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foredlet sjømat
Fersk fiskeriminister vil ha mer satsing på
Nordlys. Publisert på trykk 03.12.2013. Profil: Nofima.
JOURNALIST INGER PRÆSTENG THUEN. Side: 21.

Elisabeth Aspaker frykter Norge taper på
eksportmarkedet om man ikke gir forbrukerne
mer gryteferdig fisk.

NÆRING

NORDLYS

Bryggejentene ikke konkurs
Ved en beklagelig feil meldte Nordlys i går at Bryggejentene (bildet) i Ersfjordbotn var konkurs. Dette er ikke riktig.
Bryggejentene ANS er meldt oppløst fordi selskapet har blitt omdannet til AS. Bryggejentene AS
drives videre i beste velgående. 13 desember byr de
til og med på «nattåpent» frem til midnatt.
Nordlys beklager.

- Dette er et knallgodt eksempel på hvordan men
ved hjelp av foredling og tilpassing til
forbrukernes behov kan lykkes også i et kresent
marked som Italia.
Det sa fersk fiskeri- og kystminister Elisabeth
Aspaker (H) da hun i går besøkte bedriften
Halvors tradisjonsfisk i Tromsø. Besøket er en
del av Aspakers første ordentlige møte med
sjømatnæringa etter at hun inntok
departementet, og etter oppholdet i Tromsø går
ferden videre til Senja, Harstad og Lødingen.
Utkonkurrert i Brasil

FUGLENESLIA SAMEIE, Snefrida Nilsens vei 30, Hammerfest, er nyregistrert som
eirerseksjonssameie. Styreleder er Kari Merete Nilsen
Prebensen.

KLIPPFISK: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fulgte foredlingen av klippfisk av sei da hun besøkte Halvors tradisjonsfisk i går. Fisken skal til Hurtigruten, som nylig har tatt den inn på menyen som et eksempel åpå kortreist mat. Fra venstre: Benjamin Stensvik, Elisabeth Aspaker, Svein Bjørndal,
Liv Margrethe Hansen, Halvor Hansen og Willy Søreng.

Fersk fiskeriminister vil ha mer satsing på

foredlet sjømat
Elisabeth Aspaker
frykter Norge taper
på eksportmarkedet
om man ikke gir forbrukerne mer gryteferdig fisk.
inger.thuen@nordlys.no

Hos Halvors tradisjonsfisk fikk hun se hvordan
bedriften satser på forhåndstilberedning av
tørrfisk, lutefisk og klippfisk slik at kundene får
den gryteklar i butikken. Innpakning og design er
også viktig innsatsfaktor i kampen om kundene. I
tillegg til det norske markedet, har strategien så
langt ført bedriftens produkter til
kvalitetsbevisste italienske restauranter og
forbrukere.

A 21

nere. 4.000 milliarder kroner ble passert i
februar i år, melder Norges Bank.
Verdien på fondets investeringer har økt
betraktelig i løpet av det siste året, fra
3.816 milliarder kroner ved utgangen av
2012 til 5.000 milliarder kroner i dag.
En endring i kronekursen den siste tiden er årsaken til at fondet passerte 5.000
milliarder kroner-grensen raskere enn
ventet.

NIKA NOR AS er nyregistrert
i Havneveien 1, Kirkenes.
Formål: Kjøp og salg av fisk
og skalldyr, samt import og
eksport av fisk og skalldyr og
andre tjenester som naturlig
hører sammen med dette,
samt investering i andre selskap. Daglig leder er Sergey
Konev. Kapital: 30.000 kroner.

INGER PRÆSTENG
THUEN

- Ja, det er utrolig mye å lære. Men slike besøk
er den beste måten å lære på, fastslår hun.

