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Det handler om torsken og framtid på kysten i nord!
NRK Troms og Finnmark. Publisert på nett 28.02.2014 13:44. (Oppdatert 28.02.2014 15:46) Profil: Konkurrenter,
Havforskningsinstituttet.

Mandag 3. mars vil flere hundre nordlendinger
samle seg på Stortingsplassen. Fiskere,
fiskearbeidere, kommunalt ansatte,
lokalpolitikere, tidligere Røkke-venner vil stå
sammen å kreve en ny fiskeripolitikk. (Oppdatert:
28.02.2014 15:46)
Blir de hørt?, spør redaktør Pål Hansen.
Nordnorske stortingsrepresentanter kommer til å
være der, noen for å lytte mens andre vil stå
skulder ved skulder, sammen med
demonstrantene. Hvorfor chartrer aksjonistene fly
for å reise til Oslo? Er de redd den nye
regjeringas fiskeripolitikk? Aksjonistene er ikke
blitt frustrert de siste månedene.
Mange langs kysten mener det ikke er Blå/blå
innflytting i regjeringslokalene som har skapt
frustrasjonen. En fisker sa det ganske tydelig i ei
radiosending: Vi er ikke overraska når Erna
Solberg sier at regjeringa vil føre Høyres
fiskeripolitikk. Det er ikke tre måneder med
fiskeriminister fra Høyre som har skapt opprøret.
For mange er Ap skurken.
Det er Arbeiderpartiet fiskeripolitikk som har styrt
norsk fiskerinæring nesten hele etterkrigstiden.
De siste årene har den vært mer forankret i
styrerom og rederkretser enn i små lokalsamfunn
i nord. De demonstrasjonstogene som de siste
ukene har gått gjennom nordnorske fiskevær
setter ord på mange års frustrasjoner.
Samtidig som det demonstreres krever
Arbeiderpartiet og SV avklaring på den såkalte
leveringsplikten. Ei avklaring de selv ikke klarte å
framskaffe mens det var deres folk som
disponerte regjeringskontorene. SV prøver nå å få
dagens regjering til å føre en politikk de ikke selv
klart å få gehør for i den rød/grønne regjeringa.
Kampen i dag knyttes opp mot leveringsplikten.
Trålernes forpliktelse eller mangel på det. I
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mange fiskevær står fabrikkene tomme.
Arbeiderne er permittert. Det sies at det ikke er
mulig å tjene penger på bearbeiding av fisk. Den
store verdien i norsk fiskerinæring har alltid vært
rett til å ta fisken opp av havet. Derfor står
dagens kamp til syvende og sist om nettopp det.
Hvem skal få fiske, hvem skal få kvoter. I dag er
det noe få konsern som har store fiskekvoter.
Aker Seafood, som Kjell Inge Røkke eier, er blant
de store. De er gitt retten til å ta opp verdier for
milliarder av kroner. Noen redere gikk helt til
Høyesterett for å få slått fast at de hadde denne
retten til evig tid. Mange i nord trakk et lettelsens
sukk når Høyesterett for kort tide siden slo fast
at ingen konsern, familier eller millionærer har
fått samfunnets ressurs til evig tid.
Ny politikk fra Ap?
Flere av de sentrale personene bak kystopprøret
håper at Arbeiderpartiet vil foretar et
fiskeripolitisk linjeskifte. Skal de skje må
sentrale politikere engasjere seg i utformingen av
politikken. Den kan ikke overlates til redere,
Norges Fiskarlag og LO.
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Arbeiderpartiet lytte mer til de som er medlem av partiet
og mindre til Røkke. Jens Stoltenberg må snakke om
fiske i det offentlige rommet. Og da tenker jeg ikke på
når han har mista oppskrifta på sildesalaten som skal
lages til jul.
Jeg ser ikke vekk fra at det kan bli fyrt av en glose eller
to på Løvebakken. Sågar kan det bli tatt i bruk
bannskapsord. Mye av frustrasjon vil bli rettet mot dem
som sitter i regjeringa nå. Demonstrantene bør ikke
glømme hvem som har hatt den politiske makta de siste
8 årene.
Erna Solberg hadde et poeng når hun i Stortingets
spørretime denne uka brukte ordene: den forrige
regjering - i hver eneste setning. Det hun ikke sa var at
Høyre har vært godt fornøyd med Rød/grønn
fiskeripolitikk og at de nå tar den videre i samme
retning.
Fra skreifiske i 2012.
Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet
© NRK Troms og Finnmark
Se webartikkelen på http://ret.nu/XXbto6lc

Endringa må komme som et resultat av en
diskusjon med grasrota i partiet. Fiskerne ber
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Direktesender fra tråling
Norges Fiskarlag. Publisert på nett 28.02.2014 13:05. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Fra G.O. Sars-tokt Havforskningsinstituttets
senter for miljøvennlig fangst, CRISP, planlegger
å direktesende fra tråling i Barentshavet under et
to uker langt tokt med forskningsfartøyet `G.O.
Sars`.
Fartøyet skal bruke en rekker kamera for å
overvåke utstyr og fisk i arbeidet med å
funksjonsteste ny teknologi.
- Forskningsfartøyet G.O. Sars er en utmerket
plattform til å som utvikles av partnerne i
senteret, og er samtidig en flott arena for at
forskerne og industriutviklere kan jobbe sammen
for å oppnå ønskede resultater, sier leder av
senteret, John Willy Valdemarsen til
Havforskningsinsituttets nettside.
CRISP skal blant annet finne ut mer om fiskens
atferd når den fanges i trålen. - Å vite hva fisken
gjør inni trålen er kanskje den aller viktigste
kunnskapen som trengs for å utvikle den
miljøvennlige trålen - en trål som er skånsom mot
bunn, som fisker rett fisk og som bruker minimalt
med drivstoff, sier senterlederen.
Flere kamera skal monteres ulike steder i trålen,
noen med direkte overføring til forskningsfartøyet.
Videokamera skal også brukes for å studere hvor
godt et fangstreguleringssystem fungerer.
Systemet er ganske enkelt. Det består av et hull
oppå og framme i trålposen og en gummimatte
som dekker dette hullet. Matten hindrer fisk som
passerer å svømme ut under tauing inntil
fangstmengden i posen er stor nok til å nå fram
til dette utslippshullet. Da løfter matten seg og
fisk kan svømme fritt ut av trålen. Inne i
trålposen, rett bak utslippshullet, er det en
fiskelås som hindrer fisken å svømme fremover i
trålen. Et annet system som skal testes, er
DeepVision, et stereokamerasystem som kan
lengdemåle og artsbestemme hva slags fisk som
passerer gjennom en forskningstrål. Fungerer
teknikken etter planen, blir det direktesendinger
fra trålen på bunnen av Barentshavet i den andre
uken av toktet, som for øvrig starter fra Tromsø

4. mars.
På toktet skal det også testes flytetråldører med luker i
som kan justere spredningen, nytt bunngear til
semipelagisk rigget trål og akustisk trålinstrumentering.
© Norges Fiskarlag
Se webartikkelen på http://ret.nu/10rK46W4
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Vil direktesende fra tråling
Fiskebåt. Publisert på nett 28.02.2014 12:55. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet vil sende direkte fra
tråling i Barentshavet på et tokt i mars. Mest
mulig utstyr skal testes ut når
Havforskningsinstituttets senter for miljøvennlig
fangst, CRISP, skal ut på to ukers tokt med
forskningsfartøyet G.O.
Sars i mars. Mange kameraer skal i sjøen for å
overvåke både utstyr og fisk. Går alt etter planen,
blir det også direktesending på internett fra
tråling på Barentshavets bunn.
CRISP har fått status av Norges forskningsråd
som Senter for forskningsdrevet innovasjon. Nå
er det tid for å finne ut hvordan innovasjonene
fungerer, både alene og sammen med andre
innovasjoner. - Forskningsfartøyet G.O. Sars er en
utmerket plattform til å funksjonsteste ny
teknologi som utvikles av partnerne i senteret, og
er samtidig en flott arena for at forskerne og
industriutviklere kan jobbe sammen for å oppnå
ønskede resultater, sier leder av senteret, John
Willy Valdemarsen, til insituttets nettside imr.no
Les mer hos Havforskningsinstituttet (link)
© Fiskebåt
Se webartikkelen på http://ret.nu/6yARI4t7
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LOs rolle og Kystopprøret
Finnmarken. Publisert på trykk 27.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Terje O. Olsson LO-sekretær|Jan-Egil Pedersen Forbundsleder NNN. Side: 20.

De siste ukene har det vokst fram et gryende
kystopprør i Nord-Norge. Målet er etter hva vi
forstår å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg
i Finnmark slik de er i dag.
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debatt

LO har forstått at opprøret både retter seg mot
regjeringen og mot Aker som hovedeier i Norway
Seafoods.
LOs og Norsk Næring- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNNs)
engasjement i saken har vært etterlyst av noen i
Finnmark. Dette har NNNs leder Jan-Egil
Pedersen svart på med innlegg i avisene. Dette
innlegget er en oppfølger av de svarene han har
gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt fiskeindustrien i
Norge med bekymring. Årsaken er den
manglende lønnsomheten og det som følger i
kjølvannet av en manglende lønnsomhet, sosial
dumping og mer og mer eksport av rund fisk eller
frossen fisk. Ubearbeidet fisk sendes til land
med billig arbeidskraft, som bearbeider fisken og
sender den ut på markedet. Det er ikke bare
filetindustrien som sliter, men også saltfisk- og
klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til for å snu
trenden. Vi finansierte derfor et
forskningsprosjekt hos NOFIMA i 2012 -13 hvor vi
stilte spørsmålet: Lønnsom hvitfisk industri, hva
skal til?
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i
2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere
en NOU om rammevilkår for industrien, samt
forslag til tiltak. Heldigvis så den nye
fiskeriministeren også behovet for dette utvalget
og har bedt utvalget fortsette sitt arbeid.
LO er representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle rammevilkår for
fiskeindustrien ikke fungerer like godt. Det må
det gjøres noe med. Bedriftene selv er naturlig
nok også opptatt av dette. Investeringer i ny
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Med fokus på samepolitikk
Helga 15.-16. februar hadde AUF i
Finnmark årsmøte i Kirkenes. Der
vedtok vi masse bra politikk og det
ble valgt nytt fylkesstyre. Sammen
med det nye fylkesstyret skal jeg ta
AUF i Finnmark til nye høyder og
få nye politiske gjennomslag. Det
som står for tur nå, er å få vår politikk vedtatt på Finnmark Arbeiderpartis årsmøte i mars.
Sammen i 2014 skal vi tenke
nytt, vi skal se på nye muligheter
og få effektiviteten med engasjementet mer fram. Sammen med det
nye fylkesstyre kan jeg garantere at
AUF i Finnmark skal stå sterkere
etter dette året.
Det jeg la merke til på årsmøtet,
var fokuset medlemmene satte på
det samepolitiske og det skolepolitiske. Jeg synes det er bra å vite at

våre medlemmer er motiverte til å
sette det samepolitiske på dagsorden i vårt fylke, og gjerne i hele
Nordområdet.
Det nye og gode fylkesstyret skal
gjøre i år, er å opprette et eget utvalg i AUF i Finnmark som kun
skal jobbe med samepolitiske saker, samt har vi opprettet et eget ansvarsområde innad i styret som har
ansvar for samepolitiske saker. På
årsmøte vedtok vi politikk som
gikk spesielt på en styrket reindriftspolitikk. Denne politikken
dekker områder om hvordan man
kan få kontroll på reintallet, tyvslakting og reinreduksjon.
Et spørsmål som ble godt tatt opp
i debatten var hvordan vi kunne forhindre det store frafallet i den
videregående skolen, spesielt i

Finnmark. AUF i Finnmark mener
at det er mye som kreves for å forhindre det store frafallet, og at det
må arbeides bedre i startfasen
mellom elever og lærere.
At elevene føler de blir hørt, at
det oppstår en bedre dialog og et
godt samarbeid for å få de beste
kvalitetene fram hos en elev. Dagens pedagogisk kompetanse blant
lærere er ikke god nok, og vi mener
at det skal være obligatorisk for en
lærer å ha pedagogisk kompetanse
nettopp for at lærerne skal forstå
elevene bedre.
Sammen med fylkesstyret skal vi
stå sterkere og sette ungdomspolitikken på dagsorden i Finnmark.
Sigurd Jakola
Leder Finnmark AUF

Når eiere av kvoter og massive fabrikktrålere sluser ressursene rett ut av
landet, fratas befolkningen muligheten til å bidra til landets vekst, skriver artikkelforfatter Pål Forbergskog.

teknologi, bedring av kvaliteten, nye produkter, forskning
og utvikling og mer markedsarbeid er naturlige tiltak fra
deres side. I tillegg ser vi at noen må omstrukturere.
Mange anlegg står stille deler av året. Skal en investere
i ny teknologi, må helårs drift være et mål, hvis ikke vil
det ikke lønne seg å investere i nytt. Enkelte steder er
det også en utfordring å finne god arbeidskraft fordi en
ikke kan tilby helårs drift, men må permittere deler av
året.
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene
opptatt av å redde flest mulig arbeidsplasser.
Det kan bare gjøres gjennom at disse bedriftene blir
lønnsomme.
Hva skal så til? Vi har pekt på noen tiltak, som fordeling
av kvotene gjennom året, levendelagring, endring av
kvoteår og stimulering til å levere ferskfisk. Så må vi se
på hvordan kravene om leveringsplikt og
bearbeidingsplikten kan være med på å sikre dette. LO
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mener at alle steiner skal snus.

arbeidsplasser. "

LOs mål har alltid vært å skape arbeidsplasser.
Ofte er det gjennom omstilling og vilje til å være
med på fornuftige endringer at fagbevegelsen,
arbeidsgivere og regjeringene har maktet å
opprettholde et lønnsomt næringsliv i Norge og
dermed en høy sysselsetting.

Bildetekst: Når eiere av kvoter og massive fabrikktrålere
sluser ressursene rett ut av landet, fratas befolkningen
muligheten til å bidra til landets vekst, skriver
artikkelforfatter Pål Forbergskog.
© Finnmarken

Det er vårt mål med fiskeindustrien også.
"LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og
bedriftene opptatt av å redde flest mulig
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Lønnsom hvitfisk, hva skal til?
Finnmark Dagblad. Publisert på trykk 27.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Jan-Egil Pedersen, forbundsleder NNN|Terje O. Olsson, LO-sekretær. Side: 18.

De siste ukene har det vokst fram et gryende
kystopprør i Nord-Norge. Målet er etter hva vi
forstår å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg
i Finnmark slik de er i dag.
LO har forstått at opprøret både retter seg mot
regjeringen og mot Aker som hovedeier i Norway
Seafoods.
LOs og Norsk Næring- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN)
engasjement i saken har vært etterlyst av noen i
Finnmark. Dette har NNNs leder Jan-Egil
Pedersen svart på med innlegg i avisene. Dette
innlegget er en oppfølger av de svarene han har
gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt fiskeindustrien i
Norge med bekymring. Årsaken er den
manglende lønnsomheten og det som følger i
kjølvannet av en manglende lønnsomhet - sosial
dumping og mer og mer eksport av rund fisk eller
frossen fisk. Ubearbeidet fisk sendes til land
med billig arbeidskraft, som bearbeider fisken og
sender den ut på markedet. Det er ikke bare
filetindustrien som sliter, men også saltfisk- og
klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til for å snu
trenden. Vi finansierte derfor et
forskningsprosjekt hos NOFIMA i 2012 -13 hvor vi
stilte spørsmålet: Lønnsom hvitfiskindustri, hva
skal til?
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i
2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere
en NOU om rammevilkår for industrien, samt
forslag til tiltak. Heldigvis så den nye
fiskeriministeren også behovet for dette utvalget
og har bedt utvalget fortsette sitt arbeid. LO er
representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle rammevilkår for
fiskeindustrien ikke fungerer like godt. Det må
det gjøres noe med. Bedriftene selv er naturlig
nok også opptatt av dette.
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Er Alta «nyttige
fotsoldater» for
fylket i båtrutesaken?
Av Slettnes bygdelag, Sandøybotn bygdelag, Akkarfjord
bygdelag og mange mange «likere» på Facebooksiden «Bygderuta i Sørøysund»

Når Finnmark fylke skal spare
penger på båtrutekjøp, hvorfor
foreslår de å ta inn Alta-Hammerfest ruta? Som ble lagt ned
for tre år siden fordi den var for
dyr? Er det Alta som har fått
trumfet igjennom viljen sin? Eller er det fordi Alta-politikerne
er «nyttige fotsoldater» for fylkeskommunens hemmelige
sparekniv?
Joda, alle har rett til å ønske
seg båtrute. Men Hammerfest
kommune ønsket seg ikke AltaHammerfest-ruta, dersom den
ville gå på bekostning av de andre rutetilbudene, noe vi vet
den gjør. Hvorfor skal Altas
stemme telle mest?
Båt til steder med vei
Anløpsstedene for ruta, Alta og
Storkorsnes og Hammerfest,
har jo god veiforbindelse? Og
buss. Så de stedene har vel mindre rett til offentlig støttede båtruteanløp enn de veiløse stedene, herunder øysamfunn i
Alta kommune?
Alta kommune har nettopp
fått mange hundre millioner
skattebetaler-kroner for å fikse
opp veien sin, uten bompenger.
Så vi synes vel ikke at Alta har
«krav» på flere offentlige tilskudd til samferdsel på en
stund. Spesielt ikke til et luksustilbud.
Ødelegger båtruter som øker
Et annet spørsmål - Hvorfor
valgte fylkeskommunen å bryte
opp den etablerte rute- og anløpsstrukturen? Det hadde gått
fint å la Alta-StorkorsnesHammerfest-båten gå sin gang,
uten å måtte ødelegge dagens
meget populære rutestruktur?
Hvor fikk saksbehandlerne
den ideen fra? Det er lett å tro at
den kommer fra et sted i eller i
nærheten av Alta, siden innarbeidelsen av ny-ruta ser ut til
kun å gi positive effekter for
Alta.
Løfte om finansiering?
Alta kommune har tidligere gått
ut i avisen og sagt at de vil ha
Alta-Hammerfest-ruta, om de
så skal betale den selv. Kan Alta
ha brukt «løfte om medfinansiering» som en brekkstang for å
komme inn i ruteplanleggingen? Med argumentet om at «vi
vil bare være med å finansiere
en rute hvis vi får være med å
planlegge den selv»?
Et argument det er lett å bli
blendet av. Klart de skal være
med å bestemme! Men hva
hvis.. etter at rutene har blitt
lagt, hva skjer dersom aktøren
ikke lenger kan eller vil finansi-

ere? Foreløpig har vel ikke Alta
kommune satt av penger til dette? Vi finner ikke i noen papirer
at en del av rutekostnadene skal
finansieres av noen andre enn
fylket.
Lure sparekniver?
Vi forstår ikke, at fylkeskommunen ennå tviholder på AltaHammerfest-ruta. En båts fulle
kapasitet skal, hver dag, anløpe
tre steder, som alle har vei og
buss? Mens man raserer tilbudet til de veiløse samfunnene.
Hvordan kan dette være besparende for fylkeskommunen? Er
det logisk, samfunnsøknomisk,
privatøkonomisk?
Kanskje et av svarene ligger i
fylkets økonomiplan 20142017, s. 58 «Kutt på hurtigbåt
vil innebære …. samt at ruter
der det eksisterer parallelle reisemuligehter vil bli lagt ned»
Betyr det at båtruta Alta-Hammerfest-ruta legges ned før den
er opprettet? For fylkets spareplan innebærer kutt i samferdsel i flere år fremover. Nedleggelse av Alta-Hammerfestruta
vil gi spare-gevinst på hvor mye,
ca 7- 8 millioner per år?
Hvis fylkespolitikerne har til
hensikt å følge økonomiplanens føringer, så er anbudet
som ligger ute kanskje litt vel
misvisende?
Trekk derfor Alta-Hammerfest-ruta ut av dagens anbudsopplegg. Eller lettere: Trekk anbudet, og start med blanke, ærlige ark.

Lærernes
arbeidstidsbestemmelser
Av Kvalsund SV
Kvalsund SV vil advare mot å
skape fronter mot lærerorganisasjonene i diskusjonen om lærernes
arbeidstidsbestemmelser. Nødvendig planlegging
av skoleåret og viktig felles
etterutdanning bør legges til
elevenes fridager.

Kvalsund SV opplever lærerne
som kunnskapsrike, engasjerte
og hardt arbeidende ansatte
som bidrar til positiv utvikling av
skolen. Det er viktig at vi som
arbeidsgiver sørger for rekruttering til yrket ved å skape gode
rammer for en best mulig
undervisning og et positivt omdømme for læreryrket.
Det er viktig å ha en god dialog
med ansattes organisasjoner
for å finne gode løsninger. Vi ber
derfor KS endre sin posisjon slik
at dagens arbeidstidsavtale
opprettholdes, og eventuelle
endringer av denne skal skje
med basis i drøftinger og enighet med de ansattes organisasjoner. Samtidig bes KS ta initiativ til å gjenoppta dialogen
med arbeidstakerorganisasjonene.
Kvalsund SV ber om at Kvalsund
kommunestyret / Finnmark SV
støtter denne uttalelsen.

innlegg som har stått på trykk i
andre medier blir ikke prioritert.

■ Maksimallengde på innlegg
er 5000 tegn inkl. mellomrom.
Legg gjerne ved portrettfoto.
■ Vi forbeholder oss retten til
å forkorte og redigere innlegg,

samt å lagre og
utgi innlegg i
elektronisk
form.

■ Innlegg honore-

!

res ikke, og tilsendte manus blir
normalt ikke returnert.

Redaktør Svein G. Jørstad

Lønnsom hvitfisk, hva skal til?

