rundt
etter at Helga Pedersen hadde makrell og sild.
inntattt statsrådsstolen.
– Store utfordringer, både
Det i seg selv innebar en ny i forhold til å finne ut av den
kurs i fiskeripolitikken, og so- biologiske situasjonen i Nor lide utfordringer for alle på skehavet, det å få til forvalt fiskeriforvaltningsseksjonen. ningsregimer og det å utvi Ikke minst alt oppstyret rundt kle markedssiden. Her har
strukturpolitikken, jobben bedriftene på land, som jeg
til strukturutvalget og etter skal jobbe for, tunge interesse,
hvert strukturmeldinga hvor forklarer nyansatte Sverre
bremsene ble satt på for kyst- Johansen.

Vil ha ferskfiskbonus
Fiskarlaget
Nord ber nå
f isker im i-

mener omsetningssjef Willy
Godtliebsen i Råfisklaget.
Fiskekombinatet har alle -

nisteren om
å åpne for
at fiskerne
skal kunne
få ferskfisk- Willy
bonus også Godtliebsen
når de leve-

rede tatt i mot to fangster på
til sammen 100 tonn torsk fra
«Korsnesfisk» av Alta som ble
rammet av begrensninger på
kjøpet i Tufjorden.
Men denne uka kom det et
fall i torskeprisen på innen -

rer fersk torsk til Murmansk. I landsmarkedet i Russland
utgangspunktet ble ferskfisk- som gjør at fiskekjøperen i
ordningen etablert for å bidra Murmansk knapt nok kan
til at mest mulig av torsken betale norsk minstepris for
kommer på land fersk ved torsken. Det innebærer at
anlegg i Norge. Men akkurat de ikke kan kompensere for
i øyeblikket har en rekke av ekstrautgiftene ved å gå til
fiskekjøperne i Finnmark, Murmansk og levere fangsten
og spesielt i Øst-Finnmark, direkte der.
stanset kjøpet eller innført –Enda mindre lønnsomt
kraftige begrensninger. Ei er det å frakte fisken til
nødløsning kan være å levere Murmansk med bil eller via
i Murmansk hvor Råfisklaget et oppkjøpsfartøy, forteller
har et etablert oppgjørssystem Godtliebsen i Råfisklaget.

innveiing og kontrollsystemer
som sikrer at leverte kvanta
kommer på sedlene.
– Men det er ingen tid å miste
for Lisbeth i denne saken. Fiskerorganisasjonene kan ikke
tas på alvor, sier en engasjert

ved levering på mottaket til Det som allikevel kan gjøre
Murmansk Fiskekombinat. et torskesalg østover aktuelt
– Dette vil nok bare kunne for kystflåten som fisker i
være et påskjøt. Men det er Finnmark, er de planene
viktig å utnytte alle de mu- bedriften i Murmansk har
lighetene som finnes i en for etablering av ei filetlinje
vanskelig avtakssituasjon. i samarbeid med en annen

Ovesen om bord på 50-fotingen «Nystadbuen» på garnfiske
i Lofoten.

Uten ferskfiskbonusen blir aktør der borte. Men denne
det tilsvarende mindre inter- er foreløpig ikke kommet på
essant å levere i Murmansk, plass.

FHL-Ystmark: – Juks
finnes i alle bransjer
sjoner. Men alle er selvfølgelig planlegger juks er derfor klar:
enig om at målsettingen er Dropp det!

Direktør for
industri i
Fiskeri- og
havbruksnæringa, Geir
Ove Ystmark,
sier de
kontaktar
Geir Ove
FiskeridirekYstmark
toratet når de
hører om ulovlige ting.
Fiskeri- og havbruksnæringa si landsforeining
organiserer en stor andel av
fiskekjøpeerne i Norge, og
overfor NRK sier Ystmark at
han ikke ser bort fra at det
finnes enkeltilfeller av juks.