Markedsverdien på Statens pensjonsfond
utland, bedre kjent som oljefondet, passerte mandag 5.000 milliarder kroner.
Det skjer 17 år etter at de de første to
milliardene fra Finansdepartementet ble
skutt inn i 1996.
Markedsverdien av oljefondet tilsvarer
818 milliarder dollar. Fondet passerte
2.000 milliarder kroner i oktober 2007 og
nådde 3.000 milliarder kroner tre år se-

Visste du at
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Aspaker bekrefter at hun har en bratt
læringskurve i sin nye posisjon.

TIRSDAG 3. DESEMBER 2013

Oljefondet har passert 5.000 milliarder

– Dette er et knallgodt eksempel på
hvordan men ved hjelp av foredling
og tilpassing til forbrukernes behov
kan lykkes også i et kresent marked
som Italia.
Det sa fersk fiskeri- og kystminister Elisabeth Aspaker (H) da
hun i går besøkte bedriften Halvors tradisjonsfisk i Tromsø. Besøket er en del av Aspakers første
ordentlige møte med sjømatnæringa etter at hun inntok departementet, og etter oppholdet i
Tromsø går ferden videre til Senja, Harstad og Lødingen.

Utkonkurrert i Brasil
Aspaker bekrefter at hun har en
bratt læringskurve i sin nye posisjon.
– Ja, det er utrolig mye å lære.
Men slike besøk er den beste måten
å lære på, fastslår hun.

Hos Halvors tradisjonsfisk fikk
hun se hvordan bedriften satser på
forhåndstilberedning av tørrfisk,
lutefisk og klippfisk slik at kundene
får den gryteklar i butikken. Innpakning og design er også viktig
innsatsfaktor i kampen om kundene. I tillegg til det norske markedet, har strategien så langt ført bedriftens produkter til kvalitetsbevisste italienske restauranter og
forbrukere.
– Flere må tenke som de gjør her,
mener Aspaker.
Hun frykter at norsk sjømat kan
bli valgt bort i utenlandske markeder uten bedre tilpassing til forbrukernes behov.
– Vi blir utkonkurrert i Brasil.
Der taper vi andeler fordi andre
land har produkter som er mer
foredlet.
Det er klippfisksalget fra Norge til Brasil som taper terreng.
Nofima meldte i fjor at Norges
andel av eksporten sank fra 86 til
61 prosent på fem år. Konkurrenter fra Portugal stjal andeler
med ferdig utvannet fisk – nettopp det Halvors tradisjonsfisk
har spesialisert seg på.

Krever bedre kvalitet
Daglig leder Halvor Hansen har stor
tro på fortsatt vekst i bedriften. Utfordringen er å skaffe bra nok fisk.

FØR OG ETTER: Fisk in natura – og etter foredling og innpakking. – Det er
dette det handler om, sier Halvor Hansen.

– Norge flyter over av fisk, men
det er vanskelig å skaffe fisk av høy
nok kvalitet, understreker han.
Hansen mener problemet blant
annet bunner i at fisken tas opp i for
store volum.
– Man må få mindre fangster, og
både fiskerne og industrien må ta
bedre vare på fisken.
Datteren Liv Margrethe Hansen
(23) er klar for å følge med på oppturen for bedriften etter både å å ha
lært seg italiensk og fulgt sjømaten
ut på det italienske markedet.
– Jeg tror vi har store muligheter. Det virker som stadig flere yngre folk ønsker produktene. Ja, også

vennene mine spør meg gjerne om
vi kan spise tørrfisk eller klippfisk
hos meg. Slik var det ikke før.
Norsk klippfisk har så langt ikke
vært noen stor salgsvare i Norge.
Men fisken Aspaker fulgte produksjonen av i går, skal faktisk til Hurtigruten som tidligere i år tok kortreist mat inn på menyen.
Dermed vil turister fra flere land
få en smak av Halvors tradisjonsfisk.
– En mulighet for å utvide eksporten?
– Det er selvfølgelig mulig på
sikt. Vi får se hva som skjer, sier
Liv Margrethe Hansen.