VIL DET BESTE: LO og NNN vil bare det beste for industrien ved å støtte Norway Seafoods og Havfisk i omleggingen. Her Melbu Fiskeindustri som er et av filetanleggene som overlever.
Foto: Helge M. Markusson

Av Jan-Egil Pedersen, forbundsleder i NNN og Terje O. Olsson,
LO-sekretær

De siste ukene har det vokst fram et
gryende kystopprør i Nord-Norge.
Målet er etter hva vi forstår å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg i Finnmark slik de er i dag. LO
har forstått at opprøret både retter
seg mot regjeringen og mot Aker
som hovedeier i Norway Seafoods.
LOs og Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN)
engasjement i saken har vært etterlyst av noen i Finnmark. Dette har
NNNs leder Jan-Egil Pedersen
svart på med innlegg i avisene. Dette innlegget er en oppfølger av de
svarene han har gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt
fiskeindustrien i Norge med bekymring. Årsaken er den manglende lønnsomheten og det som følger i kjølvannet av en manglende
lønnsomhet – sosial dumping og
mer og mer eksport av rund fisk eller frossen fisk. Ubearbeidet fisk
sendes til land med billig arbeidskraft, som bearbeider fisken og
sender den ut på markedet. Det er

ikke bare filetindustrien som sliter,
men også saltfisk- og klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til
for å snu trenden. Vi finansierte
derfor et forskningsprosjekt hos
NOFIMA i 2012 -13 hvor vi stilte
spørsmålet: Lønnsom hvitfiskindustri, hva skal til?
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i 2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere en NOU
om rammevilkår for industrien,
samt forslag til tiltak. Heldigvis så
den nye fiskeriministeren også behovet for dette utvalget og har bedt
utvalget fortsette sitt arbeid. LO er
representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle
rammevilkår for fiskeindustrien
ikke fungerer like godt. Det må det
gjøres noe med. Bedriftene selv er
naturlig nok også opptatt av dette.
Investeringer i ny teknologi, bedring av kvaliteten, nye produkter,
forskning og utvikling og mer markedsarbeid er naturlige tiltak fra deres side. I tillegg ser vi at noen må
omstrukturere. Mange anlegg står
stille deler av året. Skal en investere
i ny teknologi må helårs drift være

et mål, hvis ikke vil det ikke lønne
seg å investere i nytt. Enkelte steder
er det også en utfordring å finne
god arbeidskraft fordi en ikke kan
tilby helårs drift, men må permittere deler av året.
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene opptatt
av å redde flest mulig arbeidsplasser. Det kan bare gjøres gjennom at
disse bedriftene blir lønnsomme.
Hva skal så til? Vi har pekt på
noen tiltak, som fordeling av kvotene gjennom året, levendelagring,
endring av kvoteår og stimulering
til å levere ferskfisk. Så må vi se på
hvordan kravene om leveringsplikt
og bearbeidingsplikten kan være
med på å sikre dette. LO mener at
alle steiner skal snus.
LOs mål har alltid vært å skape
arbeidsplasser. Ofte er det gjennom
omstilling og vilje til å være med
på fornuftige endringer at fagbevegelsen, arbeidsgivere og regjeringene har maktet å opprettholde et
lønnsomt næringsliv i Norge og
dermed en høy sysselsetting.
Det er vårt mål med fiskeindustrien også.

NRK Sápmi – mitt store idol
Av Anders A. Sara

Endelig har NRK Sápmi startet
nyhetssendingene på nyåret. Vi
har stor glede av å følge med i de
daglige sendingene. Det er meget
gledelig at e fleste nyhetssendingene på radio og TV stort sett dreier
seg om reindrift. Av og til kan det
være opptil 3 innslag i TV-nyhetene om reintap i det store Sápmi,
og det er jo veldig bra. For meg
som reineier er det nyttig å få vite
hvor mange rein som blir påkjørt
daglig, eller blir tatt av rovdyr. Det
er også riktig at dere unnlater å ta
opp de indre stridighetene som er
mellom oss reineiere på vidda.
Slik omtale avler bare mer vold.

Synes også det er riktig å prioritere reindrift foran alle andre ulykker, selv om de fører til litt personskade. Slikt kan man lese nok av i
andre aviser og TV-kanaler.
Synes også at det er flott at medarbeidere som har egne rein er de
som får lov til å jobbe med reindriftssaker i redaksjonen. Også
fint at deres sjefer også er reineiere
og som bestemmer at fokus alltid
skal være på reindrift. Det er også
riktig av dere å intervjue den interne administrasjonssjefen hver uke
i reindriftssaker. Det er jo han,
som er formann i verdens største
reinbeitedistrikt, som kjenner forholdene best. I tillegg sparer dere
jo både reiseutgifter og overtids-

arbeid med dette. Slik nøkternhet
setter jeg som lisensbetaler stor
pris på.
Et lite ønske til slutt: Kan dere
avslutte ukens sendinger med en
samlet oversikt over antall rein
som har mistet livet i helga! Om
sommeren, når det ikke er tap av
rein, kan dere fylle sendingene
med: Gjettelek om antall umerkede kalver i de ulike siidaer, direktesendinger fra verddeliga i fotball, daglige reportasjer fra duodjisalg langs veiene og reportasjer
fra våre sydenturer.
Stå på! Det er slike sendinger vi
vil ha. Alt annet er uviktig for samene. Uten reindrift stopper Norge – og hele verden.

Investeringer i ny teknologi, bedring av kvaliteten, nye
produkter, forskning og utvikling og mer markedsarbeid
er naturlige tiltak fra deres side. I tillegg ser vi at noen
må omstrukturere. Mange anlegg står stille deler av
året. Skal en investere i ny teknologi må helårs drift
være et mål, hvis ikke vil det ikke lønne seg å investere i
nytt. Enkelte steder er det også en utfordring å finne god
arbeidskraft fordi en ikke kan tilby helårs drift, men må
permittere deler av året.
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene
opptatt av å redde flest mulig arbeidsplasser.
Det kan bare gjøres gjennom at disse bedriftene blir
lønnsomme.
Hva skal så til? Vi har pekt på noen tiltak, som fordeling
av kvotene gjennom året, levendelagring, endring av
kvoteår og stimulering til å levere ferskfisk. Så må vi se
på hvordan kravene om leveringsplikt og
bearbeidingsplikten kan være med på å sikre dette. LO
mener at alle steiner skal snus.
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LOs mål har alltid vært å skape arbeidsplasser.
Ofte er det gjennom omstilling og vilje til å være
med på fornuftige endringer at fagbevegelsen,
arbeidsgivere og regjeringene har maktet å
opprettholde et lønnsomt næringsliv i Norge og
dermed en høy sysselsetting.
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Bildetekst: VIL DET BESTE: LO og NNN vil bare det beste
for industrien ved å støtte Norway Seafoods og Havfisk i
omleggingen. Her Melbu Fiskeindustri som er et av
filetanleggene som overlever.
© Finnmark Dagblad

Det er vårt mål med fiskeindustrien også.
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LO og kystoppøret
Altaposten. Publisert på trykk 26.02.2014. Profil: Nofima.
Jan-Egil Pedersen Forbundsleder NNN|Terje O. Olsson LO-sekretær. Side: 7.

De siste ukene har det vokst fram et gryende
kystopprør i Nord-Norge. Målet er etter hva vi
forstår å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg
i Finnmark slik de er i dag.

DEBATT

Onsdag 26. februar 2014

LO og kystoppøret

Skremsler
Jens Stoltenberg og andre
Ap-politikere brukte hele
valgkampen 2013 på å advare
mot en høy kronekurs, høy
arbeidsledighet og industridød hvis Fremskrittspartiet kom inn i regjeringskontorene. Hva er sannheten?
Sannheten er at kronekursen
er lavere nå enn under Ap
og det rødgrønne regimet.
Under rødgrønn regjering
kostet en euro 7,8 kroner og
en amerikansk dollar 5,85
kroner 9. august 2013 . Dette
gjorde det vanskelig for norske eksportbedrifter å konkurrere med utenlandske bedrifter. Den 10. februar 2014
kostet en euro 8,40 kroner
og en amerikansk dollar 6,17
kroner. Kronekursen er altså
lavere og mer konkurransedyktig med Fremskrittspartiet i regjering. Norsk
næringsliv puster nå lettet
ut, og eksportbedriftene er
optimistiske. Valutamarkedet, investeringseksperter og
velgerne har avslørt Arbeiderpartiets skremselspropaganda og sviktende økonomiforståelse. Utviklingen av
kronekursen er i hovedsak
utenfor politikernes kontroll. Siden regjeringen og
finansministeren allikevel
ville fått skylden for høy kronekurs, bør vi også få litt av
æren for at kronekursen nå
er lavere enn under det rødgrønne regimet.

LO har forstått at opprøret både retter seg mot
regjeringen og mot Aker som hovedeier i Norway
Seafoods.
LOs og Norsk Næring- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNNs)
engasjement i saken har vært etterlyst av noen i
Finnmark.
Dette har NNNs leder Jan-Egil Pedersen svart på
med innlegg i avisene. Dette innlegget er en
oppfølger av de svarene han har gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt fiskeindustrien i
Norge med bekymring. Årsaken er den
manglende lønnsomheten og det som følger i
kjølvannet av en manglende lønnsomhet, sosial
dumping og mer og mer eksport av rund fisk eller
frossen fisk.
Ubearbeidet fisk sendes til land med billig
arbeidskraft, som bearbeider fisken og sender
den ut på markedet. Det er ikke bare
filetindustrien som sliter, men også saltfisk- og
klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til for å snu
trenden. Vi finansierte derfor et
forskningsprosjekt hos NOFIMA i 2012 -13 hvor vi
stilte spørsmålet: Lønnsom hvitfisk industri, hva
skal til?
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i
2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere
en NOU om rammevilkår for industrien, samt
forslag til tiltak.
Heldigvis så den nye fiskeriministeren også
behovet for dette utvalget og har bedt utvalget
fortsette sitt arbeid. LO er representert i utvalget.



Gjermund Hagesæter
Finanspolitisk talsmann Frp
HVA SKAL TIL: LO og NNN tar for seg hva som må til for å få lønnsomhet i hvitfisknæringa.
De siste ukene har det vokst
fram et gryende kystopprør i
Nord-Norge. Målet er etter hva
vi forstår å bevare alle Norway
Seafoods filetanlegg i Finnmark
slik de er i dag. LO har forstått at
opprøret både retter seg mot regjeringen og mot Aker som hovedeier i Norway Seafoods.
LOs og Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds
(NNNs) engasjement i saken har
vært etterlyst av noen i Finnmark. Dette har NNNs leder JanEgil Pedersen svart på med innlegg i avisene. Dette innlegget er
en oppfølger av de svarene han
har gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt
fiskeindustrien i Norge med bekymring. Årsaken er den manglende lønnsomheten og det
som følger i kjølvannet av en
manglende lønnsomhet, sosial
dumping og mer og mer eksport

av rund fisk eller frossen fisk.
Ubearbeidet fisk sendes til land
med billig arbeidskraft, som bearbeider fisken og sender den ut
på markedet. Det er ikke bare
filetindustrien som sliter, men
også saltfisk- og klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til
for å snu trenden. Vi finansierte
derfor et forskningsprosjekt hos
NOFIMA i 2012 -13 hvor vi stilte
spørsmålet: Lønnsom hvitfisk
industri, hva skal til?
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i 2013 som innen
årsskiftet 2014/15 skal levere en
NOU om rammevilkår for industrien, samt forslag til tiltak.
Heldigvis så den nye fiskeriministeren også behovet for dette
utvalget og har bedt utvalget
fortsette sitt arbeid. LO er representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle

rammevilkår for fiskeindustrien ikke fungerer like godt. Det
må det gjøres noe med. Bedriftene selv er naturlig nok også
opptatt av dette. Investeringer
i ny teknologi, bedring av kvaliteten, nye produkter, forskning
og utvikling og mer markedsarbeid er naturlige tiltak fra deres
side. I tillegg ser vi at noen må
omstrukturere. Mange anlegg
står stille deler av året. Skal en
investere i ny teknologi må helårs drift være et mål, hvis ikke
vil det ikke lønne seg å investere
i nytt. Enkelte steder er det også
en utfordring å finne god arbeidskraft fordi en ikke kan tilby
helårs drift, men må permittere
deler av året.
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene opptatt av å redde flest mulig arbeidsplasser. Det kan bare gjøres
gjennom at disse bedriftene blir
lønnsomme.

Hva skal så til? Vi har pekt på
noen tiltak, som fordeling av
kvotene gjennom året, levendelagring, endring av kvoteår og
stimulering til å levere ferskfisk.
Så må vi se på hvordan kravene
om leveringsplikt og bearbeidingsplikten kan være med på å
sikre dette. LO mener at alle steiner skal snus.
LOs mål har alltid vært å skape
arbeidsplasser. Ofte er det gjennom omstilling og vilje til å være
med på fornuftige endringer at
fagbevegelsen, arbeidsgivere og
regjeringene har maktet å opprettholde et lønnsomt næringsliv i Norge og dermed en høy
sysselsetting. Det er vårt mål
med fiskeindustrien også.

Snarveiskjøring
Vi som bruker sykkel eller
føttene som fremkomstmiddel i Kaiskuru/Kronstad, har
ofte opplevd at personbiler
og andre kjøretøy har brukt
gang og sykkelsnarveier og
byløpa, som snarveier for
og unngå køer og omkjøring. Kjøretøyene viser ingen
hensyn til andre. Det er ofte
de samme bilene som blir
observert kjørende på umotoriserte veier og stier. Vi vil
bare få en slutt på dette. Vi
har ingen problemer med å
ta registreringsnummer.)
Vi som sparer miljøet

Jan-Egil Pedersen
Forbundsleder i NNN
Terje O. Olsson
LO-sekretær

Veibygging og tidstyver
Planlegging og bygging av vei i
Norge har ofte tatt for lang tid.
Det er både dyrt og dumt. Men
de siste åra er det lagt ned mye
arbeid for å sikre mer effektive
planprosesser og mer sammenhengende utbygginger.
Vi har nylig sett flere eksempler
i media på forsinkete veiprosjekter, og fagfolk som kritiserer
systemet for veiutbygging i Norge for å være for dyrt, for treigt
og for tungvint. Leder i Stortingets transportkomité, Linda
Hofstad Helleland fra Høyre,
kritiserer rødgrønne politikere for «ikke å ha gjennomført
endringer de åtte årene de satt i

regjering.» Hvis Helleland leser
den rødgrønne regjeringens Nasjonale transportplan 2014-2023
(NTP), vil hun se at effektivisering og bedre prosjektorganisering er et viktig kapittel i planen.
I NTP ligger en klar målsetning
om å halvere planleggingstiden
for store samferdselsprosjekter.
Høyre/Frp-regjeringen ønsker
kortere planleggingstid og mer
effektiv veiutbygging. Det er
positivt, og noe det har vært
bred politisk enighet om gjennom mange år. Stoltenberg
2-regjeringen var den første regjeringen i historien til å oppfylle økonomisk sine Nasjonale

transportplaner, og ingen regjering tidligere satset like mye på
samferdsel. Investeringene i vei
har derfor økt kraftig de siste
åtte åra, og i Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger det drøyt
311 milliarder kroner til veiformål de neste ti åra. Men penger er ikke alt. Like viktig som
økte bevilgninger, er grep for å
få mest mulig vei for hver krone
som bevilges.
Effektivisering av planprosesser
og mer rasjonell gjennomføring
av veiprosjekter er et viktig arbeid som ble satt i gang under
den rødgrønne regjeringen, og
som nå videreføres av H/Frp-re-

gjeringen. En halvering av planleggingstiden er allerede nevnt
som et uttalt mål. Andre viktige
tiltak i NTP er strammere tidsfrister for innsigelser, større
bruk av statlig plan og mer aktiv bruk av plan- og bygningsloven for bedre samordning.
Mange konkrete tiltak for bedre
planprosesser, effektivisering
og bedre samordning av nye
veiprosjekter er lagt på bordet.
Når disse er gjennomført, vil det
også gi god fangst av tidstyvene
i norsk veibygging.
Eirin Sund
Samferdselspolitisk talskvinne
for Arbeiderpartiet

Det er en kjensgjerning at alle rammevilkår for
fiskeindustrien ikke fungerer like godt. Det må det gjøres
noe med. Bedriftene selv er naturlig nok også opptatt av
dette. Investeringer i ny teknologi, bedring av kvaliteten,
nye produkter, forskning og utvikling og mer
markedsarbeid er naturlige tiltak fra deres side. I tillegg
ser vi at noen må omstrukturere. Mange anlegg står
stille deler av året. Skal en investere i ny teknologi må
helårs drift være et mål, hvis ikke vil det ikke lønne seg
å investere i nytt. Enkelte steder er det også en
utfordring å finne god arbeidskraft fordi en ikke kan tilby
helårs drift, men må permittere deler av året.
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene
opptatt av å redde flest mulig arbeidsplasser.
Det kan bare gjøres gjennom at disse bedriftene blir
lønnsomme.
Hva skal så til? Vi har pekt på noen tiltak, som fordeling
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av kvotene gjennom året, levendelagring, endring
av kvoteår og stimulering til å levere ferskfisk.

dermed en høy sysselsetting. Det er vårt mål med
fiskeindustrien også.

Så må vi se på hvordan kravene om leveringsplikt
og bearbeidingsplikten kan være med på å sikre
dette. LO mener at alle steiner skal snus.

Bildetekst: HVA SKAL TIL: LO og NNN tar for seg hva
som må til for å få lønnsomhet i hvitfisknæringa.
© Altaposten

LOs mål har alltid vært å skape arbeidsplasser.
Ofte er det gjennom omstilling og vilje til å være
med på fornuftige endringer at fagbevegelsen,
arbeidsgivere og regjeringene har maktet å
opprettholde et lønnsomt næringsliv i Norge og
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LO og kystopprøret
Nordlys. Publisert på trykk 26.02.2014. Profil: Nofima. Side: 42.

Av Jan-Egil Pedersen, Forbundsleder i NNN og
Terje O. Olsson, LO-sekretær
De siste ukene har det vokst fram et gryende
kystopprør i Nord-Norge. Målet er etter hva vi
forstår å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg
i Finnmark slik de er i dag. LO har forstått at
opprøret både retter seg mot regjeringen og mot
Aker som hovedeier i Norway Seafoods.
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Hvilke tiltak gjennomføres for å unngå forurensing?
Av Roger Bjørkestøl,
leder Uløybukt bygdelag
Hvilke tiltak gjennomføres for å
unngå forurensing fra oppdrettsnæringen? Vi ser i stadig større utstrekning at oppdrettsselskaper
søker om å få utvide biomassen i

allerede eksisterende anlegg.
Kommunene innvilger i stor grad
slik søknader, tilsynelatende uten
å se på konsekvensene. Uløybukt
bygdelag viser til søknad fra Arnøy
laks der de søker om volumøkning
fra 3100 til 3590 tonn, samt utvidelse av geografisk omfang på lo-

kaliteten Uløybukt i Rotsundet på
grensen mellom Skjervøy og Nordreisa kommune.
Det er ikke lenge siden Salmar
Nord også søkte om utvidelse og
økning av biomasse fra 2830 til
3600 tonn ved lokalitet Klokkstein,
også dette i Rotsundet. Vi har tidli-

gere uttrykt bekymring for det store antallet oppdrettsanlegg i det
begrensede området som Rotsund, Maursund og Kjølmangen i
Nord-Troms er. Det er snakk om
opp til 10 lokaliteter med bare
noen få kilometers mellomrom.
Økningen av biomasse gir også øk-

ning av forurensing fra disse anleggene. Det er skremmende når
dokumentasjon viser at et anlegg
med 3120 tonn laks tilsvarer forurensing fra en by med 50 000
mennesker (kilde: Klima og forurensningsdirektoratet KLIF). Det
vil igjen si at en kan sammenlikne

Prestetilsetting og folkets røst

FAKKELTOG: Til støtte for Einar Gelius, som har søkt prestestillingen i
Ibestad.

Følger opp
LOs og Norsk Næring- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNNs)
engasjement i saken har vært etterlyst av noen i
Finnmark. Dette har NNNs leder Jan-Egil
Pedersen svart på med innlegg i avisene. Dette
innlegget er en oppfølger av de svarene han har
gitt tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt fiskeindustrien i
Norge med bekymring. Årsaken er den
manglende lønnsomheten og det som følger i
kjølvannet av en manglende lønnsomhet - sosial
dumping og mer og mer eksport av rund fisk eller
frossen fisk. Ubearbeidet fisk sendes til land
med billig arbeidskraft, som bearbeider fisken og
sender den
ut på markedet. Det er ikke bare filetindustrien
som sliter, men også saltfisk- og
klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til for å snu
trenden. Vi finansierte derfor et
forskningsprosjekt hos NOFIMA i 2012-2013 hvor
vi stilte spørsmålet: lønnsom hvitfisk industri,
hva skal til?
Utvalg
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i
2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere
en NOU om rammevilkår for industrien, samt
forslag til tiltak. Heldigvis så den nye
fiskeriministeren også behovet for dette utvalget

LO og kystopprøret
Av Jan-Egil Pedersen, Forbundsleder i NNN og Terje O. Olsson,
LO-sekretær

De siste ukene har det vokst fram
et gryende kystopprør i NordNorge. Målet er etter hva vi forstår
å bevare alle Norway Seafoods filetanlegg i Finnmark slik de er i
dag. LO har forstått at opprøret
både retter seg mot regjeringen
og mot Aker som hovedeier i
Norway Seafoods.

Følger opp
LOs og Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds
(NNNs) engasjement i saken har
vært etterlyst av noen i Finnmark.
Dette har NNNs leder Jan-Egil Pedersen svart på med innlegg i avisene. Dette innlegget er en oppfølger av de svarene han har gitt
tidligere.
NNN og LO har i noen år fulgt
fiskeindustrien i Norge med bekymring. Årsaken er den manglende lønnsomheten og det
som følger i kjølvannet av en
manglende lønnsomhet - sosial
dumping og mer og mer eksport av rund fisk eller frossen
fisk. Ubearbeidet fisk sendes til
land med billig arbeidskraft, som
bearbeider fisken og sender den

ut på markedet. Det er ikke bare
filetindustrien som sliter, men
også saltfisk- og klippfiskprodusentene har hatt problemer.
LO er opptatt av hva som skal til
for å snu trenden. Vi finansierte
derfor et forskningsprosjekt hos
NOFIMA i 2012-2013 hvor vi stilte spørsmålet: lønnsom hvitfisk
industri, hva skal til?

Utvalg
Regjeringen Stoltenberg nedsatte et utvalg i 2013 som innen årsskiftet 2014/15 skal levere en
NOU om rammevilkår for industrien, samt forslag til tiltak. Heldigvis så den nye fiskeriministeren også behovet for dette utvalget og har bedt utvalget fortsette
sitt arbeid. LO er representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle
rammevilkår for fiskeindustrien
ikke fungerer like godt. Det må
det gjøres noe med. Bedriftene
selv er naturlig nok også opptatt
av dette. Investeringer i ny teknologi, bedring av kvaliteten, nye
produkter, forskning og utvikling
og mer markedsarbeid er naturlige tiltak fra deres side. I tillegg ser
vi at noen må omstrukturere.
Mange anlegg står stille deler av
året. Skal en investere i ny teknologi må helårs drift være et mål,

hvis ikke vil det ikke lønne seg å
investere i nytt. Enkelte steder er
det også en utfordring å finne
god arbeidskraft fordi en ikke kan
tilby helårs drift, men må permittere deler av året.