– Det vil det være i hver og
en bransje. Men det er ikke
rapporter på større eller mer
omfattende uregelmessigheter i år enn tidligere år. I den
grad noken aktører på land
eller sjø omgår regelverket, så
er vi sterkt i mot det.
– Hvordan arbeider FHL for
å hindre juks?
– Vi har spørsmål om etikk
og gode kontrollsystem på
agendaen fortløpende. I den
grad vi hører om ulovlige ting,
kontakter vi Fiskeridirektoratet og Noregs Råfisklag slik
at de har innsyn i det vi måtte
vite, sier Ystmark til NRK.

helt unødvendig. Realitetene
gjenspeiles med all tydelighet
på prisene ute i torskemarkedene. De har slett ikke stupt,
slik det nærmest var forutsatt
da prisnedgangen kom. Jeg er
spent på å høre Råfisklagets
forklaring på en utvikling jeg
antar vil bli et sentralt tema på
det nært forestående årsmøtet,
sier Nils Myklebust.

torsk til ferskfiskordningen i år
nord for 62 graden. Det er fisket
ca 10.000 tonn, opplyste fiskeridirektøren. 1.355 er tatt i åpen

gruppe, av en kvote på 2.344
tonn for denne gruppen.
Willy Godtlibsen i Norges
Råfisklag viser til at det er vanskelig å registrere hvor mye
som gjenstår som restkvoter i
denne ordningen, noe Holmefjord bekrefter også har skap
problemer for direktoratet.
– Men nå skal fangstbasen
være oppdatert, opplyste hun.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

FBFI 7. juni 2013
Redd for stopp i hysefiske
Innkalt til møte
Fiskeridirektøren sier hun har
innkalt til et møte den 17. juni
på Gardermoen for å drøfte
uregelmessighetene med næringen. Hun viser også til nye
landsingsforskrifter som er
under arbeid i Fiskeridepartementet, som kan være til hjelp,
men mener næringen må ta
ansvar.
– Myndighetene kan ikke
komme dette til livs uten at
næringen vil være med på det,
sier hun.

lag mener det er mange rykter
om fiskejuks, uten at det er noen
som vet hva omfanget er.
– Jeg tror ikke det er så omfattende som det hevdes. Næringen fortjener ikke stempelet
som «juksenæring», sier han og
mener ryktene bør roes ned. At
det sløyes på land i langt større
grad, mener han gjør at det jukses mindre.

Kunne sagt ifra

En krone ned
Myklebust mener en slik erklæring på et tidlig tidspunkt ville
gitt både næringa her hjemme
og markedene en helt annen
inngang til en sesong som er
blitt vanskelig for mange.
– Et hovedpoeng er at man
på denne måten kunne sluppet

Hua i handa
– For fiskerne er resultatet av
salgslagets unnfallenhet at de
har måttet stille hos kjøper etter kjøper med hua i handa. Den
situasjonen har sikkert noen

Enorme tap
– At Råfisklaget nektet å bruke
sine virkemidler har etter min
mening påført næringa enorme
tap denne vinteren. Til dels

Tiltak ville ikke hatt effekt
– Det er urealistisk å tro at det
ville hatt noen
effekt å bremse
på tilgangen av
torsk. Markedene forholder
seg til den Svein Ove
kvoten som er Haugland
satt, og vet at
denne fisken vil bli tilgjengelig, sier Svein Ove Haugland,
assisterende direktør i Norges
Råfisklag. Haugland mener
salgslaget har løst sin del av
vinterens omsetningsutfordring på en akseptabel måte.

– Det er omsatt 28.000 tonn mer
torsk i år, sammenlignet med
samme periode i fjor. Prisene
har etter vår mening vært en
avgjørende del av dette bildet,
og til dels gjenspeiler også utprisen i markedet den prisen
fiskerne har fått. Totalbildet her
er imidlertid noe mer nyansert,
understreker Haugland. Han
viser til at det har vært reguleringstiltak gjennom vintersesongen. Både fra salgslagets
side for å unngå de største
landingene, og fra kjøpersiden
for å regulere tilgangen etter
produksjonskapasiteten.