ARCTIC
INNOVATION
GROUP AS, Kirkenes Næringshage, Storgata 4, er nyregistrert. Formål: Selskapets
virksomhet er utvikling, markedsføring, salg, leveranse,
support og vedlikehold av
produkter og tjenester med
utspring fra datateknologi i
et globalt marked med dertil
hørende virksomhet, samt
investering og utøvelse av
aktivt eierskap i andre tilsvarende bedrifter. Kapital:
100.000. Daglig leder: Kristin Omholt-Jensen, styreleder Øyvind Rideng.
YNDESTAD FORSIKRINGSSENTER AS, Skytterstien 9
Krokelvdalen, er nyregistrert i
foretaksregisteret. Formål:
Salg av forsikring, samt annen virksomhet forbundet
med dette. Daglig leder og
styreleder er John Ove Yndestad, kapital 30.000.
STAYHOME DA, Nordre Tollbodgate 6C, Tromsø, er nyregistrert i foretaksregisteret
som ansvarlig selskap med
delt ansvar. Formål: Salg av
leveringstjenester av husholdningsartikler, samt alt
som hører naturlig til dette,
til abonnerende og engangs
kunder. Deltakere er Eivind
Kjær Sandvik Killie og André
Aagard Johansen.
NORDNORSK BYGGEKONTROLL AS, Ørnevegen 9,
Tromsø, er nyregistrert som
aksjeselskap. Formål: Byggeadministrasjon og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å
delta i andre selskaper med
liknende virksomhet, samt
eie og investere i aksjer.Daglig leder er Viggo Berglund,
styreleder Frank Dale. Kapital
er 70.000 kroner.
KVALØYA UTVIKLING AS,
Søndre Tollbodgate 3A, er
nyregistrert i foretaksregisteret. Formål: Utvikling av eiendommer, investering i andre
selskap, og andre produkter/tjenester som naturlig
hører sammen med dette.
Daglig leder og styreleder er
Nils Mikael Sara.

Det er klippfisksalget fra Norge til Brasil som taper
terreng. Nofima meldte i fjor at Norges andel av
eksporten sank fra 86 til 61 prosent på fem år.
Konkurrenter fra Portugal stjal andeler med ferdig
utvannet fisk - nettopp det Halvors tradisjonsfisk har
spesialisert seg på.
Krever bedre kvalitet

- Flere må tenke som de gjør her, mener Aspaker.

Daglig leder Halvor Hansen har stor tro på fortsatt vekst
i bedriften. Utfordringen er å skaffe bra nok fisk.

Hun frykter at norsk sjømat kan bli valgt bort i
utenlandske markeder uten bedre tilpassing til
forbrukernes behov.

- Norge flyter over av fisk, men det er vanskelig å skaffe
fisk av høy nok kvalitet, understreker han.

- Vi blir utkonkurrert i Brasil. Der taper vi andeler
fordi andre land har produkter som er mer
foredlet.

Hansen mener problemet blant annet bunner i at fisken
tas opp i for store volum.
- Man må få mindre fangster, og både fiskerne og
industrien må ta bedre vare på fisken.
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Datteren Liv Margrethe Hansen (23) er klar for å
følge med på opp-turen for bedriften etter både å
å ha lært seg italiensk og fulgt sjømaten ut på
det italienske markedet.

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

- Det er selvfølgelig mulig på sikt. Vi får se hva som
skjer, sier Liv Margrethe Hansen.
Bildetekst: KLIPPFISK: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
fulgte foredlingen av klippfisk av sei da hun besøkte

- Jeg tror vi har store muligheter. Det virker som
stadig flere yngre folk ønsker produktene. Ja,
også vennene mine spør meg gjerne om vi kan
spise tørrfisk eller klippfisk hos meg. Slik var det
ikke før.