Opptatt av arbeidsplasser
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene opptatt av
å redde flest mulig arbeidsplasser. Det kan bare gjøres gjennom
at disse bedriftene blir lønnsomme.
Hva skal så til? Vi har pekt på
noen tiltak, som fordeling av
kvotene gjennom året, levendelagring, endring av kvoteår
og stimulering til å levere ferskfisk. Så må vi se på hvordan
kravene om leveringsplikt og
bearbeidingsplikten kan være
med på å sikre dette. LO mener
at alle steiner skal snus.
LOs mål har alltid vært å skape
arbeidsplasser. Ofte er det
gjennom omstilling og vilje til å
være med på fornuftige endringer at fagbevegelsen, arbeidsgivere og regjeringene har maktet å
opprettholde et lønnsomt næringsliv i Norge og dermed en høy
sysselsetting.
Det er vårt mål med fiskeindustrien også.

Foto: Espen Bless Stenberg

Av Gunnar Farsund, pensjonert
prest Oslo, tidligere
medlem av bispedømmet i Nord-Hålogaland
Nord-Hålogaland
bispedømme har i
perioder mange
ubesatte prestestillinger, menigheter har måttet
tåle lange ventetider på søkere
og tilsettinger. I det siste er det
Ibestad som har måttet vente
lenge på å få ny prest. Vi er alle
kjent med at «kjendispresten»
Einar Gelius søkte, Ibestadfolket samlet seg og gikk i fakkeltog. Bispedømmerådet sa nei!
Kommunen tilbyr ham et halvt
års vikariat på deres regning.
Sist helg inviterte de til møljekalas for ham. Utfallet er ikke avgjort. Man gjør seg noen tanker:
Hva gjør kirken for og med brysomme prester? Omplasserer
dem? Lar dem prøve seg på
nytt?
Embetsprester må fradømmes sitt embete, mens bispedømmerådstilsatte har et enklere av- og tilsettingsrettigheter. Biskopen rett til å frata stola
og alba, før kappe og krave. I en
tid da kirken løsrives fra Staten
og det kjempes for å beholde
en bred og åpen Folkekirke
med høy takhøyde og lave terskler, må man spørre om hvilken tyngde folkets røst tillegges
utenom de folkevalgte menighetsråd og bispedømmeråd i en
tilsettingsprosess.
Fra slutten av 1980-tallet og
godt ut i på 2000-tallet satset
Den norske kirke – også NordHålogaland bispedømme - på
en profesjonell arbeidsveilederutdanning for presteskapet og
de andre kirkelige medarbeidere. Prester ble tilbudt arbeidsveiledning i de ulike faser i
deres tjenestetid både individuell og gruppeveiledning. Dette
arbeidsgiver- og arbeidstaker-

program gir den kirkelig
tilsatte muligheter til
både vekst og utvikling,
men også muligheten for
å korrigere og luke ut
uønsket praksis og selvforståelse i prestegjerningen.
Undertegnede kjenner
ikke Bispedømmerådets
saksbehandling, deres
argumentasjon eller tilsettingsdiskusjon, utenom det som er
referert i media. Undertegnede
etterlyser mulige «sikkerhetsnett»: ble det vurdert å tilby Gelius individuell eller helst gruppeveiledning? Hvor kommer
sokneprestens nærmeste overordnede, prosten, inn som biskopens lokale tilsynsmann?
Hva med å benytte arbeidsgivers rett og muligheten overfor
nytilsatte med 3-måneders prøvetid?
Skulle ikke Gelius- også omtalt som «umulius»- gis muligheten til å vise at han også vil
kunne fungere som ibestadprest, vise at han har lært noe av
sine mangslungne stunts og
medieoppmerksomhet siden
han ønsker å ville fortsette som
folkekirkeprest?
Videre må etterlyses hva Ibestad menighet og lokalsamfunn
nå tilbys av sjelesorg etter deres skuffelse over igjen å måtte
vente på ny utlysning og håp
om en snarlig søker?
I denne saken er det fristende
å hente frem et meget gammelt
argument mellom folket og øvrigheten å reflektere over dets
gyldighet i dag: Vox populi, vox
dei - som er latin og oversettes
med: Folkets røst er Guds røst!
Og videre til den ikke tilsatte søkeren: sitatet ble brukt i hyldningstalen på 70årsdagen til en
av våre store kirkekritiske diktere, men da lest som flg.: Populariteten vokser, vokt deg!
Med håp og bønn om at Ibestad snart får fast prestebetjening!

– en ekte hybrid
Finn oss på

Les Nordlys på:

iPad

iPhone

Android
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og har bedt utvalget fortsette sitt arbeid. LO er
representert i utvalget.
Det er en kjensgjerning at alle rammevilkår for
fiskeindustrien ikke fungerer like godt. Det må det gjøres
noe med. Bedriftene selv er naturlig nok også opptatt av
dette. Investeringer i ny teknologi, bedring av kvaliteten,
nye produkter, forskning og utvikling og mer
markedsarbeid er naturlige tiltak fra deres side. I tillegg
ser vi at noen må omstrukturere. Mange anlegg står
stille deler av året. Skal en investere i ny teknologi må
helårs drift være et mål, hvis ikke vil det ikke lønne seg
å investere i nytt. Enkelte steder er det også en
utfordring å finne god arbeidskraft fordi en ikke kan tilby
helårs drift, men må permittere deler av året.
Opptatt av arbeidsplasser
LO er sammen med de tillitsvalgte i NNN og bedriftene
opptatt av å redde flest mulig arbeidsplasser. Det kan
bare gjøres gjennom at disse bedriftene blir lønnsomme.
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Hva skal så til? Vi har pekt på noen tiltak, som
fordeling av kvotene gjennom året,
levendelagring, endring av kvoteår og stimulering
til å levere ferskfisk. Så må vi se på hvordan
kravene om leveringsplikt og bearbeidingsplikten
kan være med på å sikre dette. LO mener at alle
steiner skal snus.

Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

med på fornuftige endringer at fagbevegelsen,
arbeidsgivere og regjeringene har maktet å opprettholde
et lønnsomt næringsliv i Norge og dermed en høy
sysselsetting.
Det er vårt mål med fiskeindustrien også.
© Nordlys

LOs mål har alltid vært å skape arbeidsplasser.
Ofte er det gjennom omstilling og vilje til å være
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- Og ikkje petroleum i feskefeltan
Lofotposten. Publisert på trykk 21.02.2014. Profil: Nofima.
Wenche Cumming Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Side: 8-9.

Etter å ha lest om tingenes bedrøvelige tilstand
bl.a. fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja
fordi det ikke blir konsekvensutredning og
oljeaktivitet, var det en sann fornøyelse å delta
på Vesterålen Skreifestival på Myre.
Her var det optimisme og framtidstro, på
fiskerinæringa generelt og på skreifisket spesielt,
både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø,
Nofima, SINTEF og Sparebanken NN.
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FAU har gjort
jobben sin
FORELDRERÅDENES ARBEIDSUTVALG ved Leknes, Svarholt, Bøstad og Ballstad skoler har gjort jobben sin når de
reagerer på kommunens håndtering av skolefruktordningen. Utvalgenes oppgave er blant annet å sikre reell
medvirkning fra foreldre, og ha medansvar for at elevenes
læringsmiljø er trygt og godt.
NÅR UTVALGENE REAGERER på at kommunen fjerner
skolefruktordningen i Vestvågøy, er dette helt innenfor de
områder utvalgene skal bry seg med. Ordningen er dessuten lovpålagt, og slik sett er det ikke opp til den enkelte
kommune å avgjøre om ordningen skal opphøre eller
ikke.

Selv om FAUene har gått
bort fra kravet om
tilbakeføring av fruktordningen, har de
benyttet sin rett og
plikt til å si fra om hva
de mener.

ELEVER I UNGDOMSSKOLER (skoler med klasse 810) og kombinerte skoler
(skoler med klasse 1-10)
inngår i en statlig finansiert
ordning med gratis frukt og
grønt. Målet med ordningen
er at barn og unge skal ha
gode kostholdsvaner, som
gir grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen.

VESTVÅGØY KOMMUNE
har valgt å kutte ut fruktordningen. Det reagerte FAU på
med å kreve ordningen gjeninnført. Til dette svarte kommunen at dersom skolefrukt igjen skulle tas inn i det vedtatte budsjettet, måtte man kutte tilsvarende i andre bevilgninger til den enkelte skole. Noe som gjorde at FAU
frafalt kravet om å få ordningen tilbake.
DE FIRE FAU-ENE har reagert sterkt på at kommunen har
kuttet en lovpålagt ordning: «Med årsak i dårlig økonomisk styring over flere år har kommunen kommet på Robeklista. Med dette som årsak legaliseres lovbrudd og kutt
i elevers rettigheter, rettigheter som elever over hele landet ellers har.», skriver de i et brev.
LIKE STERK ER MENINGEN om kommunens håndtering
av kuttet. De kaller det urimelig og usaklig at kommunen
krever at kostnadene skal inndekkes av de midlene skolene allerede har fått tildelt gjennom budsjettet.
SELV OM FAU-ENE har gått bort fra kravet om tilbakeføring av fruktordningen, har de benyttet sin rett og plikt til å
si fra om hva de mener. Dette er en berettiget korreksjon
til Vestvågøy kommune. I framtida bør kommunen tenke
seg om før de overkjører foreldrerådenes arbeidsutvalg.
En samarbeidslinje og bedre kommunikasjon ville kanskje dempet motsetningene.

Fokus var på kvalitet, verdiskaping og potensial.
Behandling av fisken fra båt til munn legger
grunnlaget for verdiskapinga. God kvalitet, fersk
vare, bærekraftig beskatning, positive
miljøfaktorer og optimale produksjonsforhold
generelt, gir sunn og god mat, og er en
ettertraktet vare i kjøpesterke markeder i
utlandet. Utvikling av nye produkter må tilpasses
forskjellige markeder verden over, og forskning
(bioprospektering) som utnytter slog i framstilling
av et utall forskjellige produkter, kan gi eventyrlig
fortjeneste. Utviklinga i næringa må komme fra
"innsida", dvs. fra bedriften sjøl. Med andre ord,
den gamle sannheten om å ta utgangspunkt i det
man er god på og være kreativ for å få flere bein
å stå på - gjerne i samarbeid med andre bedrifter
eller forskningsmiljø.

■ Er du sint, glad eller oppgitt?
Del det med Lofotpostens lesere.
■ Send oss innlegg på e-post:
red@lofotposten.no
■ Innlegg skal underskrives
med fullt navn, bare unntaksvis
godtar vi pseudonym.

Thonkonsert

■ Innleggene bør ha en maksimal lengde på 800 ord. Send
oss gjerne også et portrettbilde
av deg selv.
■ Lofotposten forbeholder seg
retten til å redigere og forkorte
lange innlegg.

Kirken og grunnlovsjubileet
Dette året feirer vi at
det er 200 år siden
Norge fikk sin grunnlov. Både kirkehusene og presteskapet spilte en stor rolle i dette arbeidet.
Forut for riksforsamlingen på Eidsvoll skulle det velges valgmenn fra
alle prestegjeld i landet, og disse
valgmennene skulle igjen velge representanter fra hvert amt (fylke).
Valget av valgmenn forgikk i kirkene.
16. februar 1814 februar samlet
stormennene seg på Eidsvoll og bestemte at det skulle kalles inn til en
Riksforsamling som skulle vedta
grunnlov og velge konge for Norge. Og allerede 25. februar skulle
det være bededagsgudstjenester i
kirkene der valgmenn fra de ulike
prestegjeld skulle velges.
Så vet vi at beskjeden om dette
ikke kom fram til Nord-Norge, det
var vinter, dårlig vær og umulig å få
dette budskapet fram på så kort tid.
I Nord-Norge ble derfor valgmenn valgt mye senere og dermed
også representantene så i Riksforsamlingen var det ingen fra vår
landsdel i maidagene 1814.
Men det ble valgt valgmenn og
representanter, selv om det skjedde
mye lenger ut på året, og da Riksforsamlingen var samlet på høsten
1814 var også Nord-Norge representert.
I Lofoten er det to av de kirkene
som fortsatt står som var valgkirker
i 1814, Flakstad kirke fra 1780 sto
der i 1814, og det samme gjorde
Hol kirke fra 1805.
Disse to kirkene vil derfor få en
spesiell vekt under grunnlovsjubileet. Komiteen for Grunnlovsjubileet har utarbeidet en spesiell plakett som skal henges opp på alle de
kirkene som var valgkirker, og Kirkerådet har oppfordret alle valgkirker til å ha en spesiell gudstjeneste
23.02 for å markere dette.
Både i Hol og Flakstad vil det
feires slike gudstjenester 23.2, og

Flakstad kirke fra 1780 var valgkirke i 1814 og vil derfor få en spesiell vekt under grun
nnlovsjubileet.

begge steder vil de respektive ord- inviterer menighetsrådet og komførere være med for å avduke valg- munen på kirkekaffe i kirkestuen
kirkeplakettene etter gudstjenes- etter gudstjenesten, og i Hol blir det
ten.
kirkekaffe inne i kirken.
Edvard
GrunnHoen har lalovsjubileet
get en prolog
er en god
og flere bønanledning
ner som brutil å se tilbakes i kirker
ke i takover
hele
knemlighet
landet denne
på
det
dagen, og
grunnlag
salmene vil
som ble lagt
også bære
for demoAnn-Helen
F. Jusnes
preg av jubikrati, frihet
prost i Lofoten
leet.
og rettferI Flakstad
dighet på

I DAG SKRIVER

Eidsvoll i 1814. Men grunnloven
som ble vedtatt da har heldigvis utviklet seg og blitt til det fundament
som vi i dag bygger vårt samfunn
på. Folkesuverenitetsprinsippet,
trykkefrihet og stemmerett var med
i grunnloven fra første stund. Men
jøder og jesuitter hadde ikke adgang til riket, og stemmeretten var
bare for noen få, og ikke for
kvinner. Den kom ikke før 99 år senere.
Likevel, Grunnloven fra 1814
hadde ansatsene til å bli det frihetsdokument den er i dag, og når vi feirer dette jubileet vil vi i kirkene fokusere på de utfordringer verden i
dag står overfor når det gjelder de-

– Og ikkje petroleum i feskefeltan
Foto: Lise Fagerbakk

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

De kunne bl.a. fortelle at en måtte leite lenge for
å finne en region med mer vekst og utvikling, at
Nordland er et av de største vekstfylkene i landet
og at fiskeriene skaper enorme verdier. Et
eksempel som ble nevnt er at den ene bedriften
Biomar på Myre, er like stor som olje og gass i
Nordland fylke.
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Si din mening i Lofotposten

Etter å ha lest om tingenes bedrøvelige tilstand bl.a. fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja fordi det ikke blir konsekvensutredning og oljeaktivitet, var
det en sann fornøyelse å delta på
Vesterålen Skreifestival på Myre.

Her var det optimisme og framtidstro, på fiskerinæringa generelt og
på skreifisket spesielt, både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi
høre fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø, Nofima,
SINTEF og Sparebanken NN.
De kunne bl.a. fortelle at en måtte leite lenge for å finne en region
med mer vekst og utvikling, at

Nordland er et av de største vekstfylkene i landet og at fiskeriene
skaper enorme verdier. Et eksempel som ble nevnt er at den ene bedriften Biomar på Myre, er like stor
som olje og gass i Nordland fylke.
Fokus var på kvalitet, verdiskaping og potensial. Behandling av
fisken fra båt til munn legger
grunnlaget for verdiskapinga. God
kvalitet, fersk vare, bærekraftig beskatning, positive miljøfaktorer og
optimale produksjonsforhold generelt, gir sunn og god mat, og er en
ettertraktet vare i kjøpesterke markeder i utlandet. Utvikling av nye
produkter må tilpasses forskjellige
markeder verden over, og forsk-

ning (bioprospektering) som utnytter slog i framstilling av et utall forskjellige produkter, kan gi eventyrlig fortjeneste. Utviklinga i næringa må komme fra ”innsida”, dvs.
fra bedriften sjøl. Med andre ord,
den gamle sannheten om å ta utgangspunkt i det man er god på og
være kreativ for å få flere bein å stå
på - gjerne i samarbeid med andre
bedrifter eller forskningsmiljø.
Ungdommene som var til stede
på konferansen ble anbefalt å lære
seg språk, markedsføring, økonomi, bli forskere, laboranter, teknikere – altså et bredt spekter av kompetansearbeidsplasser. Skaff deg
kompetanse, reis ut om du må, og

kom tilbake, var rådet fra innlederne, for fram mot 2050 skal vi bli
Norges ledende sjømatregion i verdens fremste sjømatnasjon. Intet
mindre!
En av innlederne som snakka
varmt om fiskerienes muligheter,
sa i forbifarta: - «og ikkje petroleum i fiskefeltan».
Og noe anna konklusjon kan
umulig trekkes etter skrei konferansen. «Petroleum i feskefeltan»
vil ødelegge mulighetene til å bli
Norges ledende sjømatregion.
Wenche Cumming
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja

Arkivfoto

mokrati, menneskerettigheter, frihet og likhet. Derfor vil ikke gudstjenestene bare bli tilbakeskuende.
Det er sogneprest Marit P. Gran,
organist Andrey Pirozkow og ordfører Jonny Finstad som deltar i
Hol, sammen med speidere og musiker Marie Therese Martinussen. I
Flakstad deltar prost Ann-Helen F
Jusnes, sogneprest Trond Gran, organist Brita F. Leutert, ordfører
Stein Iversen og sanger Caroline
Gjertsen. De respektive historielag
er spesielt invitert til gudstjenestene.
Også i Vågan vil grunnlovsjubileet bli markert søndag 23. februar,
selv om nåværende Vågan kirke
(fra 1898) ikke var valgkirke i
1814. Ordfører Eivind Holst vil
delta, samt sogneprest Kristine
Sandmæl og organist Terje Bruun.,
og i tillegg Lofoten Voices og Marianne Beate Kielland.
Vågan kirke har en spesiell plass
i Nordland fylkes grunnlovsfeiring,
særlig knyttet til biskop Mathias
Bonsak Krogh som var tidligere
prost i Lofoten med sete i Vågan,
og biskop i 1814. Dette vil bli markert på en stor festgudstjeneste i
september.
Den gamle Vågan kirke som nå
står på Værøy var valgkirke i 1814.
Vi håper mange tar veien til
gudstjenestene, både nå førstkommende søndag og på de andre
Grunnlovsarrangementene som vil
foregå dette året.

I onsdagens Lofotpost klages
det over bare 60 påmeldte av
240 mulige til lørdag på konsert
med Arve Tellefsen med mat i
munnen. Det trues med, at det til
neste år ikke blir noen vinterkonsert!

Denne konserten koster 1.500.- kr
uten rabatt for honnør.
Tirsdag 18.2. var vi på konsert
med MiNensemblet i kulturhuset på torsdag er det den tradisjonsrike
Lofotkveld i Kabelvåg ungdomsskole og lørdag altså en konsert
med Tellefsen.
Stikk fingeren i jorda !!!
MiNensemblekonserten var det
også få påmeldte på - derfor omgjorde man Store Molla til «Caféstil» med scenen midt på golvet. Så
koselig og «fyldig» ut - men dessverre så gikk det utilsiktet hardt ut
over akustikken. Vi i første rad hadde jo regnet med den vanlige avstanden fra scenen - men satt nu 2
meter fra nærmeste spiller. Og koret ble for svakt fordi de ikke var
forberedt på de nye forholdene.
Neste gang burde man bibeholde
scenen og heller stenge av på sidene?
Musikken er det vi kommer for
og vi som er fan av klassisk, musikk med mange fine nyanser og sololyder, er også kravstore når det
gjelder lytting.
Klassisk musikk er ikke «bakgrunnsstøy», noe man prater og
smatter til!
I går fikk jeg også utvekslet
mange meninger om lørdags-etegilde-konsert: bortsett fra den høye
prisen - og det ville være arrogant
og mene at alle har råd til dette - så
var det mange med meg som ønsker å konsentrere seg enten om
musikk eller om mat. Og mange
som ikke liker å sitte på restaurant i
timevis!
Det er urettferdig å avlyse neste
års konsert fordi Herr Thon ikke får
nok inntekter i år!
Det må være mulig å gjøre Arve
Tellefsen tilgjengelig «for hele folket» og legge etegildet like før eller
etter!
I Oslo har man alltids alternativer
- her på berget har vi det ikke!
Med anbefalende hilsen
Inger Ragna Dybwad,
vill etter klassisk musikk

Vil ikke skape
spillavhengighet
Direktør Elisabeth Ege i AKAN
Kompetansesenter beskylder i
Dagsavisen 11. februar organisasjonene som vil ha Postkodelotteriet til Norge, for å ville gjøre
flere spilleavhengige. Det er
selvfølgelig helt feil.

Eges innlegg framstår mer som et
ideologisk forsvar for Norsk Tipping, enn et velbegrunnet angrep på
Postkodelotteriet. Spilleavhengighet er noe herk, det er nok Ege og
jeg enige om, men Postkodelotteriet kommer ikke – når det lanseres
her i Norge, til å skape flere spilleavhengige! Hittil har vi ikke ETT
eneste tilfelle av spilleavhengighet,
som kan relateres til Postkodelotteriet, verken i Holland, Storbritannia
eller Sverige. Årsaken er enkel;
spillebeløpet er lavt, klare begrensninger i antall lodd man kan kjøpe,
og ikke minst, tiden fra kjøp av lodd
til trekning og omsider gevinst, er
altfor lang. Forskningen viser, som
Ege lett hadde funnet på nettet dersom hun hadde tatt seg bryderiet,
at spillemisbrukere søker seg til
spill som gir raske resultater. Typiske sånne spill er automater, hester, internettpoker, skrapelodd, og

”betting” (ikke minst aktuelt i disse
OL-tider). Norsk Tipping har så
sent som i januar lansert 65 nye
spill, deriblant nettkasino, videopoker samt skrapelodd – høyrisikospill for de om lag 200 000 nordmenn som er i faresonen for å bli
spillemisbrukere. Når Ege derfor
anklager Postkodelotteriet blir jeg
passelig provosert, og man undrer
raskt på hvem sitt ærend hun egentlig løper.
Det lotteriet vi skal bygge i Norge er trygt, morsomt og spennende,
og komplettert med et TV-program
som i de land det vises i dag er en
stor seersuksess. De som vinner
gjør det sammen med sine naboer,
hvilket øker samhørigheten og gleden. Men de store vinnerne er de av
Elisabeth Ege kritiserte humanitære organisasjonene.
Den politiske reguleringen av
spill er til for å fremme forsvarlige
spill, men den skal også regulere
hvilke formål som skal tilgodeses
med inntektene fra lotteriene.
Vi har, etter mange års hardt arbeid, blitt verdens nest største private giver til humanitære og sosiale formål – etter Bill og Melinda
Gates Foundation. I Sverige delte
Postkodelotteriet i fjor ut over en
milliard kroner – til 44 glimrende
organisasjoner. Vi gleder oss til å
gjøre det samme her i Norge!
Sandro Parmeggiani
styreleder i Postkodelotteriet

Permitteringsregler rammer
ungdommen
Etter at den mørkeblå regjeringen la om permitteringsreglene
fra årsskiftet, ser vi nå at flere blir
oppsagt fra jobben i bedrifter
som sliter. Årsaken er at det har
blitt dyrere for bedriftene å benytte seg av permitteringer enn
før.