– Vi ville nok hatt lovdekning for å innføre ytterligere
restriksjoner. Men vi tror
fortsatt ikke at vi kunne
regulert oss ut av den situasjonen vi har hatt. Vi mente
det var bedre at de som hadde
muligheter for å levere, fikk
bruke den muligheten, enn å
begrense alle. – Dermed tror
vi ikke at det ville gitt noen
vesentlig effekt å gå tilbake til
tidligere tiders dirigering og
detaljregulering ned på båtog mottaksnivå, sier Haugland. Han mener imidlertid
det er for tidlig å uttale seg

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

Nyansert prisbilde

om forholdet mellom levert
kvantum og antall brudd på
leveringsbestemmelsene.
Og om fiskerne generelt har
vært i en presset situasjon ved
levering. – Dette er forhold
som vi må komme tilbake til.
Vi har sett en del konkrete
tilfeller av uregelmessigheter
som vil bli fulgt opp i dialog
med påtalemyndighetene.
Problemstillingen som
helhet må gjennomgås i full
bredde når sesongen er over,
sier Haugland.

TORSK: Vinterens lave torskepriser var i utgangspunktet
ikke ønsket av noen i fiskerinæringa. Men de ble vedtatt som
et virkemiddel for å få omsatt et
historisk høyt torskekvantum.
Råfisklaget holder fast på at den
vurderingen var riktig.
– I ettertid er det alltid enkelt
å si at man burde gjort det ene
eller det andre. Men det er et
faktum at en betydelig del av
vinterens økte kvantum er gått
ut som fersk, sløyd hodekappet
torsk.
Her har prisen gjenspeilt den
norske førstehåndsprisen ganske
direkte, sier Svein Ove Haugland i
Råfisklaget.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord er redd for en stopp i
hysefisket, dersom det ikke
tas grep nå for å redusere fisket. Norges Fiskarlag mener
fiskeridirektøren bør avvente
med tiltak.
– Det er en rest på 34.205
tonn hyse, sa Jan Birger
Jørgensen i Fiskarlaget på
reguleringsrådsmøtet og viste
til at det i tidligere år er fisket
mindre enn dette i andre
halvår. Han mener fiskeri-

myndighetene heller bør be
det internasjonale havforskningsråd om å øke kvotene.
Seniorrådgiver Elisabeth
Norgård Gabrielsen i Fiskeridepartementet sa at de
vil ta opp spørsmålet om
årets totalkvote på hyse med
russerne i forbindelse med
møtet om fordeling av neste
års kvoter i begynnelsen av
oktober.
Det ble også vist til at det
gjenstår 3.000 tonn av tred-

jelandskvoten som ikke er
gitt noe land i forhandlinger
ført så langt. Fiskeridirektør
Liv Holmefjord sa hun vil be
departementet se på denne
restkvoten i forhold til årets
kvoter for norske fiskere.
Fiskekjøperne er opptatt av
at det tradisjonelle fløytlinefisket utafor Finnmark kan
gå som normalt, noe de fikk
støtte for av fiskeridirektøren,
som nå vil se på hvilke tiltak
de skal iverksette.

– Ut fra dette kan vi se på variasjoner i atferd til fartøyer, og
til avvik fra andre fartøyer, sier
de i prosjektbeskrivelsen.
Ved å se på data fra flere
år vil de i tillegg kunne se på
om det er trender i fangstrapporteringen, og om avvikene
kan forklares med naturlige
årsaker eller ikke.
Mange rykter
Harald Hansen i Norges Fiskar-

Ferskfiskordningen
Et annet forhold i årets torskefiske som ble debattert på reguleringsmøtet, var ferskfiskordningen. Det er avsatt 21.501 tonn

Unndragelse
Skatteetaten viser til at omfanget av under- eller feilrapporteringer er av betydning for
dem, siden det kan føre til avvik
i skatte- og avgiftsgrunnlaget.
– Analysen kan også avdekke
om ulovlig fangst blir hvitvasket gjennom skatte- og avgiftsrapporteringen, viser de til.