Halvors tradisjonsfisk i går. Fisken skal til Hurtigruten,

Norsk klippfisk har så langt ikke vært noen stor
salgsvare i Norge. Men fisken Aspaker fulgte
produksjonen av i går, skal faktisk til Hurtigruten
som tidligere i år tok kortreist mat inn på
menyen.

Fisk in natura - og etter foredling og innpakking. - Det er

som nylig har tatt den inn på menyen som et eksempel
åpå kortreist mat. Fra venstre: Benjamin Stensvik,
Elisabeth Aspaker, Svein Bjørndal, Liv Margrethe
Hansen, Halvor Hansen og Willy Søreng.|FØR OG ETTER:
dette det handler om, sier Halvor Hansen.
© Nordlys

Dermed vil turister fra flere land få en smak av
Halvors tradisjonsfisk.
- En mulighet for å utvide ek-sporten?
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Blei betre enn frykta
Vestlandsnytt. Publisert på trykk 29.11.2013. Profil: Nofima.
Jann Flatval Jann Flatval. Side: 5.

- Mykje arbeid og lite pengar kan vel vere ein
høveleg karakteristikk for kvitfisksektoren. På
pelagisk sektor har det vore litt betre, men også
prisauken på kvitfisk som kom no i haust har
bidrege til at fiskeriåret 2013 kanskje vart litt
betre enn
...frykta. Slik vil Per Jan Kvalsvik kort
oppsummere fiskeriåret 2013 som for nokre sitt
tilfelle allereie er omme. Andre har enda noko
igjen av kvotene før dei kan sule opp.
I helga skal Kvalsvik leie fiskarane i fylket
gjennom årsmøtet i Møre og Romsdal fiskarlag.
Årsmøtet blir halde i Kristiansund og startar i
føremiddag.
Auken i kvitfiskprisane no i haust trur Kvalsvik
kan bidra tii ei litt lettare stemning på årsmøtet
enn slik teikninga var på starten av året.
- Prisane på sjøfanga fisk no i haust har svinga
seg bra opp.
Det gjeld særleg hyseprisane, men også prisen
på torsk har gått rette vegen etter at golvet
forsvann under torskeprisen i vinter.
Det han her snakkar om meiner Kvalsvik
aktualiserer ei endring av Iandings mønsteret slik
at ikkje alt skal brytast på land i mars og april,
men spreiast meir utover året.
Kvalitet = betre pris Men der er også andre
forhold som påverkar fiskeprisane og lønsemda i
fiskeflåten, og i den samanheng ser Kvalsvik
fram til debatten rundt korleis fiskarane sjølve
kan bidra til auka verdiskaping i næringa.
Eit stikkord her er kvalitet, og Kvalsvik finn det
interessant at berre med skikkeleg bløgging kan
verdien av den norske torskekvota aukast med
200 millionar kroner.
Dette går fram av ein rapport som Nofima har
laga om fisk og kvalitet, ein rapport som forskar
Audun Iversen vil ta utgangspunkt i som innleiar

VESTLANDSNYTT

FREDAG 29. NOVEMBER 2013

Spør om tomt
i Dragsund

MrøFOGROMSDA

Husleverandøren Enerbygg
i Ørsta har ein kunde som
ønskjer å få bygt ein tomannsbustad i Dragsund og
spør Herøy kommune om det
finst aktuelle tomter i området. Enerbygg kan og vere
interessert i ei rimeleg einebustadtomt, og lurer på om
kommunen har restriksjonar på bygging av tomannsbustad på ei einebustadtomt.
I mange kommunar er dette
ikkje noko problem, hevdar
dei.

Ber om gangfelt
i Fosnavåg
Statens vegvesen har fått
oppmoding om å gjenopprette gangfeltet ved Elmirs
Pizzerie i Fosnavåg som er
vekkslite og ikkje lenger
synleg. Det blir viste til at
på begge sider er fortauet
tilpassa rørslehemma.
I svaret på oppmodinga
blir innsendaren tilrådd å
be kommunen sjå nærare på
behovet for gangfelt. Statens
Vegvesen ser nemleg ikkje
borte frå at her er gangfelt
som kanskje bør flyttast eller fjernast. Mellom anna
finst det eit gangfelt berre
25 meter frå det omsøkte.