Adgangen til å kunne permittere
ansatte i perioder med svak ordretilgang har tradisjonelt vært et viktig virkemiddel for å sikre at ikke
kompetansen forsvinner ut når bedriftene må innskrenke. Hvis bedriftene i stedet går til oppsigelser,
vil de ansatte måtte se seg om etter
annet arbeid – gjerne langt borte fra
hjemstedet. Dermed forsvinner
grunnlaget for å starte opp igjen når
etterspørselen tar seg opp.
Dette er en utvikling som rammer særlig unge arbeidstakere med
lav ansiennitet. Ved permitteringer
er det nemlig vanlig at permitteringsgraden er like høy for alle ansatte, uavhengig av ansiennitet. I
den grad enkelte av de ansatte fortsetter i større stilling enn de andre,
skyldes det at de fyller spesielle
funksjoner. Ved oppsigelser er dette annerledes. Da er det som regel
de med kortest ansiennitet som må
gå først – altså ungdommen.
Allerede ser vi flere eksempler
på at unge arbeidstakere må forlate
arbeidsplassene sine for godt som
en følge av de nye permitteringsreglene. I midten av januar fikk for
eksempel 20 ansatte i bedriften
Westcon beskjed om at de måtte gå,
noe konsernsjefen i selskapet beklaget. Konsernsjefen forklarte
oppsigelsene med at de nye permitteringsreglene gjør det dyrere å permittere ansatte fra årsskiftet.
Fra LOs side er vi dypt bekymret
over at regjeringen bagatelliserer
konsekvensene de nye permitteringsreglene får for ungdommen.
Til ANB 14.2. sier statssekretær
Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet at
det er industrien og bygg og anlegg
som har det meste av permitteringene, og at dette ikke er typiske ung-

domsbransjer. Dette vitner om en
manglende forståelse for arbeidsmarkedet, og om at regjeringen
ikke tar på alvor at flere bedrifter i
flere sektorer nå sliter. Det er jo
også slik at det er særlig viktig å
holde på unge arbeidstakere i bransjer der disse er underrepresentert.
Det er liten tvil om at flere oppsigelser og færre permitteringer er en
villet politikk fra regjeringen. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som regjeringen la fram i høst,
kan man lese: «For å motvirke et
unødig omfang av permitteringer
foreslår Regjeringen å forlenge arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager…». Og: «Alternativet til permittering vil ofte være å si opp arbeidstakere som vil kunne gå over i
annet arbeid.»
Vi vil fra LOs side minne om at
den høyreorienterte laissez-fairepolitikken overfor ungdom på arbeidsmarkedet har vært prøvd før i
vårt naboland Sverige. Der lot
Høyres og FrPs venner ungdomsarbeidsledigheten stige til 25 %
uten at de løftet en finger. I Norge
reddes vi nok av at veksten generelt
er høyere. Likevel står vi i fare for
at flere ungdommer blir gående
uten jobb med regjeringens nye politikk.
Kent Rune Pedersen
Ungdomsrådgiver i LO
Are Tomasgard
LO-sekretær

De 100 viktigste
nordmenn
VG søndag har ett fem siders oppslag over de 100 viktigste nordmenn. Her har de tatt med gjøglere,
noen som har spilt inn noen filmer
som de mener har satt Norge på
kartet, noen politikere som har beæret seg selv, noen motstandsfolk
som lekte krig på skauen, men ikke
de som virkelig sloss mot den tyske
krigsmakt. Men, det skal være sagt
at flere av disse som er «oppnevnt»
av VG fortjener en plass. Men,
hvorfor er ikke de som kanskje var
de første som skaffet landet sårt
trengte inntekter. Nemlig våre fiskere. Man kan ikke nevne alle de
som var fiskere her med navn. Men
som ett symbol og heder til alle disse ville jeg ha tatt med «Feskerkjerringa» som står på sokkel i innløpet
til Svolvær havn. Disse, våre fiskere og slitere fortjener virkelig å få
heder og ære.
Fritz A. Pedersen
Borkenes

Ikke rør
sexkjøpsloven
Nordland SV frykter at regjeringas
planer om å ta bort sexkjøpsloven
vil ramme de mest sårbare kvinnene og også en del menn.
Forslaget er et tilbakeskritt.
Mens andre land prøver å få igjennom en lignende lov er det krefter
som vil ha bort forbudet mot å kjøpe sex.
Sexkjøpsloven som først ble innført i Sverige, har fått en større effekt enn i Norge.
Det har vist seg at de land som
innfører loven ikke lengre er så attraktiv for hallikene som driver
menneskehandel.
Det er viktig å se nærmere på politiets håndhevelse av loven slik at
den blir brukt slik intensjonen var.
Nordland SV krever at loven om
forbud mot kjøp av sex ikke røres.
Uttalelse årsmøte
Nordland SV
Marius Meisfjord Jøsevold
leder

2050 skal vi bli Norges ledende sjømatregion i verdens
fremste sjømatnasjon. Intet mindre!
En av innlederne som snakka varmt om fiskerienes
muligheter, sa i forbifarta: - «og ikkje petroleum i
fiskefeltan».
Og noe anna konklusjon kan umulig trekkes etter skrei
konferansen. «Petroleum i feskefeltan» vil ødelegge
mulighetene til å bli Norges ledende sjømatregion.
© Lofotposten

Ungdommene som var til stede på konferansen
ble anbefalt å lære seg språk, markedsføring,
økonomi, bli forskere, laboranter, teknikere altså et bredt spekter av
kompetansearbeidsplasser.
Skaff deg kompetanse, reis ut om du må, og kom
tilbake, var rådet fra innlederne, for fram mot
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- og ikkje petroleum i feskefeltan
Vesteraalens Avis. Publisert på trykk 20.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Vesteraalens avis.

Etter å ha lest om tingenes bedrøvelige tilstand
bl.a. fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja
fordi det ikke blir konsekvensutredning og
oljeaktivitet, var det en sann fornøyelse å delta
på Vesterålen Skreifestival på Myre.
Her var det optimisme og framtidstro, på
fiskerinæringa generelt og på skreifisket spesielt,
både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø,
Nofima, Sintef og Sparebanken NN.
De kunne bl.a. fortelle at en måtte leite lenge for
å finne en region med mer vekst og utvikling, at
Nordland er et av de største vekstfylkene i landet
og at fiskeriene skaper enorme verdier. Et
eksempel som ble nevnt er at den ene bedriften
Biomar på Myre, er like stor som olje og gass i
Nordland fylke.
Fokus var på kvalitet, verdiskaping og potensiale.
Behandling av fisken fra båt til munn legger
grunnlaget for verdiskapinga. God kvalitet, fersk
vare, bærekraftig beskatning, positive
miljøfaktorer og optimale produksjonsforhold
generelt, gir sunn og god mat, og er en
ettertraktet vare i kjøpesterke markeder i
utlandet. Utvikling av nye produkter må tilpasses
forskjellige markeder verden over, og forskning
(bioprospektering) som utnytter slog i framstilling
av et utall forskjellige produkter, kan gi eventyrlig
fortjeneste. Utviklinga i næringa må komme fra
«innsida», dvs fra bedriften sjøl. Med andre ord,
den gamle sannheten om å ta utgangspunkt i det
man er god på og være kreativ for å få flere bein
å stå på - gjerne i samarbeid med andre bedrifter
eller forskningsmiljø.

fremste sjømatnasjon. Intet mindre!
En av innlederne som snakka varmt om fiskerienes
muligheter, sa i forbifarta: - «og ikkje petroleum i
fiskefeltan».
Og noe anna konklusjon kan umulig trekkes etter
skreikonferansen. «Petroleum i feskefeltan» vil ødelegge
mulighetene til å bli Norges ledende sjømatregion.
.
Wenche Cumming
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
© Vesteraalens Avis

Ungdommene som var til stede på konferansen
ble anbefalt å lære seg språk, markedsføring,
økonomi, bli forskere, laboranter, teknikere altså et bredt spekter av
kompetansearbeidsplasser. Skaff deg
kompetanse, reis ut om du må, og kom tilbake,
var rådet fra innlederne, for fram mot 2050 skal
vi bli Norges ledende sjømatregion i verdens
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? og ikkje petroleum i feskefeltan
Troms Folkeblad. Publisert på trykk 20.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

ETTER Å HA LEST om tingenes bedrøvelige
tilstand blant annet fra ordførere i Lofoten,
Vesterålen og Senja fordi det ikke blir
konsekvensutredning og oljeaktivitet, var det en
sann fornøyelse å delta på Vesterålen
Skreifestival på Myre.
Her var det optimisme og framtidstro, på
fiskerinæringa generelt og på skreifisket spesielt,
både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø,
Nofima, Sintef og Sparebanken Nord-Norge.
DE KUNNE BLANT ANNET fortelle at en måtte
leite lenge for å finne en region med mer vekst
og utvikling, at Nordland er et av de største
vekstfylkene i landet og at fiskeriene skaper
enorme verdier. Et eksempel som ble nevnt er at
den ene bedriften Biomar på Myre, er like stor
som olje og gass i Nordland fylke. Fokus var på
kvalitet, verdiskaping og potensial. Behandling av
fisken fra båt til munn legger grunnlaget for
verdiskapinga. God kvalitet, fersk vare,
bærekraftig beskatning, positive miljøfaktorer og
optimale produksjonsforhold generelt, gir sunn og
god mat, og er en ettertraktet vare i kjøpesterke
markeder i utlandet.
UTVIKLING AV nye produkter må tilpasses
forskjellige markeder verden over, og forskning
(bioprospektering) som utnytter slog i framstilling
av et utall forskjellige produkter, kan gi eventyrlig
fortjeneste. Utviklinga i næringa må komme fra
«innsida», dvs. fra bedriften sjøl. Med andre ord,
den gamle sannheten om å ta utgangspunkt i det
man er god på og være kreativ for å få flere bein
å stå på - gjerne i samarbeid med andre bedrifter
eller forskningsmiljø.

kompetanse, reis ut om du må, og kom tilbake, var rådet
fra innlederne, for fram mot 2050 skal vi bli Norges
ledende sjømatregion i verdens fremste sjømatnasjon.
Intet mindre!
EN AVINNLEDERNE som snakka varmt om fiskerienes
muligheter, sa i forbifarta: "? og ikkje petroleum i
fiskefeltan". Og noe anna konklusjon kan umulig trekkes
etter skreikonferansen. «Petroleum i feskefeltan» vil
ødelegge mulighetene til å bli Norges ledende
sjømatregion.
© Troms Folkeblad

UNGDOMMENE SOM var til stede på konferansen
ble anbefalt å lære seg språk, markedsføring,
økonomi, bli forskere, laboranter, teknikere altså et bredt spekter av
kompetansearbeidsplasser. Skaff deg
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Biomar på Myre er like stor som olje og gass i Nordland
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 20.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Wenche Cumming Folkeaksjonen Oljefritt, Senja Wenche Cumming. Side: 2.
Meninger

2

Etter å ha lest om tingenes bedrøvelige tilstand
bl.a. fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja
fordi det ikke blir konsekvensutredning og
oljeaktivitet, var det en sann fornøyelse å delta
på Vesterålen Skreifestival på Myre.
Her var det optimisme og framtidstro, på
fiskerinæringa generelt og på skreifisket spesielt,
både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø,
Nofima, Sintef og Sparebanken NN.

En stemme
for de tause
Forfatteren Herbjørg Wassmo har fått Sanitetskvinnenes hederspris Fredrikkeprisen. Prisen
deles årlig ut til personer utenfor Sanitetskvinnene som tar opp og synliggjør saker innenfor organisasjonens formål og strategiske områder.
Bakgrunnen er måten hun har satt kvinners livsvilkår på dagsordenen, ved å dele personlige erfaringer og gi stemme til sårbare jenter og
kvinner, både gjennom forfatterskapet og
deltakelse i offentlig debatt. Hun har beskrevet
en virkelighet som lenge ble fortiet og feid
under teppet, til tross for at mange levde hele
livet midt oppe i den. De var ikke i posisjon til å
bli hørt, før Wassmo tilkjempet seg en talerstol
gjennom sitt forfatterskap.
Da Wassmo tok imot prisen manet hun blant
annet til å ta an…en påminnelse for
svar for jenter
andre til å ikke
som i dag utsettes
glemme
for
kjønnslemlestelse
og
blir giftet bort som barn. Hun tok opp æresbegrepet og viste til at ære må knyttes til å beskytte de svake og etter evne hjelpe dem til utdannelse og et eget liv.
Årets tildeling sier mye om Herbjørg Wassmos
mot, evne til å ta opp en følsom og viktig
problematikk på en måte som setter spor, og om
hennes engasjement for kvinner i sårbare
situasjoner. Tildelingen forteller også mye om
Norske Kvinners Sanitetsforening, som har vært
en kvinnesaksorganisasjon nesten siden begrepet ble oppfunnet og har vært en spydspiss i
kampen for folkehelse. Blant annet gjennom
Fredrikkeprisen viser NKS engasjement og
medfølelse i saker som er oppe i tida.
Da Wassmo tok imot prisen viste hun også til
Sanitetskvinnenes
grunnlegger,
Fredrikke
Marie Qvam, og hennes evne til å «flytte fjell og
menn» i kamp for kvinners rettigheter, enten
det gjaldt kamp mot kvit slavehandel eller for
kvinners stemmerett.
Årets Fredrikkepris er vel fortjent og vil forhåpentligvis tjene som en påminnelse for andre
til å ikke glemme svake og tause grupper.

God kvalitet, fersk vare, bærekraftig beskatning,
positive miljøfaktorer og optimale
produksjonsforhold generelt, gir sunn og god
mat, og er en ettertraktet vare i kjøpesterke
markeder i utlandet.
Utvikling av nye produkter må tilpasses
forskjellige markeder verden over, og forskning
(bioprospektering) som av produkter, fortjeneste.
må fra sannheten utgangspunkt være stå andre
forskningsmiljø.
stede anbefalt markedsføring, forskere, kompetansearbeidsplasser.
Wenche Cumming.
som utnytter slog i framstilling av et utall
forskjellige produkter, kan gi eventyrlig
fortjeneste.

Etter mange år med usikkerhet
og spekulasjoner om nedleggelse av hjørnesteinsbedriften
på Melbu, fikk vi endelig bekreftet at Norway Seafoods fortsatt skal satse på Melbu.
Norway Seafood sine planer
for utvikling av filétindustrien i
Nord-Norge, og at det skal
investeres 150-200 millioner
kroner i denne næringen, ser vi
på som svært positiv. Selskapet

skal utvikle produksjonen i 7 av
de 8 kommunene hvor det har
anlegg i dag.
Bedriften på Melbu blir
sentral i Norway Seafoods’
satsing på ferdigvarer til forbruker, og den planlgte veksten
i denne produktkategorien vil
gi økt aktivitet i ferdigvareavdelingen på Melbu. I tillegg
vil det produseres filét, og det
satses her på fryste produkter
og vakuum.
Det er selvfølgelig trist at
noen mister jobben i selskapet,
og vi på Melbu håper at selskapet gjør alt som er mulig for

at de berørte skal få annet
arbeid.
For de ansatte på Melbu er
Norway Seafoods’ satsing på
bedriften en gledelig nyhet, og
vi har tillit til at de tiltak som nå
iverksettes vil føre til større
mindre
inntjening,
permitteringer og sikrere helårlige arbeidsplasser.
For de tillitsvalgte på Melbu
Nina Hanssen
Svein Arne Rasch
Svein Erik Antonsen
Roald Pedersen

Biomar på Myre er like stor
som olje og gass i Nordland
«og ikkje petroleum på feskefeltan»
Etter å ha lest om tingenes bedrøvelige tilstand bl.a. fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og
Senja fordi det ikke blir konsekvensutredning og oljeaktivitet, var det en sann fornøyelse å delta på Vesterålen
Skreifestival på Myre.
Her var det optimisme og
framtidstro, på fiskerinæringa
generelt og på skreifisket
spesielt, både i regionen og i
Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen
Bodø,
Nofima,
Sintef og Sparebanken NN.
De kunne bl.a. fortelle at en
måtte leite lenge for å finne en
region med mer vekst og utvikling, at Nordland er et av de
største vekstfylkene i landet og
at fiskeriene skaper enorme
verdier. Et eksempel som ble
nevnt er at den ene bedriften
Biomar på Myre, er like stor
som olje og gass i Nordland
fylke.
Fokus var på kvalitet, verdiskaping og potensial. Behandling av fisken fra båt til munn
legger grunnlaget for verdiskapinga. God kvalitet, fersk
vare, bærekraftig beskatning,
positive miljøfaktorer og optimale
produksjonsforhold
generelt, gir sunn og god mat,
og er en ettertraktet vare i
kjøpesterke markeder i utlandet.
Utvikling av nye produkter
må
tilpasses
forskjellige
markeder verden over, og
forskning (bioprospektering)

Wenche
Cumming.
som utnytter slog i framstilling
av
et
utall
forskjellige
produkter, kan gi eventyrlig fortjeneste. Utviklinga i næringa
må komme fra ”innsida”, dvs
fra bedriften sjøl.
Med andre ord, den gamle
sannheten om å ta utgangspunkt i det man er god på og
være kreativ for å få flere bein å
stå på – gjerne i samarbeid med
andre bedrifter eller forskningsmiljø.
Ungdommene som var til
stede på konferansen ble
anbefalt å lære seg språk,
markedsføring, økonomi, bli
forskere, laboranter, teknikere
– altså et bredt spekter av kompetansearbeidsplasser.
Skaff deg kompetanse, reis

ut om du må, og kom tilbake,
var rådet fra innlederne, for
fram mot 2050 skal vi bli
Norges ledende sjømatregion i
verdens fremste sjømatnasjon.
Intet mindre!
En av innlederne som
snakka varmt om fiskerienes
muligheter, sa i forbifarta: - ”og
ikkje petroleum i feskefeltan”.
Og noe anna konklusjon kan
umulig trekkes etter skreikonferansen. ”Petroleum i feskefeltan”
vil
ødelegge
mulighetene til å bli Norges
ledende sjømatregion.
Wenche Cumming
Folkeaksjonen Oljefritt
Lofoten, Vesterålen og Senja
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De kunne bl.a. fortelle at en måtte leite lenge for
å finne en region med mer vekst og utvikling, at
Nordland er et av de største vekstfylkene i landet
og at fiskeriene skaper enorme verdier. Et
eksempel som ble nevnt er at den ene bedriften
Biomar på Myre, er like stor som olje og gass i
Nordland fylke.

Bladet Vesterålen Tor 20. februar 2014
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Utviklinga i næringa må komme fra ”innsida”, dvs fra
bedriften sjøl.
Med andre ord, den gamle sannheten om å ta
utgangspunkt i det man er god på og være kreativ for å
få flere bein å stå på - gjerne i samarbeid med andre
bedrifter eller forskningsmiljø.
Ungdommene som var til stede på konferansen ble
anbefalt å lære seg språk, markedsføring, økonomi, bli
forskere, laboranter, teknikere - altså et bredt spekter av
kompetansearbeidsplasser.
Skaff deg kompetanse, reis
ut om du må, og kom tilbake, var rådet fra innlederne,
for fram mot 2050 skal vi bli Norges ledende
sjømatregion i verdens fremste sjømatnasjon.
Intet mindre! En av innlederne som snakka varmt om
fiskerienes muligheter, sa i forbifarta: - ”og ikkje
petroleum i feskefeltan”.
Og noe anna konklusjon kan umulig trekkes etter
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skreikonferansen.

Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

© Bladet Vesterålen

”Petroleum i feskefeltan” vil ødelegge
mulighetene til å bli Norges ledende
sjømatregion.
Bildetekst: Wenche Cumming.
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- Og ikkje petroleum i feskefeltan
Vesterålen Online. Publisert på nett 19.02.2014 18:50. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Oljeutvinning vil ødelegge for Vesterålens
muligheter til å bli Norges ledende sjømatregion,
mener Wenche Cumming. Wenche Cumming.
Foto: Knut Ivar Aarstein Etter å ha lest om
tingenes bedrøvelige tilstand bl.a.
fra ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja fordi
det ikke blir konsekvensutredning og oljeaktivitet,
var det en sann fornøyelse å delta på Vesterålen
Skreifestival på Myre.
Optimisme og framtidstro
Her var det optimisme og framtidstro, på
fiskerinæringa generelt og på skreifisket spesielt,
både i regionen og i Nord-Norge. Det fikk vi høre
fra Norges Sjømatråd, Handelshøgskolen Bodø,
Nofima, Sintef og Sparebanken NN.
De kunne bl.a. fortelle at en måtte leite lenge for
å finne en region med mer vekst og utvikling, at
Nordland er et av de største vekstfylkene i landet
og at fiskeriene skaper enorme verdier. Et
eksempel som ble nevnt er at den ene bedriften
Biomar på Myre, er like stor som olje og gass i
Nordland fylke.
- Ta utgangspunkt i det man er god på
Fokus var på kvalitet, verdiskaping og potensiale.
Behandling av fisken fra båt til munn legger
grunnlaget for verdiskapinga. God kvalitet, fersk
vare, bærekraftig beskatning, positive
miljøfaktorer og optimale produksjonsforhold
generelt, gir sunn og god mat, og er en
ettertraktet vare i kjøpesterke markeder i
utlandet.
Utvikling av nye produkter må tilpasses
forskjellige markeder verden over, og forskning
(bioprospektering) som utnytter slog i framstilling
av et utall forskjellige produkter, kan gi eventyrlig
fortjeneste. Utviklinga i næringa må komme fra
innsida, dvs fra bedriften sjøl. Med andre ord,
den gamle sannheten om å ta utgangspunkt i det
man er god på og være kreativ for å få flere bein
å stå på - gjerne i samarbeid med andre bedrifter
eller forskningsmiljø.
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- Skal bli beste sjømatregion i landet
Ungdommene som var til stede på konferansen
ble anbefalt å lære seg språk, markedsføring,
økonomi, bli forskere, laboranter, teknikere altså et bredt spekter av
kompetansearbeidsplasser. Skaff deg
kompetanse, reis ut om du må, og kom tilbake,
var rådet fra innlederne, for fram mot 2050 skal
vi bli Norges ledende sjømatregion i verdens
fremste sjømatnasjon. Intet mindre!

Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

Og noe anna konklusjon kan umulig trekkes etter skrei
konferansen. Petroleum i feskefeltan vil ødelegge
mulighetene til å bli Norges ledende sjømatregion.
- Wenche Cumming, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/lPWxUUE5

En av innlederne som snakka varmt om
fiskerienes muligheter, sa i forbifarta: - og ikkje
petroleum i fiskefeltan.
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Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

For gane og sinn
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 18.02.2014. Profil: Nofima. Side: 7.

BØ: Kystkaféen på Bø museum forleden ga både
kunnskap og kos.
Samfunnsøkonom John Isaksen fra Hovden holdt
et interessant foredrag om fiskeri, der han trakk
linjer fra 1500- tallet til i dag.
Isaksen er forsker ved Nofima i Tromsø. Han tok
utgangspunkt i Hovden og slekta si her, og endte
opp i en forrykende beskrivelse av dagens
situasjon.

Nyheter

Bladet Vesterålen Tir 18. februar 2014
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Vinterfesk-uka 2014 i Bø:

For gane
og sinn
BØ: Kystkaféen på Bø
museum forleden ga både
kunnskap og kos.
BJØRNAR HANSEN
r e d @ b l v. n o

Samfunnsøkonom John Isaksen fra Hovden holdt et interessant foredrag om fiskeri, der
han trakk linjer fra 1500- tallet
til i dag.
Isaksen er forsker ved Nofima i Tromsø. Han tok utgangspunkt i Hovden og slekta si her,
og endte opp i en forrykende
beskrivelse av dagens situasjon.
Men Kystkafé i Bø er sjelden

bare vitenskap, ei heller denne
gang. Muséets stuebord bugnet
av sjeldenheter som er ukjent
for den jevne vesteråling: godsaker som kaviarpostei fra Røsnes, Marits torskemoussé og
den mer vanlige rognpuddingen.
– Havets delikatesser smakte nydelig, sier Aslaug Johnsen
fra Sund.
FLERE BILDER FRA
VINTERFESK-UKA PÅ BLV.NO

John Isaksen og Julie Sæther med rognpudding fra Hovden. (Foto: Bjørnar Hansen)

Men Kystkafé i Bø er sjelden
Stua var fullsatt av interesserte deltakere på kystkaféen.

bare vitenskap, ei heller denne gang. Muséets
stuebord bugnet av sjeldenheter som er ukjent
for den jevne vesteråling: god - saker som
kaviarpostei fra Røsnes, Marits torskemoussé og
den mer vanlige rognpuddingen.
- Havets delikatesser smakte nydelig, sier Aslaug
Johnsen fra Sund.
Bildetekst: John Isaksen og Julie Sæther med

Matbordet bød på en rekke delikatesser.

Gjenhør med kjente låter
Jektkaran: Viggo Berg, Arild Paulsen, Nils Olav Johnsen, Olav
Berg, og Sverre Jørgensen.

Kremlåter fra litt tilbake i tid skapte god stemning, og fikk mer enn én til å gynge i takt med musikken. (Alle foto: Bjørnar Hansen)

BØ: De eldre på Bøheimen fikk gjenhør med
kjente strofer, da Jektkaran spilte opp til Huskerdu-kveld i helga.
BJØRNAR HANSEN
r e d @ b l v. n o

Oddny Pedersen fra Vinje likte
det svært godt det hun hørte:
– Å høre Jektkaran synge og
spille, var som i gamle dager på
lokalet, sier Pedersen. Og hun
var ikke den eneste som viste
stor glede og trampet takten til
Jektkarans fengende musikk.

Tiende klasse ved Bø ungdomsskole serverte kaffe og
kjempegode kaker i kantina i
første etasje i en pause. Pengene skal gå til klassetur.
Arrangementet er en del av
programmet under Vinterfeskuka i Bø.

Tiende klassetrinn ved Bø ungdomsskole serverte kaffe og kjempegode kaker i pausen på «Husker-du»-stunda. En del av de flinke elevene: Ane Eliassen, Maria Andreassen, Magnhild Jakobsen
og Amalie Fæster Klaussen.

rognpudding fra Hovden. Matbordet bød på en
rekke delikatesser. Stua var fullsatt av
interesserte deltakere på kystkaféen.
© Bladet Vesterålen
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Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

Ei reise i fiskeri
Bladet Vesterålen. Publisert på nett 13.02.2014 08:44. (Oppdatert 13.02.2014 10:47) Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Mareno Leonhardsen.

På Bø museum, førstkommende fredag, forteller
John Isaksen om Fiskeriene før og nå - ei
klassereise. John Isaksen Foto: Audun Iversen
John er hovdeværing og bøfjerding. (Oppdatert:
13.02.2014 10:47)
Han er også samfunnsøkonom og har jobbet som
forsker ved Fiskeriforskning/Nofima i Tromsø i 16
år - ved avdeling for nærings- og bedriftsøkonomi.
I sitt arbeid har han jobbet mye med
konsekvenser av offentlige virkemidler - fra
reguleringer av næringa til næringssubsidier - og
har vært medforfatter på flere evalueringer av
ulike virkemidler for fiskerinæringa.
Johns favorittmat er ferskfesk og rognpudding.
Det passer bra, siden vi i anledning Vinterfeskuka serverer nettopp rognpudding og andre
heimlaga overraskelser fra havets koldtbord,
melder Julie Sæther på Bø museum.
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/SbCwZyVZ
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Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

Om fiskeri på kystkafé
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 12.02.2014. Profil: Nofima.
Mareno Leonhardsen. Side: 38.

BØ: Fiskerienes vilkår er tema på Bø museums
kystkafé fredag.
På Bø museum - førstkommende fredag - forteller
John Isaksen om «Fiskeriene før og nå - en
klassereise ».
John er hovdeværing og bøfjerding. Han er også
samfunnsøkonom og har jobbet som forsker ved
Fiskeriforskning/ Nofima i Tromsø i 16 år - ved
avdeling for nærings- og bedriftsøkonomi.
I sitt arbeid har han jobbet mye med
konsekvenser av offentlige virkemidler - fra
reguleringer av næringa til næringssubsidier. Han
har dessuten vært medforfatter på flere
evalueringer av ulike virkemidler for
fiskerinæringa.

Liv og rørelse

38

■ Båter ankomst/avgang
Hurtigrutene: Nordg.: Stokmarknes kl. 0030-0100, Sortland kl. 0200-0300, Risøyhamn kl. 0415-0430. Sydg.:
Risøyhamn kl. 1045-1100,
Sortland kl. 1230-1300, Stokmarknes kl. 1430-1515.

Leknes skole innfører bikiniforbud i svømmetimene, og
foretrekker badedrakt, melder Lofotposten. Samarbeidsutvalget ved skolen har sluttet seg til dette, sier rektor
Bernt Kristoffersen. Bakgrunnen skal være at flere
jenter føler oppmerksomhet
om kropp og kroppsideal, og
vegrer seg for å delta i svømmetimene. I et brev til foreldrene hevdes det at bikini
ikke er egnet til aktiviteter
som stuping, hopp, livredning
og ballspill.

Onsdag 12. 02. 2014:
Hurtigrutene:
Nordgående
hurtigrute er kansellert.
Sydg. «Richard With».
Torsdag 13. 02. 2014:
Hurtigrutene:
Nordg.
«Midnatsol». Sydg. «Nordnorge».

BØ: Fiskerienes vilkår er tema på Bø museums kystkafé fredag.
MARENO LEONHARDSEN
m a r e n o @ b l v. n o

■ Etterlyser flere løsninger

■ Elg hoppet fra bru

– Vi har en god landbrukspolitisk modell i Norge, men vi
har forsket for lite på hvordan vi kan gjøre ting bedre,
mener tidligere landbruksminister Lars Sponheim. Han
sier til Bondebladet at man
ikke har brukt forskningen til
å fremskaffe ny kunnskap. –
For eksempel kunne vi forsket på hvordan vi kunne redusert kostnadene i landbruket.

En elg ble så skremt av en
trailer på Raftsundbrua at
den hoppet over rekkverket.
Det var tirsdag morgen at
trailersjåfør møtte elgen midt
på Raftsundbrua. Da elgen
så traileren hoppet den over
brurekkverket og rett i Raftsundstraumen cirka 50 meter
under. Viltnemnda ble varslet, opplyser politiet, som
fikk meldingen klokka fra
06.36.

■ Bjørke tar ikke gjenvalg

■Tar bølgen for norskekysten

Bondelagsleder Nils T. Bjørke har gitt valgnemnda beskjed om at han ikke tar
gjenvalg på årsmøtet i juni. –
Jeg har en familie som har
tatt ansvar og gjort en utrolig
jobb. Men å er det på tide at
jeg tar mer ansvar selv. Det
er jo bonde og matprodusent
jeg først og fremst er, sier
han til Bondebladet.

Iskalde vinder fra øst kombinert med mange stormer i Atlanterhavet har i vinter skapt
drømmeforhold for surfere
langs hele kysten av Norge. –
Utviklingen har nesten eksplodert de siste årene. Stadig flere oppdager de unike
bølgene langs kysten vår- og
satser på surfing året rundt,
sier Vegard Halvorsen, surfer
og nettredaktør i magasinet
SurfNorge til Nationen.

■ Fiske på fjorden

På Bø museum – førstkommende fredag – forteller
John Isaksen om «Fiskeriene før og nå – en klassereise».
John er hovdeværing og bøfjerding. Han er også
samfunnsøkonom og har jobbet som forsker ved Fiskeriforskning/Nofima i Tromsø i 16 år – ved avdeling
for nærings- og bedriftsøkonomi.
I sitt arbeid har han jobbet mye med konsekvenser
av offentlige virkemidler – fra reguleringer av næringa
til næringssubsidier. Han har dessuten vært medforfatter på flere evalueringer av ulike virkemidler for fiskerinæringa.
Favorittmaten hans er ferskfesk og rognpudding.
Og det passer bra, siden vi i anledning Vinterfesk-uka
serverer nettopp rognpudding og andre heimlaga overraskelser fra havets koldtbord. Alle er hjertelig velkommen!
John Isaksen.
(Pressefoto: Audun Iversen)

GARFIELD

HÅREK

Vinterfiske på Eidsfjorden. Fiskerne heter Terje og Helene.
(Foto: Ellen N. Andreassen)
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Og det passer bra, siden vi i anledning Vinterfeskuka serverer nettopp rognpudding og andre
heimlaga overraskelser fra havets koldtbord. Alle
er hjertelig velkommen!

Bladet Vesterålen Ons 12. februar 2014

Om fiskeri
på kystkafé

FLISAS DAGBOK
■ Bikiniforbud
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Bildetekst: John Isaksen.
© Bladet Vesterålen
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Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

Bø feirer skreien
Bladet Vesterålen. Publisert på nett 11.02.2014 18:01. (Oppdatert 12.02.2014 22:05) Profil: Nofima.
Mareno Leonhardsen.

BØ: Bøfjerdingene feirer skreien med sin årlige
Vinterfesk-uke, med konserter, festbord,
gudstjenester, fiskarheims-kvelder, kystkafé og
mye god mat. Nå onsdag er det Fiskarheimskveld
i Hovden. (Oppdatert: 12.02.2014 22:05)
Feskarheimkveld under Vinterfeskuka 2013:
Synnøve Solsem Olsen legger opp fiskesuppe. Av
musikerne Minimum3 ser vi Brith-Unni, Trond,
Bjørn og Tormod. Foto: Bjørnar Hansen
Arrangementet er gjentakelse av noe som er blitt
tradisjon, etter vellykkede feiringer tidligere år,
sier Synnøve Solsem Olsen og Tormod
Johannessen i ei pressemelding.
Bø kommune, Bø kystlag, skoler og barnehager,
Bø museum, Bø og Malnes menighetsråd og
Synnøve Solsem Olsen står sammen om uka eller ukene, som det i år er blitt.
Feirer
Vi feirer at det er vinter, - og at skreien er på sin
årvise gytevandring ved kysten vår.
Programmet omfatter blant annet følgende
arrangement og tiltak:
? Fiskarheimkveld i Hovden samfunnshus
? Kystkafé på Bø museum
? Den store torskedagen (på Bøheimen)
? Husker-du-aften på Bøheimen med Jektkaran.
? Havets festbord i Bøhallen Bø og Malnes
menighet står bak
? Festgudstjeneste i Malnes kirke med tittelen
Havets takkedag og med kirkekaffe.
Med i hverdagen
- Bø og Malnes menighet ønsker at kirka skal
være en viktig aktør og dimensjon i det lokale liv,
- en viktig bidragsyter og ressurs for et godt
lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og
engasjement.
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- Dette innebærer også at kirka skal være med å
ta ansvar for skaperverket, - og være ei kirke som
både er tradisjonsbærer og arena for nyskaping.
Vi ønsker velkommen til Vinterfeskuka i Bø, sier
arrangørene.

Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

nå - en klassereise. John er samfunnsøkonom og har
jobbet som forsker ved Fiskeriforskning/Nofima i Tromsø
i 16 år - ved avdeling for nærings- og bedriftsøkonomi.
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/A5LD4SnV

Kystkafé
En hovdeværing deltar forøvrig på Bø museums
kystkafé, førstkommende fredag:
Her forteller John Isaksen om Fiskeriene før og
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Fisken i havet og toskene på land; veivalg om kvalitet og verdier
Vesteraalens Avis. Publisert på trykk 08.02.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Vesteraalens avis.

Mange fiskerisamfunn opplever nå at framtida
trues, og at fiskeribedrifter må permittere
arbeidsfolk. Dette skjer samtidig som et rikt
torskefiske pågår fra Senja til Lofoten.
Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge
mye fisk av superkvalitet i godt betalende
marked. Klare signal kommer om at norsk fisk
ikke holder mål kvalitetsmessig. Problemet
oppstår når store volum torsk tas på land i løpet
av noen travle uker mellom jul og påske. Fiskeri
avhenger av samspill med naturen og vil alltid
være sesongbasert. Likevel kan det bli langt
større og bedre fordelt verdiskaping i norske
fiskevær enn i dag, som kan gi nye produkt og
holde folk i arbeid.
Konfliktlinjene i fiskeriene er tydelig. På den ene
sida av fronten står store aktører med Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening i spissen og
ønsker mer industrielt fiske, store landanlegg og
kortsiktig profitt. På den andre sida står
kystsamfunn med flere relativt små
foredlingsanlegg og en kystfiskeflåte som vil
satse for framtida og tilpasse seg
kvalitetsfremmende fiske.
Skal det bli jevn aktivitet, så må det legges til
rette for at landing av høvelig store fangster og
topp kvalitet, og slik at det passer med
mottakenes driftsopplegg og markedsavtaler.
Fiskerne mener at feil reguleringer og mangel på
kvalitetsfremmende prissystem presser dem til
mer intensivt fiske, som igjen presser pris og
kvalitet nedover. Forskere fra bl.a. Nofima har
flere ganger dokumentert at dårlig fiskekvalitet gir
lav lønnsomhet i næringen, og de etterlyser grep
for å få opp kvalitet og pris.
Norge går glipp av store salgsverdier når så mye
torsk nå kjøres ut i markedet og gir prispress.
Når leder i Norges Fiskarlag avviser forslag om
tiltak for jevnere fiske gjennom året, så støtter
han dermed de store aktørene som vil strukturere
fiskeflåten videre mot mer industrialisert fiske,

og bort fra miljøvennlig kvalitetsfiske. Det er en politisk
skapt markedskrise som nå rammer kysten. Den
tradisjonelle lineflåten er ikke konkurrert bort, men
regulert bort.
FHL krever i FiskeribladetFiskaren 24.1. at norsk
fiskerinæring må bli enda mer liberalisert for å skape
helårs virksomhet, og de viser til Island som har
avregulert fiskerinæringen totalt. FHL sin resept er ei
dødslinje for fiskerisamfunn. Det strider også mot
erfaringer i markedet, og forsøk på å heve status og pris
gjennom Skrei-merket. Sjømatrådet påpeker juks og
uryddighet, og etterlyser faktisk mer kontroll lange hele
verdikjeden fra fiskebåt til butikk.
Vestvågøy SV vil sterkt advare mot konsekvensene av
videre liberalisering i fiskeriene slik FHF ønsker.
Satsinga på fersk kvalitetsfisk må trappes opp. Vi ber
Nærings- og fiskeridepartementet og Råfisklaget om
snarest å iverksette tiltak som stimulerer kystline- og
juksaflåten som leverer kvalitetsfisk som markedet
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etterspør. Konkrete tiltak som pristillegg,
kvotebonus og miljømerking må seriøst utprøves
og utvikles i samarbeid med FoU-miljø, fiskere,
foredlingsanlegg og marked.
Dette vil gi jevnere leveranse og fleksibel
flåtestruktur. Det vil også skape større
sjømatverdier og bidra til utvikling av flere
lokalsamfunn på kysten. Fisken i Vandet, det er
vores Brød, skrev Petter Dass. Om Norge skal nå
målet om å bli verdens beste fiskerinasjon med

Uttak 03.03.2014 Kilde: Retriever

vekt på kvalitet, ressurser og miljø, så kan ikke torsken i
havet styres av toskate reguleringer på land.
For årsmøtet i Vestvågøy SV
Kurt Atle Hansen, leder
© Vesteraalens Avis
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Fisken i havet og toskene på land; veivalg om kvalitet og verdier
Lofot-Tidende. Publisert på trykk 07.02.2014. Profil: Nofima.
For årsmøtet Vestvågøy SV Kurt Atle Hansen, leder. Side: 12.

Mange fiskerisamfunn opplever nå at framtida
trues, og at fiskeribedrifter må permittere
arbeidsfolk. Dette skjer samtidig som et rikt
torskefiske pågår fra Senja til Lofoten.
Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge
mye fisk av superkvalitet i godt betalende
marked. Klare signal kommer om at norsk fisk
ikke holder mål kvalitetsmessig. Problemet
oppstår når store volum torsk tas på land i løpet
av noen travle uker mellom jul og påske. Fiskeri
avhenger av samspill med naturen og vil alltid
være sesongbasert. Likevel kan det bli langt
større og bedre fordelt verdiskaping i norske
fiskevær enn i dag, som kan gi nye produkt og
holde folk i arbeid. Konfliktlinjene i fiskeriene er
tydelig. På den ene sida av fronten står store
aktører med Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening i spissen og ønsker mer industrielt
fiske, store landanlegg og kortsiktig profitt. På
den andre sida står kystsamfunn med flere
relativt små foredlingsanlegg og en kystfiskeflåte
som vil satse for framtida og tilpasse seg
kvalitetsfremmende fiske. Skal det bli jevn
aktivitet, så må det legges til rette for at landing
av høvelig store fangster og topp kvalitet, og slik
at det passer med mottakenes driftsopplegg og
markedsavtaler. Fiskerne mener at feil
reguleringer og mangel på kvalitetsfremmende
prissystem presser dem til mer intensivt fiske,
som igjen presser pris og kvalitet nedover.
Forskere fra bl.a. Nofima har flere ganger
dokumentert at dårlig fiskekvalitet gir lav
lønnsomhet i næringen, og de etterlyser grep for
å få opp kvalitet og pris. Norge går glipp av store
salgsverdier når så mye torsk nå kjøres ut i
markedet og gir prispress. Når leder i Norges
Fiskarlag avviser forslag om tiltak for jevnere
fiske gjennom året, så støtter han dermed de
store aktørene som vil strukturere fiskeflåten
videre mot mer industrialisert fiske, og bort fra
miljøvennlig kvalitetsfiske. Det er en politisk
skapt markedskrise som nå rammer kysten. Den
tradisjonelle lineflåten er ikke konkurrert bort,
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Kystsamfunn i opprør
Befolkningene i Mehamn og
Vardø går nå i fakkeltog for å
protestere mot at ressursgrunnlaget knyttet til leveringspliktig
trålfisk ikke lenger tilføres deres
samfunn. Tilsvarende opprør er
under oppseiling i flere kystsamfunn hvor arbeidstakere står i
fare for å miste ressursgrunnlaget sitt i fiskeriene. Dette gjelder
Hammerfest
i
Finnmark,
Gryllefjord i Troms og Melbu og
Stamsund i Nordland etter at
Skjervøy i Troms allerede har
"solgt" sine kvoterettigheter.
Selv med rekordhøye fiskekvoter
er det altså skjebnetider for
mange utsatte nordnorske fiskerisamfunn som er bygd opp på
grunnlag av verdiskapning med

basis i fiskeressursene. Årsaken
er at selskaper, og i særlig grad
de som kontrolleres av Røkke,
forsøker å frigjøre seg fra leveringsplikten til kvoter øremerket
for foredling i bestemte kystsamfunn.
Av en total norsk fiskekvote i
2014 på 531 tusen tonn torsk og
hyse er 94 tusen tonn (18 prosent) tildelt trålere med leveringsplikt i til bestemte områder
i Nord Norge. Fangst med trål for
leveranse av fersk fisk til foredling på land er gått ut på dato
fordi fisken ikke blir fersk nok for
de best betalende markeder.
Rederne fryser derfor i økende
grad fisken om bord på fartøy-

ene for leveranse til markeder
utenom det nordnorske foredlingsleddet. Tilbake står fiskerisamfunn uten reelle alternativ
sysselsetting utenom det offentlige.
I denne situasjonen gir vi vår
fulle støtte til dette tverrpolitiske
folkelige opprør som dessverre
er helt nødvendig for å vekke
våre ansvarlige politikere til å se
hva som faktisk skjer på kysten.
Mange av de aktuelle lokalsamfunn er ensidig avhengig av fiskeressursene som grunnlag for
videreutvikling av verdiskapning. Lokalsamfunn som kun er
avhengig av det offentlige eventuelt kombinert med pendling,