De viser også til en spørreundersøkelse som er gjennomført
i vår, der fiskere er bedt om å
vurdere omfanget av regelbrudd, samt hvor alvorlig de
ser på regelbruddene.

””

Analysen kan også
avdekke om ulovlig
fangst blir hvitvasket
gjennom skatte- og
avgiftsrapporteringen
Skatteetaten

Analyse
Ut fra funnene i analysene
meiner Skatteetaten at de kan
gjennomføre en teoretisk analyse av hva som stimulerer til
å bryte lover og reguleringer i
ulike deler av verdikjeden for
fisk. I forholdet mellom fisker
og kjøper, vil maktforholdet
dem imellom avhenge av kvotesituasjonen og avsetning av
fangst, meiner de.
– Slike forhold kan påvirke
typen og omfanget av lovbrudd, sier de og mener det

Fakta: 11-partsmøtet

QQHvert år møtes organisasjoner

og myndigheter for å diskutere
brudd på lover og regler i fiskeriog havbruksnæringen.
QQDe som deltar er Fiskeri og
Havbruksnæringens Landsforening, Norges Fiskarlag, Norske
Sjømatbedrifters Landsforening,
Norsk Sjømannsforbund, Mattilsynet, Landsorganisasjonen,
Norges Kystfiskarlag, Arbeidstilsynet, Fiskekjøpernes Forening, Toll- og avgiftsdirektoratet,
Skattedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

kan gjøre lignende analyser av
havbruksnæringen. Der kan
de med en produksjonsmodell
på lokalitetsnivå brukes til å
sammenligne rapportert produksjon til Fiskeridirektoratet,
med solgt mengde oppgitt til
skatte- og avgiftsmyndighetene.
– Her vil det være særlig relevant å se om produksjonsvolum
overstig grensen for MTB, sier
de i prosjektbeskrivelsen.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325

– Har store forevntninger
Sigurd Rydland, daglig leder i
«Taste of North» har store forventninger til at fiskekriminalitet skal avsløres. Han deltar
på møtet for Fiskerkjøpernes
Forening, men understreker
at han ikke uttaler seg som
talsperson for foreningen.
– Jeg har store forventninger til at den nye regjeringen

griper fatt i fiskekriminaliteteten vi har i næringen. Min
erfaring er at dette er et kjempestort problem ikke bare
fordi det er kriminelt, men
for omdømmet til næringen
og den konkurransevridende
effekten det har, sier Rydland.
Han mener historien har
vist seg at næringen har

vanskelig for å rydde opp i
dette selv. Desto mer utbredt
fiskekriminaliteten er, desto
mer taper de som ikke jukser,
mener Rydland. De som ikke
jukser blir svakere enn de
som jukser. – For min del
dreier det seg om vinn eller
forsvinn, hvis jeg må fortsette
å konkurrere med de som

driver med ulovligheter. De
mest vanlige omgåelsene er at
billast med fisk selges svart ut
av landet, at tørrfisk går som
fiskehoder til Nigeria, som
det ikke er toll på. Analysen
Skatteetaten skal sette i gang
gjelder hele sjømatnæringen.
Rydland tror det er mindre
ulovligheter å finne i laksenæ-

ringen. – Jeg har selv bakgrunn fra laksenæringen. Det
er en mye mer profesjonell
næring enn hvitfisk næringen. Jeg ønsker ikke å bidra
til å generalisere, hvitfisknæringen er ikke en gjeng med
banditter, men det betyr ikke
at vi bare kan pakke det inn
og tie stille, sier Rydland.
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