* Per Jan Kvalsvik frå Herøy ser fram til gode debattar pd årsmøtet i Møre og Romsdal fiskarlag som startar i dag.

Blei betre enn frykta
- Mykje arbeid og lite pengar kan vel vere ein høveleg
karakteristikk for kvitfisksektoren. På pelagisk sektor
har det vore litt betre, men
også prisauken på kvitfisk
som kom no i haust har
bidrege til at fiskeriåret 2013
kanskje vart litt betre enn
frykta.
Jann Flatval

Slik vil Per Jan Kvalsvik kort
oppsummere fiskeriåret 2013
som for nokre sitt tilfelle allereie er omme. Andre har enda
noko igjen av kvotene før dei
kan sule opp.
I helga skal Kvalsvik leie fiskarane i fylket gjennom årsmøtet
i Møre og Romsdal fiskarlag.
Årsmøtet blir halde i Kristiansund og startar i føremiddag.
Auken i kvitfiskprisane no i
haust trur Kvalsvik kan bidra
tii ei litt lettare stemning på
årsmøtet enn slik teikninga var
på starten av året.
- Prisane på sjøfanga fisk no
i haust har svinga seg bra opp.
Det gjeld særleg hyseprisane,
men også prisen på torsk har
gått rette vegen etter at golvet
forsvann under torskeprisen i
vinter.
Det han her snakkar om meiner Kvalsvik aktualiserer ei
endring av Iandings mønsteret
slik at ikkje alt skal brytast på
land i mars og april, men spreiast meir utover året.

Kvalitet = betre pris
Men der er også andre forhold
som påverkar fiskeprisane og
lønsemda i fiskeflåten, og i
den samanheng ser Kvalsvik
fram til debatten rundt korleis
fiskarane sjølve kan bidra til
auka verdiskaping i næringa.
Eit stikkord her er kvalitet, og
Kvalsvik finn det interessant
at berre med skikkeleg bløgging kan verdien av den norske
torskekvota aukast med 200
millionar kroner.

Dette går fram av ein rapport
som Nofima har laga om fisk og
kvalitet, ein rapport som forskar Audun Iversen vil ta utgangspunkt i som innleiar til
kvalitetsdebatten på årsmøtet
i morgon.
Dramatisk nedgang
Pelagisk sektor har ifylgje
Kvalsvik hatt eit greitt år, og
særleg viste makrellsesongen
seg å bli betre enn frykta. Også
kolmulesesongen blei grei for

dei fleste, og sildefisket var veldig godt.
Utfordringane neste år er
knytta til sildefisket, der kvotene går ned med 35 prosent i
høve til i år. Ein ifylgje Kvalsvik dramatisk nedgang, som
kjem til å bli utfordrande både
for ringnot og pelagisk trål.
- Derimot ser det betre ut for
makrell og kolmule, men om
det blir godt nok til å kompensere for nedgangen i sildefisket
står igjen å sjå.

Står fast på
tildeling av
servicekontrakt
Kommunane på Søre Sunnmøre held fast på at servicekontrakt på det branntekniske
utstyret i kommunane skal inngåast med firmaet Brannservice. Kommunane ser dermed
bort frå klagen som er kome
frå Drager, der det blir hevda
at det er ingen andre som kan
utføre service på deira utstyr.
I samband med klagebehandlinga har Brannservice
levert dokumentasjon på at
dei er sertifiserte til å utføre
service på utstyr levert av Drager. Kommunane finn at denne
dokumentasjonen er god nok,
og viser til at av dei fem kommunane er det berre Ørsta som
tidlegare har hatt serviceavtale
med Drager.