Fisken i havet og toskene på land;
veivalg om kvalitet og verdier
Mange fiskerisamfunn opplever
nå at framtida trues, og at fiskeribedrifter må permittere arbeidsfolk. Dette skjer samtidig som et
rikt torskefiske pågår fra Senja til
Lofoten. Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge mye
fisk av superkvalitet i godt betalende marked. Klare signal kommer om at norsk fisk ikke holder
mål kvalitetsmessig. Problemet
oppstår når store volum torsk tas
på land i løpet av noen travle
uker mellom jul og påske. Fiskeri
avhenger av samspill med naturen og vil alltid være sesongbasert. Likevel kan det bli langt
større og bedre fordelt verdiskaping i norske fiskevær enn i dag,
som kan gi nye produkt og holde
folk i arbeid.
Konfliktlinjene i fiskeriene er
tydelig. På den ene sida av fronten står store aktører med
Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening i spissen og
ønsker mer industrielt fiske,
store landanlegg og kortsiktig
profitt. På den andre sida står
kystsamfunn med flere relativt
små foredlingsanlegg og en kystfiskeflåte som vil satse for framtida og tilpasse seg kvalitetsfremmende fiske.
Skal det bli jevn aktivitet, så må
det legges til rette for at landing
av høvelig store fangster og topp
kvalitet, og slik at det passer med
mottakenes driftsopplegg og
markedsavtaler. Fiskerne mener
at feil reguleringer og mangel på
kvalitetsfremmende prissystem

presser dem til mer intensivt
fiske, som igjen presser pris og
kvalitet nedover. Forskere fra
bl.a. Nofima har flere ganger
dokumentert at dårlig fiskekvalitet gir lav lønnsomhet i næringen, og de etterlyser grep for å få
opp kvalitet og pris.
Norge går glipp av store salgsverdier når så mye torsk nå kjøres ut i markedet og gir prispress.
Når leder i Norges Fiskarlag avviser forslag om tiltak for jevnere
fiske gjennom året, så støtter
han dermed de store aktørene
som vil strukturere fiskeflåten
videre mot mer industrialisert
fiske, og bort fra miljøvennlig
kvalitetsfiske. Det er en politisk
skapt markedskrise som nå rammer kysten. Den tradisjonelle
lineflåten er ikke konkurrert
bort, men regulert bort.
FHL krever i Fiskeribladet.
Fiskaren 24.1. at norsk fiskerinæring må bli enda mer liberalisert
for å skape helårs virksomhet, og
de viser til Island som har avregulert fiskerinæringen totalt.
FHL sin resept er ei dødslinje for
fiskerisamfunn. Det strider også
mot erfaringer i markedet, og
forsøk på å heve status og pris
gjennom
Skrei-merket.
Sjømatrådet påpeker juks og
uryddighet, og etterlyser faktisk
mer kontroll lange hele verdikjeden fra fiskebåt til butikk.
Vestvågøy SV vil sterkt advare
mot konsekvensene av videre
liberalisering i fiskeriene slik

Kurt Atle Hansen.
FHF ønsker. Satsinga på fersk
kvalitetsfisk må trappes opp. Vi
ber Nærings- og fiskeridepartementet og Råfisklaget om snarest å iverksette tiltak som stimulerer kystline- og juksaflåten som
leverer kvalitetsfisk som markedet etterspør. Konkrete tiltak
som pristillegg, kvotebonus og
miljømerking må seriøst utprøves og utvikles i samarbeid med
FoU-miljø, fiskere, foredlingsanlegg og marked.
Dette vil gi jevnere leveranse og
fleksibel flåtestruktur. Det vil
også skape større sjømatverdier
og bidra til utvikling av flere
lokalsamfunn på kysten. Fisken i
Vandet, det er vores Brød, skrev
Petter Dass. Om Norge skal nå
målet om å bli verdens beste fiskerinasjon med vekt på kvalitet,
ressurser og miljø, så kan ikke
torsken i havet styres av toskate
reguleringer på land.
For årsmøtet i Vestvågøy SV
Kurt Atle Hansen,
leder

er ikke bærekraftige.
Myndighetene må derfor høre
på kravene fra folkeopprøret ved
å sikre at de kvotene som er øremerket leveringspliktige trålere
forblir i lokalsamfunnene. Vi
håper
at
fiskeriminister
Elisabeth Aspaker skjønner alvoret i denne saken og gjør det
klart at kvoterettigheter som er
øremerket kystsamfunnene ikke
er flyttbare.
Hvis ikke Røkke og co. finner
det lønnsomt å levere fangstene
til de tilgodesette samfunnene,
må kvotene tilbys andre redere
som har bedre forutsetninger for
å drive lønnsomt. Kystfiskeflåten

kan for eksempel levere blodfersk fisk daglig og bør være en
meget aktuell kandidat til å overta kvoter Røkke ikke finner lønnsomt å utnytte
Torbjørn Trondsen,
professor i fiskerimarkedsføring,
Tromsø
Steinar Eliassen,
direktør i Norfra AS og leder av
fiskekjøpernes forening, Tromsø
Finn Nilsen,
tidligere direktør i Fiskerikreditt,
Tromsø
Arne Luther,
tidligere regiondirektør i
Fiskeridirektoratet, Tromsø

En fremtidsrettet
torskenæring
Norsk torskenæring sliter tungt.
Prisene som fiskerne oppnår er
de samme som på 80-tallet.
Stagnasjon, konkurser og permitteringer har, i stadig større
omfang, vært hverdagen i foredlingsindustrien de siste 15-20
årene. Det er åpenbart for alle
som tør se at nye grep må til.
Av de 10 filetanlegg som er igjen
i torskenæringen i Nord-Norge
tilhører 8 Norway Seafoods. Vi
vet godt hvor viktige arbeidsplassene i torskenæringen er i
lokalsamfunnene langs kysten,
og vi har respekt for at våre
ansatte er bekymret. Selskapet
har over tid hatt samtaler med
de tillitsvalgte om hvilke muligheter som eksisterer fremover. Vi
vil ikke gå inn i en offentlig
debatt før innstilling er klar, og
styret har vurdert forholdene.
Likevel er det to ting i diskusjonen som jeg må ta fatt i.
For det første, jeg observerer at
medieoppslag og uttalelser nærmest utelukkende baserer seg
på et scenario som faktisk er
betydelig mer dramatisk enn
forslaget som ble presentert mai
2012. Det har festet seg et inntrykk av at selskapet bare vil
videreføre ett foredlingsanlegg i
Finnmark og ett i Nordland.
Dette er feil. Norway Seafoods
ønsker å bygge torskenæringen,
og et slikt dramatisk scenario
ligger langt unna de alternativer
selskapet nå vurderer.

For det andre verserer det
påstander om at Norway
Seafoods og Havfisk bryter
regelverket for leveringsplikten.
Disse påstandene er det ikke
hold i. Selskapene forholder seg
til de retningslinjer som myndighetene fastsetter. Det er en
betydelig avstand mellom fiskeripolitikken som er ønsket fra
enkelte hold på kysten og de
regulereringer som eksisterer
samt det som er økonomisk
bærekraftig. Dette har vært
tydelig i mange år. Dette er i
bunn og grunn en utfordring til
våre politikere. Regjeringen har
varslet en regionalisering av
leveringsplikten og vi håper at
dette vil medføre retningslinjer
som er klare, enkle å håndheve
og økonomisk bærekraftige, og
som alle berørte parter kan forholde seg til.
Uten
lønnsomhet,
ingen
arbeidsplasser, i det lange løp.
Norway Seafoods jobber hardt
for å bygge en fremtidsrettet og
lønnsom torskenæring. Vi skal
øke verdien av norsk torsk, til
beste for både fiskerne, industrien og landet. Da må vi få nordmenn til å spise mer torsk. Vi må
innta nye posisjoner i verdensmarkedet. Kvalitet, spesialisering og lønnsomhet er nøkkelord når vi planlegger fremtidens
produksjon i torskenæringen.
Thomas Farstad,
Konsernsjef Norway Seafoods

men regulert bort. FHL krever i Fiskeribladet. Fiskaren
24.1. at norsk fiskerinæring må bli enda mer liberalisert
for å skape helårs virksomhet, og de viser til Island som
har avregulert fiskerinæringen totalt. FHL sin resept er ei
dødslinje for fiskerisamfunn. Det strider også mot
erfaringer i markedet, og forsøk på å heve status og pris
gjennom Skrei-merket. Sjømatrådet påpeker juks og
uryddighet, og etterlyser faktisk mer kontroll lange hele
verdikjeden fra fiskebåt til butikk. Vestvågøy SV vil sterkt
advare mot konsekvensene av videre liberalisering i
fiskeriene slik FHF ønsker. Satsinga på fersk
kvalitetsfisk må trappes opp. Vi ber Nærings- og
fiskeridepartementet og Råfisklaget om snarest å
iverksette tiltak som stimulerer kystline- og juksaflåten
som leverer kvalitetsfisk som markedet etterspør.
Konkrete tiltak som pristillegg, kvotebonus og
miljømerking må seriøst utprøves og utvikles i samarbeid
med FoU-miljø, fiskere, foredlingsanlegg og marked.
Dette vil gi jevnere leveranse og fleksibel flåtestruktur.
Det vil også skape større sjømatverdier og bidra til
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utvikling av flere lokalsamfunn på kysten. Fisken i
Vandet, det er vores Brød, skrev Petter Dass. Om
Norge skal nå målet om å bli verdens beste
fiskerinasjon med vekt på kvalitet, ressurser og
miljø, så kan ikke torsken i havet styres av
toskate reguleringer på land.
Bildetekst: Kurt Atle Hansen
© Lofot-Tidende
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Fisken i havet og toskene på land; veivalg om kvalitet og verdier
Lofotposten. Publisert på trykk 06.02.2014. Profil: Nofima.
For årsmøtet Vestvågøy SV Kurt Atle Hansen leder. Side: 11.

Mange fiskerisamfunn opplever nå at framtida
trues, og at fiskeribedrifter må permittere
arbeidsfolk. Dette skjer samtidig som et rikt
torskefiske pågår fra Senja til Lofoten.
Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge
mye fisk av superkvalitet i godt betalende
marked. Klare signal kommer om at norsk fisk
ikke holder mål kvalitetsmessig. Problemet
oppstår når store volum torsk tas på land i løpet
av noen travle uker mellom jul og påske. Fiskeri
avhenger av samspill med naturen og vil alltid
være sesongbasert. Likevel kan det bli langt
større og bedre fordelt verdiskaping i norske
fiskevær enn i dag, som kan gi nye produkt og
holde folk i arbeid. Konfliktlinjene i fiskeriene er
tydelig. På den ene sida av fronten står store
aktører med Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening i spissen og ønsker mer industrielt
fiske, store landanlegg og kortsiktig profitt. På
den andre sida står kystsamfunn med flere
relativt små foredlingsanlegg og en kystfiskeflåte
som vil satse for framtida og tilpasse seg
kvalitetsfremmende fiske. Skal det bli jevn
aktivitet, så må det legges til rette for at landing
av høvelig store fangster og topp kvalitet, og slik
at det passer med mottakenes driftsopplegg og
markedsavtaler. Fiskerne mener at feil
reguleringer og mangel på kvalitetsfremmende
prissystem presser dem til mer intensivt fiske,
som igjen presser pris og kvalitet nedover.
Forskere fra bl.a. Nofima har flere ganger
dokumentert at dårlig fiskekvalitet gir lav
lønnsomhet i næringen, og de etterlyser grep for
å få opp kvalitet og pris. Norge går glipp av store
salgsverdier når så mye torsk nå kjøres ut i
markedet og gir prispress. Når leder i Norges
Fiskarlag avviser forslag om tiltak for jevnere
fiske gjennom året, så støtter han dermed de
store aktørene som vil strukturere fiskeflåten
videre mot mer industrialisert fiske, og bort fra
miljøvennlig kvalitetsfiske. Det er en politisk
skapt markedskrise som nå rammer kysten. Den
tradisjonelle lineflåten er ikke konkurrert bort,
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tjener den samme grad av tillit som
de finske lærerne når det kommer
til arbeidstid?
Ingen faktorer i skolen er viktigere enn læreren. Og for en statsminister som snakker varmt om
«drømmelæreren», er det viktig å
minne om at skal regjeringens
«drømmelærer» bli realisert, må
som et minimum lærerne ha tid til å
utføre arbeid av høy kvalitet når
elevene er til stede. Skolen bygges
gjennom autonomi og tillit til læreren. Hvis politikere, både lokalt og
nasjonalt, mener alvor med sine
løfter om å satse på skolen og lærerne, bør de ha lærerne med på laget. Kunnskap kommer nemlig

ikke av seg selv.
I mars arrangerer KS sin strategikonferanse i Nordland, og Utdanningsforbundet Nordland oppfordrer deltakerne på strategikonferansen om å ta innover seg de
mange innvendingene mot den utviklingen hovedstyret i KS har lagt
opp til i arbeidstidsforhandlingene.
Det er slettes ikke for sent å snu,
men det krever at kloke folkevalgte
og rådmenn tar lærerstemmen på
alvor, og tør å tale hovedstyret midt
i mot. Når de som har skoen på sier
at den ikke passer, bør folkevalgte
og rådmenn lytte!

bygging ut over dette må skje i løpet av elevåret. Det betyr læreren
må erstattes med vikar, et klart dårligere alternativ for elevene.
Poenget for KS er at dette vil gi
skoleleder mulighet til å disponere
de samlede ressursene ut fra behovet på skolen, og på den måten å bidra til best mulig kvalitet i opplæringstilbudet. Det vil også gi større
rom for samarbeid, kompetanseheving og faglig utvikling – samtidig
som det vil muliggjøre at læreren
blir mer tilgjengelig for elevene
gjennom elevåret.
Jeg er helt sikker på at det ikke

finnes en eneste skoleleder i Norge
som vil benytte en slik anledning
til å ødelegge egen skole, forringe
kvaliteten, eller leve i konstant konflikt med lærerne skolen. Tvert
imot er jeg overbevist om at skolelederne - som lærerne - er opptatt av
å skape en best mulig skole, for elever, lærere og samfunn.
Anne-Rita Nicklasson
fungerende fylkesstyreleder i KS
Nordland

Fisken i havet og
toskene på land;
veivalg om kvalitet
og verdier
Mange fiskerisamfunn opplever
nå at framtida trues, og at fiskeribedrifter må permittere arbeidsfolk. Dette skjer samtidig
som et rikt torskefiske pågår fra
Senja til Lofoten.

Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge mye fisk av superkvalitet i godt betalende marked. Klare signal kommer om at
norsk fisk ikke holder mål kvalitetsmessig. Problemet oppstår når
store volum torsk tas på land i løpet
av noen travle uker mellom jul og
påske. Fiskeri avhenger av samspill
med naturen og vil alltid være sesongbasert. Likevel kan det bli
langt større og bedre fordelt verdiskaping i norske fiskevær enn i dag,
som kan gi nye produkt og holde
folk i arbeid.
Konfliktlinjene i fiskeriene er tydelig. På den ene sida av fronten
står store aktører med Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening
i spissen og ønsker mer industrielt
fiske, store landanlegg og kortsiktig profitt. På den andre sida står
kystsamfunn med flere relativt små
foredlingsanlegg og en kystfiskeflåte som vil satse for framtida og
tilpasse seg kvalitetsfremmende
fiske.
Skal det bli jevn aktivitet, så må
det legges til rette for at landing av
høvelig store fangster og topp kvalitet, og slik at det passer med mottakenes driftsopplegg og markedsavtaler. Fiskerne mener at feil reguleringer og mangel på kvalitetsfremmende prissystem presser dem
til mer intensivt fiske, som igjen
presser pris og kvalitet nedover.
Forskere fra bl.a. Nofima har flere
ganger dokumentert at dårlig fiskekvalitet gir lav lønnsomhet i næringen, og de etterlyser grep for å få
opp kvalitet og pris.
Norge går glipp av store salgsverdier når så mye torsk nå kjøres
ut i markedet og gir prispress. Når
leder i Norges Fiskarlag avviser
forslag om tiltak for jevnere fiske
gjennom året, så støtter han dermed
de store aktørene som vil strukturere fiskeflåten videre mot mer industrialisert fiske, og bort fra miljøvennlig kvalitetsfiske. Det er en
politisk skapt markedskrise som nå
rammer kysten. Den tradisjonelle
lineflåten er ikke konkurrert bort,
men regulert bort.
FHL krever i FiskeribladetFiskaren 24.1. at norsk fiskerinæring må
bli enda mer liberalisert for å skape
helårs virksomhet, og de viser til Island som har avregulert fiskerinæringen totalt. FHL sin resept er ei
dødslinje for fiskerisamfunn. Det
strider også mot erfaringer i markedet, og forsøk på å heve status og
pris gjennom Skrei-merket. Sjømatrådet påpeker juks og uryddighet,
og etterlyser faktisk mer kontroll
lange hele verdikjeden fra fiskebåt
til butikk.
Vestvågøy SV vil sterkt advare
mot konsekvensene av videre liberalisering i fiskeriene slik FHF ønsker. Satsinga på fersk kvalitetsfisk
må trappes opp. Vi ber Nærings- og
Fiskeridepartementet og Råfisklaget om snarest å iverksette tiltak
som stimulerer kystline- og juksaflåten som leverer kvalitetsfisk som
markedet etterspør. Konkrete tiltak
som pristillegg, kvotebonus og miljømerking må seriøst utprøves og
utvikles i samarbeid med FoU-miljø, fiskere, foredlingsanlegg og
marked.
Dette vil gi jevnere leveranse og
fleksibel flåtestruktur. Det vil også

skape større sjømatverdier og bidra
til utvikling av flere lokalsamfunn
på kysten. Fisken i Vandet, det er
vores Brød, skrev Petter Dass. Om
Norge skal nå målet om å bli verdens beste fiskerinasjon med vekt
på kvalitet, ressurser og miljø, så
kan ikke torsken i havet styres av
toskete reguleringer på land.
For årsmøtet i Vestvågøy SV
Kurt Atle Hansen
leder

Samisk språk og
kultur i fokus
Stadig flere lokalsamfunn, skoler, barnehager og andre institusjoner velger å markere Samefolkets dag, 6. februar. Både
med deltakelse på selve dagen,
men også med aktiviteter hele
uka.

Fylkesmannen i Nordland bidrar i
denne sammenhengen fordi vi mener at det er viktig at samisk språk
og kultur får en sentral plass i det
offentlige rom, og fordi det kan bidra til å styrke samisk identitet og
språk. Med jevne mellomrom vises
nyhetsoppslag der man spår at samiske språk dør ut. Også sentrale
institusjoner som UNESCO tegner
et dystert framtidsbilde for minoritetsspråkene. Av nesten 7000 språk
som er dokumentert på verdensbasis, antas det at over halvparten av
disse vil være utdødd om hundre år.
Vårt koordineringsansvar for
sørsamisk og lulesamisk opplæring
i barnehage og skole innebærer et
betydelig ansvar. Vi skal sikre at
alle tiltak som kan styrke og utvikle samiske språk blir iverksatt. Det
er viktig å påpeke at selv om språk
dør ut, har man, spesielt i Europa,
innsett situasjonen og iverksatt en
rekke tiltak for å vitalisere små og
utrydningstruete språk.
Det gledelige er at språkvitalisering nytter. Fylkesmannen i Nordland har i lengre tid hatt kontakt
med minoritetsspråkmiljøer i Europa som har hatt stor suksess i sitt
språkarbeid, der stadig flere unge
og eldre velger å bruke sitt språk
aktivt. Et arbeid som baserer seg på
den israelske Ulpan-metoden har
vist seg spesielt effektiv for å lære
språk på kort tid. Disse har lyktes
godt i denne strategien:
■ Skottland – gælisk
■ Wales – walisisk
Fylkesmannen i Nordland bidrar
nå til at også samiske lærere tilegner seg Ulpan-metoden.
Skal samiske språk styrkes må
flere elever lære samisk og flere må
bruke samisk. Fylkesmannen i
Nordland har et tett samarbeid med
samiske kompetansemiljøer og fylkesmennene i andre deler av Sápmi
(det samiske området i Norge, Sverige, Finland og Russland). Vi ønsker å bidra til at samiske språkar-

6. februar er Samefolkets dag.

beidere får den kompetansen som
er nødvendig for å utføre den krevende og viktige oppgaven det er å
sikre at samisk språk overlever og
styrkes.
Det hender vi får spørsmål om
hvorfor det er viktig å sikre at samiske språk styrkes. Kan ikke bare
små språk dø ut? De fleste er enige
om at mangfold er viktig. Få setter
spørsmålstegn ved hvorfor man arbeider for å redde truete planter og
dyrearter. Mangfold er minst like
viktig for mennesker. Språk sier
noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det sier noe om samfunnet
og vår tenkemåte. Derfor arbeider
Fylkesmannen i Nordland for å sikre best mulige vilkår for samiske
barns språkopplæring.
Å vokse opp som flerspråklig har
kun fordeler. Dette er grundig dokumentert gjennom en rekke større
studier. De fleste samfunn er også
flerspråklige, noe som blant annet
kommer til syne ved at det skiltes
på flere språk i lokalsamfunnet.
Flerspråklige veiskilt er helt naturlig i disse landene:
■ Finland ■ Skottland
■ Sveits ■ Israel ■ Canada
■ Wales
Også i stadig større deler av USA
og i en rekke andre land ses skilting
på flere språk.
I lengre tid har vi sett en tendens
til urbanisering blant samer, som i
befolkningen for øvrig. Det er ikke
alltid enkelt å rekruttere samisklærere utenfor tradisjonelle samiske
områder. Fylkesmannen i Nordland ledet over flere år et prosjekt
med formål å sikre samiske elevers
rett til opplæring, uavhengig av bosted. Etter at prosjektet var ferdig,
ble det tilført midler som har gjort
at vi også i dag viderefører jobben
med fjernundervisning, ambulerende samisklærere og språksamlinger.
Retten til opplæring i samisk for
samiske elever er nedfelt i opplæringslova med forskrift, men har
også hjemmel i Grunnloven § 110a
som sier:
«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette
for at den samiske Folkegruppe kan
sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.»
Å markere Samefolkets dag er
viktig. Likevel er det arbeidet i
hverdagen som avgjør framtida for
samisk språk og kultur. Hver eneste dag gjør samiske språkarbeidere
en viktig innsats for å styrke samisk
språk, både i barnehagen, skolen,
på språksentre og i andre sammenhenger. Disse fortjener ekstra oppmerksomhet når vi feirer Samefolkets dag!
Hill Marta Solberg
fylkesmann
Guri Adelsten Iversen
utdanningsdirektør

Foto: Hugo Johansen

men regulert bort. FHL krever i FiskeribladetFiskaren
24.1. at norsk fiskerinæring må bli enda mer liberalisert
for å skape helårs virksomhet, og de viser til Island som
har avregulert fiskerinæringen totalt. FHL sin resept er ei
dødslinje for fiskerisamfunn. Det strider også mot
erfaringer i markedet, og forsøk på å heve status og pris
gjennom Skrei-merket. Sjømatrådet påpeker juks og
uryddighet, og etterlyser faktisk mer kontroll lange hele
verdikjeden fra fiskebåt til butikk. Vestvågøy SV vil sterkt
advare mot konsekvensene av videre liberalisering i
fiskeriene slik FHF ønsker. Satsinga på fersk
kvalitetsfisk må trappes opp. Vi ber Nærings- og
Fiskeridepartementet og Råfisklaget om snarest å
iverksette tiltak som stimulerer kystline- og juksaflåten
som leverer kvalitetsfisk som markedet etterspør.
Konkrete tiltak som pristillegg, kvotebonus og
miljømerking må seriøst utprøves og utvikles i samarbeid
med FoU-miljø, fiskere, foredlingsanlegg og marked.
Dette vil gi jevnere leveranse og fleksibel flåtestruktur.
Det vil også skape større sjømatverdier og bidra til
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utvikling av flere lokalsamfunn på kysten. Fisken i
Vandet, det er vores Brød, skrev Petter Dass. Om
Norge skal nå målet om å bli verdens beste
fiskerinasjon med vekt på kvalitet, ressurser og
miljø, så kan ikke torsken i havet styres av
toskete reguleringer på land.
© Lofotposten
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Ville tapt 1,5 mrd. i pelagisk fiske
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Mens norske torske skere v e t ent 1 4
m arder kroner v e norske r ngnot skere tapt
1 5 m arder kroner på s andske pr ser 2013
Forsk e en pr sene s andske og norske skere
år er sær g stort pe ag sk ske

TAP: Norske fiskere ville tapt 790 millioner kroner på å levert silda til islandske priser i 2013.
ARKIVFOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

Ville tapt 1,5 mrd. i pelagisk fiske
Mens norske
torskefiskere
ville tjent 1,4
milliarder
kroner,
ville norske
ringnotfiskere
tapt 1,5 milBjørn Inge
liarder kroner Bendiksen
på islandske
priser i 2013.
Forskjellen i prisene islandske og norske fiskere får, er
særlig stort i pelagisk fiske.

Forskjellig
– Vi vet at islandsk makrell er
mindre betalt enn norsk, sier
forsker Bjørn I. Bendiksen ved
forskningsinstituttet Nofima.
Men han vil ikke ha for bestemte meninger om hvorfor
prisene er forskjellig for norske og islandske fiskere.
– Til det kjenner jeg for lite
til de bakenforliggende forholdene, sier han til FiskeribladetFiskaren.
På generelt grunnlag sier
han at strukturen i islandsk
fiskerinæring er annerledes

enn den norske. – Det er alt
fra sjølstendige fiskere til
integrerte selskaper, som
har hånd om alt fra fangst til
eksport, sier han og viser til at
prisene som de opererer med
i selskapene ofte er interne
priser.

Færre fiskere
Bendiksen mener også at et
færre antall fiskere på Island
gjør at inntektene likevel kan
bli høyere, sjøl om de får lavere priser i torskefiskeriene.
På Island var det 4.900 fiskere
i 2012. Tallet er synkende fra
2010 og 2011, etter at det var
en kraftig økning i antall fiskere etter finanskrisen i 2008.
Antallet steg da fra 4.200 til
5.300 i 2010.
– Fiskerinæringen kom seg
godt gjennom finanskrisen,
med inntekter i utenlandsk
valuta og et synkende lønnsnivå hjemme på Island, viser
Bendiksen til.
Nofima-forskeren viser også
til at islandsk fisk blir bedre
betalt i enkelte markeder

enn den norske, som årsak
til bedre betalingsevne for
kvitfisken på Island.
– I Portugal oppnår islandsk
saltfisk bedre priser enn den
norske, og Island har et godt
marked for fersk og fryst filet,
som de produserer i langt
større grad enn i Norge, sier
han.

Råfiskleverandør
– Norge er en råfiskleverandør, sammenlignet med
Island. Vi fryser fisken rund
på fiskefartøyene og sender
den til bearbeiding i utlandet,
sier Bendiksen.
Han viser også til en
forskjell i struktur og organisering av fiskerinæringen på
Island, med store vertikalintegrerte selskaper, som har
alt fra fangst til eksport.
– Norge eksporterer også
mer fisk som saltfisk, klippfisk og tørrfisk, enn Island,
som er mer rettet mot filet
og omsetter fisken i andre
markeder enn norsk fisk blir
omsatt i, viser han til.
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Norske eksportører kunne tjent 4,5 milliarder mer
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Islandske fiskere får bedre betalt

zisland/nORGE

Hadde norsk fisk oppnådd samme priser i
markedet som islandsk
fisk, kunne norsk
fiskerinæring tjent 4,5
milliarder kroner mer
enn den gjorde i 2013.
Nils Torsvik
Øystein Hage
Bergen/Trondheim

Norsk fiskeeksport oppnådde
i 2013 en eksportverdi på 18,8
milliarder kroner. Vi kunne
oppnådd 23,3 millioner med
islandske priser.
Prisene norske fiskeksportører oppnår er langt under det
islandske eksportører oppnår

for sine produkter.

Mer for
torsken
Norske eksportører oppnår
bare knapt 70 Ragnar
prosent av pri- Tveterås
sene islendingene oppnår for torsken som
eksporteres. Hadde vi utnyttet torskeråstoffet på samme
måte som islendingene, og fått
samme prisene, ville norsk
eksport av torsk vært verd 2,5
milliarder kroner mer enn den
er i dag.
Ragnar Tveterås er professor
i økonomi ved Universitetet i
Stavanger og leder for det offentlig nedsatte utvalget som
skal utrede fiskeindustrien.
Han finner FiskeribladetFiskarens sammenligninger av
prisene på islandsk og norsk
torsk interessant og relevant.

Islandske fiskere landet mindre fisk, men fikk bedre betalt
for fisken i 2013 enn i 2012.
2013 var det fjerde året med
økning i verdien av islandsk
fisk, etter flere år med nedgang fra 2004 til 2010.
I følge det islandske statistikkbyrået var 2004 et toppår
for islandsk fiske med en
fangstverdi på nær 8,7 milliarder kroner. I årene fra 2004
til 2010 falt verdien av det
islandsk fiskere landet med
18 prosent, til 7,1 milliarder
kroner. Etter 2010 har verdien
gradvis økt igjen, slik at den i
2013 lå bare 7 prosent lavere
enn i 2004. I 2013 var verdien
av islandske landinger på litt
under 8,1 milliarder kroner.

”

Skal vi utvikle sjømatnæringen i Norge
til å bli best i verden,
må vi sammenligne oss
med de beste
Ragnar Tveterås

To foran
Tveterås viser til en forstudie
utvalget har fått gjort der teknologien i norsk fiskeindustri
blir sammenlignet med islandsk teknologi.
– Denne viste at Island lig-

Høyere verdi
De islandske fiskerne landet
mindre fisk i 2013 enn i 2012,
men fikk bedre betalt. I 2013
landet de 1.366.836 tonn fisk.
Nedgangen i landet kvantum
var på 6 prosent. Størst var
nedgangen i landingene av
lodde og sild, mens det ble landet 154.325 tonn makrell, noe
som var et par tusen tonn mer
enn i 2012. Kolmulefangstene
økte også fra 2012 til 2013.
Verdien til landingene av
de enkelte fiskeslagene i 2013
er ikke offentlig tilgjengelige
ennå, men i 2012 var verdien
av de pelagiske fiskeslagene
på 2,3 milliarder kroner.
Størst verdi hadde makrellen.
I 2012 ble det landet makrell
for 720 millioner kroner på
Island. Island lander også
mye lodde. Verdien av denne
var på 675 millioner kroner.
I tillegg fikk loddefiskerne 73
millioner kroner for lodderognen.
Prisene til fiskerne for de
pelagiske fiskeslagene er ikke

VERDISKAPNING: Islendingene bearbeider torsken og produserer langt mer ferskfiskfilet enn norsk fiskeindustri. Arkivfoto: Per Ståle Bugjerde, dN
VERDISKAPNING: Islendingene bearbeider torsken og produserer langt mer ferskfiskfilet enn norsk fiskeindustri. Arkivfoto: Per Ståle Bugjerde, dN
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Nils Torsvik
Bergen

QQNorske fiskere landet fisk til
en verdi av 14,6 milliarder kroner
i 2013. Eksportverdien av villfanget fisk var på 18,7 milliarder
kroner.
QQIslandske fiskere fanget fisk til
en verdi av 8,1 milliarder kroner.
Eksportverdien av islandsk fisk
var i 2013 på 12,4 milliarder
kroner.
QQMens det ble eksportert
230.000 tonn torsk, til en
verdi av 5,8 milliarder kroner
fra Norge, eksporterte Island
120.000 tonn torsk til en verdi av
4,3 milliarder kroner .

Den islandske
industrilederen har fem år
bak seg i Norway Seafoods
og er nå admin i s t r er ende
direktør i det Johannes
danske fiske- Palsson
melprodusenten FF Skagen.
At islandske eksportører får
11 kroner mer for torsken de
eksporterer enn norske eksportører, mener han delvis skyldes
at Norge og Island eksporterer
forskjellige produkter, delvis at
norsk fiskeindustri har langt
vanskeligere rammebetingelser enn den islandske.

Saltfisk
– Mens islandsk torsk i stor
grad blir eksportert som fersk,
der de forsyner markedet hele
året, blir den norske torsken i
stor grad eksportert som saltet,
eller som klippfisk. Eller den
går som hel fisk uten bearbeiding til markedet i løpet av noen
hektiske vintermåneder, sier
Palsson til FiskeribladetFiskaren.
Islandske eksportører har
trappet ned eksporten av hel
fisk, til fordel for fersk og fryst
filet.

Norsk torsk eksporteres til 25 kroner kiloen,
mens islendingene
får 36 kroner for sin
torsk. – Islendingene
er flinkere til å utnytte
torsken, sier Johannes
Palsson.

– Å sammenligne oss med
Island er noe vi kommer til å
gjøre også i utvalget. Skal vi
utvikle sjømatnæringen i Norge
til å bli best i verden, må vi sammenligne oss med de beste, sier
han.

4 NYHETER

”

fredag 6. desember 2013 FISKERIBLADETFISKAREN

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 6. desember 2013

z marked

Markedsføringen av
hvitfisk kuttes med 30
prosent i Sjømatrådets
budsjett for neste
år. – Svært uheldig
for oss, sier leder i
Norges Fiskarlag, Kjell
Ingebrigtsen.
Jørn Mikael Hagen
Tromsø

Sjømatrådet har brukt mer
på torsken enn det næringen
bragte inn. Nå forbereder Sjømatrådet en sesong der hver
eneste krone må brukes smart
for å gi maksimal effekt. I år
har Sjømatrådet sammen med
fiskesalgslagene og fiskeri- og
kystdepartementet vært med på
et spleiselag for å markedsføre
torsken ytterligere. Men neste
år må det dessverre kuttes.
– I budsjettene for 2014 er
det en nedgang
på 30 prosent
i markedsføringen av hvitfisk. Det betyr
at hver eneste Børge
krone kommer Grønbech
til å telle for
torskenæringen det neste
året. I denne
situasjonen
er det desto
viktigere at vi
jobber smart Tove
for at bruken Sleipnes
av hver eneste
krone gir maksimal effekt.
Det bekrefter markedssjefene Børge Grønbech og Tove
Sleipnes i Norges Sjømatråd.

Lånte laksepenger
– Vi har i år investert mer penger på markedsføring av hvitfisk og konvensjonell fisk enn
det bransjen har klart å bringe
inn til oss. Derfor må vi bruke
sparekniven neste år. Vi fikk
tillatelse fra laksenæringen om
å bruke noe av deres penger til
markedsføring av annen fisk,
men det kan vi ikke fortsette
med, forklarer Grønbech.

– Burde ikke skjedd

Fryst
Tørket
Mel/olje
Fryst
Tørket
Mel/oljeAnnet
Saltet
Fersk
Annet
Saltet
Fersk

særlig høye på Island. I snitt
ble makrellen betalt med 4,74
kroner per kilo i 2012, silda
3,77 kroner, lodda med 1,28
kroner og kolmula med 2,11
kroner.

Torsk viktigst
Torskefisket er det viktigste
fiskeriet på Island. Landingene av torsk økte fra 204.961
tonn i 2012 til 236.330 tonn i
2013, en økning på 15 prosent,
mens hyselandingene gikk
ned fra 47.807 tonn til 45.662
tonn. Verdien til torskefangstene var nær 2,5 milliarder
kroner i 2012, mens hysefangstene i 2012 ble betalt med 610
millioner kroner..
Torskeprisen på Island var
i snitt på litt over 12 kroner i
2012.
Hyseprisen var bedre og lå
på 12,80 kroner, noe som veier
opp for et mindre kvantum.
Seiprisen lå i snitt på 9,26
kroner og uerprisen på 13,10
kroner.
Blåkveite er den som
utmerker seg med høyest pris,
på 30,50 kroner per kilo til
fisker.
Bedre i desember
Islandske fiskere landet i
desember mer fisk til samme
priser som i 2012. Økningen
er størst for kvitfisk, men det
er også landet mer pelagisk
fisk i desember.
I desember ble det landet
33.400 tonn kvitfisk, derav
19.000 tonn torsk, 3.300 tonn
hyse, 5.500 tonn uer og 3.000
tonn sei, av islandske fiskere.
Sild sto for det meste av
landingene av pelagisk fisk.
Det ble landet 15.400 tonn
sild i desember.Totalt landet
islandske fiskere 50.421 tonn
fisk i desember.

Lossing av fisk i Hafnarfj¿rdur.
Foto: Gunnar Bl¿ndal,
journalist: geir BjørN NilSeN

Landinger av fisk på
isLand 2012-2013 (tonn)
2012

2013

Torsk
204 961 236 330
Hyse
47 807
45 662
Sei
50 991
57 407
Uer
55 470
60 466
Steinbit
10 211
8 800
Lange
10 694
10 199
Blålange
4 206
2 768
Brosme
6 345
4 979
Blåkveite 13 765
15 020
Sild
193 319
157 555
Lodde 585 628 453 836
Kolmule 64 251
107 052
Makrell 152 429
154 325
Totalt 1 453 906 1 366 836

Endr. %
15,3 %
-4,5 %
12,6 %
9,0 %
-13,8 %
-4,6 %
-34,2 %
-21,5 %
9,1 %
-18,5 %
-22,5 %
66,6 %
1,2 %
-6,00 %

ISLAND: Fiskerne på Island
landet mindre fisk i 2013, men
fikk bedre betalt.
Arkivfoto: geir BjørN NilSeN
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Budsjett hvitfisk

Ordinært budsjett 2014
Ordinært budsjett 2013
Ekstrainv. 1. halvår 2013
Ekstrainv. 2. halvår 2013

Tall for 2013 og 2014

Tall for 2013 og 2014, fersk og fryst
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PROFILERES : Norsk laks profileres av Sjømatrådet - her fra Kina i 2004 da Jan Fossberg var
fiskeriutsending i landet. ARKIVFOTO: KJARTAN MÆSTAD
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Om et samarbeid mellom hvit - står for over halvparten av de
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jorn.hagen@fbfi.no

markedssjef Tove Sleipnes mer den til å sette Norge på kartet,

Telefon: 77 66 56 81

MARKEDSFØRINGSMIDLER 2013

(tall i mill. nok)

2013:
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en god idé, avslutter hun.
sen. Men den gangmulighet
ei. Standen
for mer
satsen
profilering
på å profilere
av
Kilde:
hvitfisken
Sjømatrådet etterlyser også et tettere
laks 58samprosent
ikke
av eksportinn
var like vellykket
- fisk som
sist
utgjør
Da 18
blir
prosent
den naturlig
av
nok mer
tilbake, og man mister litt mo- nansieringer deres var nærmest
hvitfisk,
blottetmener
for var
hun
større,
at situasjo
men vi
- får ikke mer
arbeid dem imellom.
Pinheiro forsøkte, er imidlertid synlig. Men samtidig bidrar
jorn.hagen@fbfi.no
tet når man strekker ut en hånd på markeds - altTove
som handlet omnen
hvitfisk,
likevel
serikke
enn
er det
så svart.
vi betaler for. Sjømat– Vi har tilbudt å være sp
- markedssjef Tove Sleipnes mer den til å sette Norge på kartet,
Telefon: 77 66 56 81
og ingen tar den imot, fortsetter føring av tor - Sleipnes
– Vi er ute i de aller fleste
Pinheiro, men legger raskt til sken og annen
supermarkedene i de viktig FiskeribladetFiskaren 20. mars 2013

ville satse knallhardt på mar- sjon, Fiskebåt.
Også Pinheiro ber Sjømatrådet
kedsføring av fisken under mes
– Vi skulle gjerne sett at inn - prioritere litt annerledes, og
sen. Men den gang ei. Standen satsen på å profilere hvitfisken etterlyser også et tettere samderes var nærmest blottet for var større, men vi får ikke mer arbeid dem imellom.
alt som handlet om hvitfisk, ser enn det vi betaler for. Sjømat-

– Vi har tilbudt å være sp -
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FORDELT PÅ GRUPPENE

Tromsø

jobber i eksportselskapet
man mistertorskenasjonen
litt motet Norge og rett
PHL Service, nylig besøkte og slett forsømmende,Reker
fortset
og sjømatmessen i Dalian
når man
i Kina.strekker
ter Pinheiro
ut enog legger
skalldyr
til at
2%
Med over 900 utstillere fra 44 flere norske eksportører han
nasjoner så han for
hånd
seg etog
føringen
snakket
tar med
denpå messen var av

Torsk i ingenmannsland

FBFI 11.februar 2013

Fiskaren.
nok og det er krevende for oss
– Usynlig - Tore
i hvitfisknæringen å bistå med
gjøringen av
Roaldsnes
mer økonomiske muskler, sier
hvitfisk, og
han. Han tviler på at det blir
Dråpen kom da Pinheiro, som spesielt torsken, er et svik mot store endringer på situasjonen
Jørn Mikael Hagen
Tromsø

jobber i eksportselskapet torskenasjonen Norge og rett de kommende årene.
PHL Service, nylig besøkte og slett forsømmende, fortset - – Det er en utfordrende situa sjømatmessen i Dalian i Kina. ter Pinheiro og legger til at sjon, men på lengre sikt er jeg
Med over 900 utstillere fra 44 flere norske eksportører han optimist.

Andre inv

skeptikerne blir færre, og de
aller fleste innser at om vi
skal henge med, så må vi sette
av en viss prosent til mar-

drahjelp fra Sjømatrådet.
– Men det har sin logiske
forklaring i at avgiften vi
betaler for markedsføring
ikke er stor nok. Oppdretts-

hatt gående hos oss siden
1990-tallet, og der flere har

opp i selv,
sier Arvid
Ahlquist i Fiskarlaget Nord.Norge bommer
Han ser lyst med torskesatsing

man bort i fra
en «flyer» eller

Portugal

Markedsgr

5000

på fremtida
Arvid
for norsk hvitAhlquist
fisknæring.
Også han ser at hvitfisken,
og særlig torsken, får liten

KINALAKS: Her ser
KINALAKS
vi filmstjernen
: Her ser
Jackie
vi filmstjernen
Chan reklamerer
Jackie Chan
for norsk
reklamerer
laks i Beijing
for norsk
for et
laks
par
i Beijing
år siden.
forDet
et par
er laksen
år siden.
som
Det
har
erdesidert
laksen som
størst
harandel
desidert
markedsføringsmidler
størst andel markedsføringsmidler
i Sjømatrådet. i ARKIVFOTO:
Sjømatrådet.
SJØMATRÅDET
ARKIVFOTO: SJØMATRÅDET

Spania

Analyse

0

og arter; fersk, fryst, tørrfisk,
klippfisk, saltfisk, av hyse,
torsk, sei, brosme og lange,
presiserer Sleipnes.

Må samle seg
Likefullt er over halvparten
av pengene som havner i pen-

sier Arvid
Ahlquist i Fiskarlaget Nord.
Han ser lyst

PROFILERES : Norsk laks profileres av Sjømatrådet - her fra Kina i 2004 da Jan Fossberg var
fiskeriutsending i landet. ARKIVFOTO: KJARTAN MÆSTAD

Norge

I denne situasjonen
er det desto viktigere
at vi jobber smart for at
bruken av hver eneste
krone gir maksimal effekt

Dermed kan mye tyde på at
laksen opprettholder det enorme forspranget den har hatt de
siste år når det gjelder synlighet og status internasjonalt.
– Men her er det viktig å presisere at laks er laks og som
regel fersk. Budsjettene for
hvitfisk skal derimot fordeles
på mange produktvarianter

Søyler:
Søyler: Mengde i tonn
Mengde i tonn

1000000

800000
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– Svært uheldig med
– Svært uheldig
en slik med
reduksjon
en slik reduksjon

– Burde ikke skjedd

UHELDIG: Dette er uheldig, sier
salgssjef, Gustav Eidsaune, i
Nordic Group i Trondheim når
FiskeribladetFiskaren informerer
UHELDIG: Dette er uheldig, sier
salgssjef, Gustav Eidsaune, i han om at Sjømatrådet har sett
lig torsk, i nye markeder som
Nordic Group i Trondheim når seg nødt til å kutte i budsjettet
– Er det noe
for markedsføring av hvitfisk
hvitfisknærinblant annet Kina og Russland.
FiskeribladetFiskaren informerer
han om at Sjømatrådet har sett
kommende år.
gen trenger
Er det riktig prioriteringer?
så er det
ei
seg nødt til å kutte i budsjettet – Markedsføringen
– Er det noe bør
lig torsk,
i nye markeder som – Det høres veldig lurt ut.
for markedsføring av hvitfisk definitivt
hvitfisknærinikke bli mindre enn den
god markedsblant annet Kina og Russland.
Kina har vi lenge sett på som
allerede
er.trenger
Med store kvoter og
føring,Ersådet
enriktig prioriteringer?et potensielt stort marked. Og
kommende år.
gen
– Markedsføringen bør
konkurranse
så er det
fra ei
Island, Russland reduksjon
– Det
er høres veldig lurt ut.Russland høres også smart ut.
Vi ser jo den statusen norsk
definitivt ikke bli mindre enn den
og Kinagod
er det
markedsviktig med en
sværtKina
uheldig
har vi Kjell
lenge sett på som
fortsattføring,
synlig så
markedsføring
av
for oss,
et sier
potensieltIngebrigtsen
stort marked. Og
pelagisk fisk har hos russerne
allerede er. Med store kvoter og
en
konkurranse fra Island, Russland
hvitfisken,
reduksjon
sier han.er
leder Russland
i Norges høres også smartog
ut.øvrige deler av Øst-Europa.
– Er svært
løsningen
på dette Kjell
at hvitFiskarlag,
Ingebrigtsen,
og Kina er det viktig med en
uheldig
Vi serKjell
jo den
statusen norskVi legger oss gjerne i kjølvanfortsatt synlig markedsføring fisknæringen
av
for oss,selv
sierbetaler Ingebrigtsen
mer i
til FiskeribladetFiskaren.
pelagisk fisk har hos russerne
net av den sterke posisjonen
avgifterleder
til Sjømatrådet?
Samtidig
er han
smertelig
deres.
hvitfisken, sier han.
i Norges
og øvrige
deler
av Øst-Europa.
– Er løsningen på dette at hvit-– DetFiskarlag,
tviler jeg på
Kjell
at deIngebrigtsen,
er vilklar over
Vi legger
at næringen
oss gjerne
får den
i kjølvanLære om markedet
svarer Eidsaune. – profileringen
desterke
betalerposisjonen
for
fisknæringen selv betaler mer lige
i til åtilgjøre,
FiskeribladetFiskaren.
net av den
avgifter til Sjømatrådet?
Kan Sjømatrådet
Samtidigbruke
er han
pengene
smerteliggjennom
deres.
avgiften til Sjømat– Det blir også sagt fra Sjø– Det tviler jeg på at de er vil-satt avklar
til hvitfisk
over at
pånæringen
en annen får den
rådet. Og at summen de til nå
matrådets side at fiskerne bør
Læreforom
markedet
bør man satse
på et forhar betalt
markedsføring
sette seg godt inn i markedslige til å gjøre, svarer Eidsaune.måte
– eller
profileringen
de betaler
Kan Sjømatrådet bruke pengene
mer langsiktig
gjennom
fokus?
avgiften til Sjømat-ikke har
– Det
vært
blirstor
også
nok.
sagt
Tvert
fra Sjø- føring og hva de ulike markeer overbevist
om at de til nå
imot har
Sjømatrådet
dene ønsker.
satt av til hvitfisk på en annen – Jegrådet.
Og at summen
matrådets
side atbrukt
fiskerne bør
måte eller bør man satse på etSjømatrådet
har betalt
gjør en
forgod
markedsføring
jobb ut
mer midler
sette seg
til markedsføring
godt inn i markeds- – Det er jeg helt enig i, sier
fra de ressursene
de har.
er Tvert
av hvitfisk
inn
fiskarlagslederen.
mer langsiktig fokus?
ikke har vært
storMen
nok.
føringenn
og de
hvahar
de fått
ulike
marke– Jeg er overbevist om at ressursene
imot lave
har må
Sjømatrådet
man kanskje
bruktfra næringen
dene ønsker.
selv.
Ifølge Sjømatrådet er den
Sjømatrådet gjør en god jobb ut
være flinkere
mer midler
på å aktivt
til markedsføring
oppsøke
– Det er jeg helt enig i, sier
langsiktige løsningen for
– Måfiskarlagslederen.
ta oss råd
til ansikt.
hvitfisknæringen å sørge for
fra de ressursene de har. Men kundene
er
av ansikt
hvitfisk
enn de har fått inn
ressursene lave må man kanskjeFor kvaliteten
fra næringen
på fisken
selv.er
– Markedsføring
Ifølge Sjømatrådet
av fiskener denforutsigbarhet, leveringssvært god og det må man få ut til vi fanger
er alfa og
omega for
være flinkere på å aktivt oppsøke
langsiktige
løsningen
for dyktighet og at kvaliteten på
– Må
oss råd
kundene ansikt til ansikt.
kundene.
Minta
erfaring
er likevel
oss. Og
hvitfisknæringen
skal vi tenke langsikå sørge for
fisken man leverer holder et
er mest opptatt av
av fiskentig måforutsigbarhet,
vi øke avgiften,leveringsselv om jevnt høyt nivå.
For kvaliteten på fisken er at kundene
– Markedsføring
svært god og det må man få utpris
til ogvi
atfanger
innkjøperne
er alfa
ikke
ogtenker
omega for
det internt
dyktighet
er flere
og at
som
kvaliteten
ikke
på – Ja, vi må ha et langsikønsker
dette.man
For leverer
det er klart
kundene. Min erfaring er likevel
mer langsiktig
oss. Og enn
skaltilvineste
tenke langsikfisken
holder ettig fokus. Samtidig er det
om øko-selv om
i en tid
der høyt
fortjenesten
også opp til produsentene
at kundene er mest opptatt avkjøpsavtale.
tig måAlt
vihandler
øke avgiften,
jevnt
nivå. er
pris og at innkjøperne ikke tenker
nomi, avslutter
det internt
han.er flere som ikkeminimal– er
Ja,det
vi må
tungt
ha åetskulle
langsik- at kvaliteten ivaretas. Ofte
betaletig
mer
i avgifter.
mer langsiktig enn til neste
ønsker dette. For det er klart
fokus.
Samtidig er det opplever vi at fisken vi leverer
kjøpsavtale. Alt handler om økoi en tid der fortjenesten er – Jeg
også
er likevel
opp tilav
produsentene
den opptil kai har høy kvalitet, men
fatning
det er enivaretas.
nødven- Ofte at den forringes under den
nomi, avslutter han.
minimal er det tungt å skulle
at at
kvaliteten
betale mer i avgifter.
dighetopplever
vi må tavi
oss
at råd
fisken
til, vi
sier
leverer
videre produksjonen, sier
PR: Styreleder
Ingebrigtsen.
– Jeg er likevel av den opptil kai har høy kvalitet, menIngebrigsten og legger til et
i Norges
fatning
Rå- at det er en nødven- – Ogatsåden
fårforringes
vi kanskje
under
i
den snev av optimisme:
fisklag,dighet
Johnnyvi må ta oss råd til, sier
etterpåklokskapens
videre produksjonen,
navn sisier
at
– Vi jobber i ei næring
Caspersen,
det burde
vi ha gjort
lengetil etsom alltid har opplevd store
PR: Styreleder
Ingebrigtsen.
Ingebrigsten
ogfor
legger
i Norges Råer kjent med
– Og så får vi kanskje i siden,snev
føyeravhan
optimisme:
til.
svingninger. Nå føler jeg at
nedgangen
i
Til tross
kutt har
fisklag, Johnny
etterpåklokskapens
navn si at
– Vifor
jobber
i ei næring vi er på vei opp igjen, og det
Caspersen,
markedsfø
det burde
vi ha gjort for lenge
Sjømatrådet
som alltid
satthar
av en
opplevd
egen storeer en generell optimisme i
ringsbudsjettet
pott på
10 millionerNå
kroner
til at næringen om at vi går bedre
er kjent med
siden, føyerJohnny
han til.
svingninger.
føler jeg
nedgangen i
på hvitfisk,
Tilmen
tross for
Caspersen
kutt har
profilering
vi er på
avvei
hvitfisk,
opp igjen,
og særog dettider i møte.
markedsføvisste ikke
Sjømatrådet
at
satt av en egen
er en generell optimisme i
var såpåstort.
– Dette erkroner til næringen om at vi går bedre
ringsbudsjettet Johnny kuttet pott
10 millioner
på hvitfisk, men Caspersenmeget profilering
uheldig. Vi hadde
av hvitfisk,
trengt og sær- tider i møte.
pengene til å komme inn i nye
visste ikke at
kuttet var så stort. – Dette er markeder. Nå blir det trolig bare
meget uheldig. Vi hadde trengtsatsing i de velkjente markedene.
pengene til å komme inn i nye Vi burde fått med oss FHL i et
spleiselag, men på oss virker det
markeder. Nå blir det trolig bare
ikke som om det er vilje til det i
satsing i de velkjente markedene.
Vi burde fått med oss FHL i et industrien, sier han. Capsersen
tror fiskerne er mer enn villig
spleiselag, men på oss virker det
ikke som om det er vilje til det til
i å hoste opp med penger til
markedsføring.
industrien, sier han. Capsersen
tror fiskerne er mer enn villig
til å hoste opp med penger til
markedsføring.
må bare brukes smartere, og
Ordinært budsjett 2014
det tror Sjømatrådet de skal
Ordinært budsjett 2013
klare.
Ekstrainv. 1. halvår 2013
må bare
brukes
og– For eksempel gjennom felEkstrainv. 2. halvår 2013
– Vi må selv
sette av mersmartere,
penger
til markedsføring
av hvitfisk
les markedsføring i flere land.
det tror
Sjømatrådet
de skal
klare.
Det vil vi se hvordan fungerer
Norge
på nyåret når Sjømat– For eksempel gjennom allerede
fel– Vi må selv sette av mer penger
Sverige
til markedsføring av hvitfisk
rådet starter en felles skrei– Har
– Har
deredere
glemt
glemt
torsken,
torsken,
Sjømatrådet?
Sjømatrådet?les markedsføring i flere land.
lansering for de sju viktigste
Storbritannia
Det vil vi se hvordan fungerer
z markedsføring
”
markedene for skrei, opplyser
Tyskland
allerede
nyåret
Laks er på
suverent
størst når Sjømatrådet starter en felles skreiSleipnes.
Frankrike
EFFEKTIV OG BRUKERVENNLIG
– Har
– Har
deredere
glemt
glemt
torsken,
torsken,
Sjømatrådet?
Sjømatrådet?
FiskeribladetFiskaren 25. november 2013
lansering for de sju viktigste
z markedsføring
Spania
”
Langsiktige
STILLEGÅENDE
markedene
for
opplyser
Laks er suverent størst
Fiskerne forstår
ikkeskrei,
markedsføring
USA
– I tillegg er 10 millioner
kro- OG BRUKERVENNLIG
Sleipnes.
BYGGET FOR LETT RENHOLD OG HØY HYGIENE
EFFEKTIV
Analyser
FiskeribladetFiskaren 25. november
– Kvoteøkningen
2013
kom brått på innehar høy kvalitet, fortsetter ner øremerket til å presentere
Bedriftstilp. akt.
STILLEGÅENDE
og så store svingninger er helt Sleipnes.
Langsiktige
torsken for nye markeder. SærFiskerne forstår ikke markedsføring
Andre inv.
klart ødeleggende.
Den største
– Og det
– I tillegg
kan være
er 10lurt
millioner
å ha krolig Russland,
Kina FOR
og øvrige
BYGGET
LETT RENHOLD OG HØY HYGIENE
– Kvoteøkningen kom bråttutfordringen
på inneharligger
høy kvalitet,
derfor hos
fortsetter
en god
ner markedskunnskap.
øremerket til å presentere
sørøst-Asia, sier Grønbech.
6000
8000
næringen
selv å klare å ivareta Fiskerne
måfor
forstå
hvordan Sær-– Vi skal selvsagt også ivareta
og 10000
så store svingninger er helt
Sleipnes.
torsken
nye markeder.
klart ødeleggende. Den største
den gode– kvaliteten
Og det kan
tilvære
tross lurt
for å produktene
ha lig Russland,
skal presenteres
Kina og øvrige
eksisterende markeder og helst
store kvoter.
på de sørøst-Asia,
ulike markedene.
utfordringen ligger derfor hos
en god markedskunnskap.
sier Grønbech.videreutvikle også de. Men vi
næringen selv å klare å ivareta
Klarer
Fiskerne
de det er
måtiden
forstå
på dehvordan
Hvert –land
Vi skal
ogselvsagt
hver matkulogså ivareta
må tenke langsiktig.
NORDIC SUPPLY SYSTEM AS
vært god har man ikke nødvenfor verdenskal
etterspør
tur har
ulike oppfatninger
gode kvaliteten til tross res
for side
produktene
presenteres
eksisterende
markederom
og helstOg det er et arbeid vi ønsker
digvis råd til å avse merden
kroner
6260 SKODJE
store
kvoter.
stadigpå
mer
de ulike
fisk, forklarer
markedene.
de. dette,videreutvikle
forklarer Grønbech.
også de. Menåviplanlegge sammen med
til markedsføring.
Klarer de det er tiden på de– DerforHvert
er detland
grunn
og hver
til optimatkul-Menmå
tiltenke
tross langsiktig.
for kutt betyr bransjen selv, sier Sleipnes og
+ 47 70 24 45 00
NORDIC SUPPLY SYSTEM AS
misme.
må forval- om
det ikkeOg
Sjømatrådet
liggervipåønsker
Grønbech.
res side for verden etterspør
turMen
harfisken
ulike oppfatninger
det er et arbeid
adm@nordicsupply.no
Felles markedsføring
6260 SKODJE
stadig mer fisk, forklarer tes
de. godt.
dette,
Bransjen
forklarer
måGrønbech.
kunne defensiven.
å planlegge
Torsken sammen
skal i lik- med
www.nordicsupply.no
– Er dagens situasjon med
de er det grunn til optigarantere
fortilforutsigbarhet,
het med
annen sjømat
fra Sleipnes
Norge jorn.hagen@fbfi.no
– Derfor
Men
tross for kutt betyr
bransjen
selv, sier
og
+ 47 70 24 45 00
store kvotene ødeleggende
for Men fisken må forvalmisme.
leveringsdyktighet
det ikke Sjømatrådet
og at fisken
liggerut
påog Grønbech.
fram i verden. Pengene Telefon: 77 66 56 81
adm@nordicsupply.no
hvitfisknæringen?
tes godt. Bransjen må kunne defensiven. Torsken skal i likwww.nordicsupply.no
garantere for forutsigbarhet, het med annen sjømat fra Norge jorn.hagen@fbfi.no
leveringsdyktighet og at fisken ut og fram i verden. Pengene Telefon: 77 66 56 81
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– De utnytter også hele fisken,
der hoder og bein blir tørket for
eksport til Nigeria, sier Palsson.

Lammende
Den islandske industrilederen
mener Island nå høster fruktene av en tøff omstillingsperiode
som startet på 1980-tallet, men
som toppet seg under finanskrisen på Island i 2008.
Palsson viser til at fiskeåret
er snudd til at mer landes om
høsten, mer blir bearbeidet og
fiskere og industri møter færre
hindringer i fiske og produksjonen.
– De norske rammebetingelsen har lammet utviklingen i
kvitfisknæringen, sier han og
mener at deltakerloven må fjernes og råfiskloven endres for at
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Kraftig
i markedsføringen
av torsk
De norske ram- Kraftig
kutt ikutt
markedsføringen
av torsk
mebetingelsen har
lammet utviklingen i
kvitfisknæringen
Johannes Palsson, administrerende direktør i det danske fiskemelprodusenten FF Skagen

FiskeribladetFiskaren

MARKEDSFØRINGSMIDLER 2013

(tall i mill. nok)

2013:

Hvitfisk:
Pelagisk:
Konvensjonell:

Reker og skalldyr
Laks og ørret:
Kilde: Sjømatrådet

40, 5
42, 5
38, 0

Tall mangler
225, 0

– Markedet
vil ha torsk,
men de vil

ikke drukne
i den, sier
Steinar Eliassen i Norfra
Eksport AS til

side skyldes manglende kunn- ten ingen markedsføring på
skap om hva markedsføring
torsken sin, men de får solgt
egentlig er.
den likevel. I Norge har vi hatt

Steinar

Fiskeribladet - Eliassen
Fiskaren.
Han mener fiskernes forventninger om økt markedsfø ring av torsk fra Sjømatrådets

– Fiskerne har ofte voldsomme forventninger om hva
som er mulig, men markedsføring er komplisert, og med
de mengdene som har blitt

en kvoteøkning på 150 prosent de siste fire årene, noe
som blir altfor stor tilførsel på
altfor kort tid, forklarer han.
– Så her må man ikke skyte

fisket opp de siste årene blir
det en umulig oppgave.
– Markedet vil ha torsk,
men de vil ikke drukne i den.
Bare se på Island. De har nes-

på pianisten. En mer stabil tilgang av fisken vil normalisere
markedssituasjonen, avslutter
Eliassen.

side skyldes manglende kunn- ten ingen markedsføring på
skap om hva markedsføring
torsken sin, men de får solgt
egentlig er.
den likevel. I Norge har vi hatt
– Fiskerne har ofte voldsomme forventninger om hva
som er mulig, men markedsføring er komplisert, og med

en kvoteøkning på 150 prosent de siste fire årene, noe
som blir altfor stor tilførsel på
altfor kort tid, forklarer han.

Eksport AS til
Steinar
Fiskeribladet - Eliassen
Fiskaren.
Han mener fiskernes forventninger om økt markedsfø -

de mengdene som har blitt
fisket opp de siste årene blir
det en umulig oppgave.
– Markedet vil ha torsk,
men de vil ikke drukne i den.

– Så her må man ikke skyte
på pianisten. En mer stabil tilgang av fisken vil normalisere
markedssituasjonen, avslutter
Eliassen.

ring av torsk fra Sjømatrådets

Bare se på Island. De har nes-

ger to generasjoner foran norsk
teknologi i fiskeindustrien, sier
han.
Han viser også til at strukturen i islandsk fiskeindustri er
annerledes enn i den norske,
med større grad av koordinering mellom fiske og industri.
Telefon: 932 56 325

Bør sammenligne
Sjøl om Island har andre forutsetninger for sin produksjon,
mener Tveterås at fiskeindus-

0

0

2003
2004 2005
2003
2004 2005
2006
Kilde: Island statistikkbyrå
Kilde: Island statistikkbyrå

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012

iSlANdS ekSPort Av SjømAt 2003 - 2012 (toNN).
iSlANdS ekSPort Av SjømAt 2003 - 2012 (toNN).

Islandskfiskeeksport
fiskeeksport
Islandsk
Island eksporterte sjømat til
Island
til
ned. Islendingene eksporterer
eneksporterte
verdi av 13,6sjømat
milliarder
en verdi
av 13,6
milliarder
mest som ferskfisk og froskroner
i 2013,
viser foreløpige
kroner
foreløpige
talli 2013,
fra detviser
islandske
statis- senfisk, enten hel eller som
filet.
tall fra
det islandske statistikkbyrået.
tikkbyrået.
Disse tre produktgruppene,
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Detverdi
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Da endte ble eksportert 104.648 tonn
verdisjømateksporten
som i 2012. Da endte
på 13,4 mil-sild, 110.671 tonn makrell
sjømateksporten
på 13,4 milog 179.982 tonn lodde. Per
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liarderMens
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AGNKVOTER – ANBUDSINNBYDELSE
Fiskernes Agnforsyning SA har for året 2014 fått tildelt egne agnkvoter på følgende fiskeslag med
angivelse av kvantum og fangstperiode:

TROMSØTERMINALEN AS

350 tonn sei m/rødåte
fangstperiode febr./des. – 14.
350 tonn NVG-sild m/rødåte fangstperiode mai/juni – 14.
200 tonn NVG-sild u/rødåte fangstperiode okt/des – 14.
1.500 tonn makrell m/rødåte fangstperiode mai/sept. – 14.

triene i de to landene bør sammenlignes.
– Vi må se på forhold som vi
kan gjøre noe med, og hvilke vi
ikke kan gjøre noe med i fangst
og foredling av norsk fisk, mener han.
– Den biologiske tilgangen
av fisk er sjølsagt viktig, men
den kan ikke forklare alt. Det
finnes så klart andre faktorer
som virker inn, sier han.
– Samtidig må vi spørre hva
Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvote. Agnkvotene er i utgangspunktet underlagt de gjeldende minstepriser,
men foretaket gis anledning til å inngå særskilte avtaler med gjeldende salgslag på agnkvantumet.
Redere/landanlegg/fellesskap som kan være interessert i å gi pris på fangsting av ovennevnte produkter,
bes melde seg skriftlig til foretaket for tilsendelse av spesifisert anbudsmateriale innen 10.02.14.
Tlf. 77 60 01 34/ 95 08 91 02 v/Vidar Nikolaisen
Tlf. 77 60 01 51/ 91 36 61 17 v/Jan Magne Flaat
firmapost@fiskernes-agnforsyning.no – www.fiskernes-agnforsyning.no

bedre gjennom året og bidrar
også til høyere verdier.

Bedre betingelser
Island har også bedre handelsbetingelser til markeder. De
har lavere toll for bearbeidede
produkter enn Norge. Måten
å organisere fiskeriene og
industrien på, er viktigst for
merverdiene Island klarer å
hente ut for fisken sin, mener
Sigurdsson.
– Det er mange små detaljer
som bidrar. Islandske fiskere
og industri tar bedre vare på
biproduktene og får betalt for
disse i markedene.
– Som fiskehoder og ryggbein,
viser han til. – Kvaliteten på

det koster å endre beskatning
og utnyttelse av råstoffet. Det
er forskjellen mellom kostnader
og inntekter, lønnsomheten i
industrien, som betyr noe.

Modeller
Utvalget hadde møte i går, der
sammenligningen med Island
var ett av temaene Tveterås
ville ta opp. Han sa i forkant
av møtet at han ville presentere
tallene FiskeribladetFiskaren
har framskaffet for å illustrere
forholdet. – Utvalget vil se på
hvilke framtidige modeller som
kan være mulige for norsk fiskeindustri å utvikle seg etter.
Jeg er spent på diskusjonene i
utvalget og på i hvor stor grad
vi er fanget av historie og institusjoner, sier økonomiprofessoren og mener det er viktig for
utvalgets medlemmer å tenke
utafor boksene.
Utvalget vil komme

fisken er også viktig. Denne er
bedre ivaretatt på Island, sier
han.

Vanskelig i Norge
Når det gjelder Norge mener
Sigurdsson at mange år med
dårlig lønnsomhet og vanskelige rammebetingelser for fiskeindustrien har hatt sitt å si
for priser og mottak.
– Den norske industrien klarer ikke å spesialisere seg og
fornye seg, og blir derfor ikke
konkurransedyktig i forhold til
islandsk fiskeindustri, mener
Sigurdsson.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

No ma orskeren v ser også t at s andsk sk
b r bedre beta t enke te markeder enn den
norske som årsak t bedre beta ngsevne or
kv t sken på s and
Portuga oppnår s andsk sa t sk bedre pr ser
enn den norske og s and har et godt marked or
ersk og ryst et som de produserer angt
større grad enn Norge s er han
Rå sk everandør Norge er en rå sk everandør
sammen gnet med s and V ryser sken rund
på ske artøyene og sender den t bearbe d ng
ut andet s er Bend ksen Han v ser også t en
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