Vil ha gangveg
vidare i Torvik
I samband med at det er
igangsett regulering av
gang- og sykkelveg frå Frøystad til Herøyterminalen, er
det kome ei oppmoding om
at det må avsettast plass til
gangveg vedare forbi terminalkrysset. Dei fem som har
skrive under vil at gangvegen skal byggjast heilt fram
til Kvamaplassen medrekna
Torvik Resort.

NGSKUR

Onsdag 18. desember 2013 k l 09:00-16:00,
Quatity Hotel Ulstein, Sjøgata 10, Ulsteinvik
Vi ønsker velkommen til vårt årlige årsavslutningskurs, der vi gjennomgår aktuelle
problemstillinger og nyheter i forbindelse med årets årsoppgjør. Vi vil bl.a. behandle
siste nytt innen skatt, merverdiavgift, regnskap, selskapsrett, bokføring og annet for
årene 2013 og 2014.
Kursavgift: kr 2 000,- pr. pers., inkl. lunsj og kursdokumentasjon.
Påmeldingsfrist: 13. desember.
For mer informasjon og påmelding se:
www.bdo.no/kurs

til kvalitetsdebatten på årsmøtet i morgon.
Dramatisk nedgang Pelagisk sektor har ifylgje Kvalsvik
hatt eit greitt år, og særleg viste makrellsesongen seg å
bli betre enn frykta. Også kolmulesesongen blei grei for
dei fleste, og sildefisket var veldig godt.
Utfordringane neste år er knytta til sildefisket, der
kvotene går ned med 35 prosent i høve til i år. Ein ifylgje
Kvalsvik dramatisk nedgang, som kjem til å bli
utfordrande både for ringnot og pelagisk trål.
- Derimot ser det betre ut for makrell og kolmule, men
om det blir godt nok til å kompensere for nedgangen i
sildefisket står igjen å sjå.
Bildetekst: Per Jan Kvalsvik frå Herøy ser fram til gode
debattar pd årsmøtet i Møre og Romsdal fiskarlag som
startar i dag. Blei betre enn frykta
© Vestlandsnytt
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Lite igjen for strevet på Møre
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.11.2013. Profil: Nofima. Side: 6.

Einar Lindbæk Ålesund Mannskapslotten har nok
ikke gått ned i hvitfisksektoren i år, men det er
riktig å si at mannskapet har gjort 30 prosent
mer jobb til samme lott som i fjor, oppsummerer
daglig leder Ole Morten Sorthe foran dagens og
morgendagens årsmøte i Møre og Romsdal
Fiskarlag. Bra i pelagisk Sorthe tror rederiene har
hatt enda mindre igjen for kvoteøkningen, takket
være økte driftsutgifter for å fiske kvotene, men
at dette først vil komme fram når regnskapene
for 2013 legges fram neste år. - Pelagisk har hatt
et bedre år, men her går vel fiskerne fra å ha hatt
veldige gode lotter til å få et greit år. Samlet kan
både hvitfisk og pelagisk glede seg over gode
bestander som lover godt for framtiden når
prisene forhåpentligvis stiger igjen, sier Sorthe.
Medlemsfall Møre og Romsdal Fiskarlag har i
følge Sorthe nå over 800 medlemmer. Tallet er
fallende i takt med struktureringen i næringen. Vi har nok flere unge fiskere enn mange andre
deler av kysten. Ideelt sett skulle vi hatt flere
medlemmer for å gjenspeile flåten, men mange
fiskere i havfiskeflåten er organisert i Norsk
Sjømannsforbund og andre er uorganisert. Vi har
god oppslutning i den middels store flåten, sier
Sorthe. Færre lokallag På årsmøtet i Kristiansund
i dag og i morgen, blir det vedtatt å legge ned
seks lokallag, slik at antallet lokallag reduseres
fra 28 til 22. - Om et par år har vi trolig bare 18
lokallag igjen og det kan godt hende vi ender med
fem lokallag i fylket om ikke mange år, sier
Sorthe.
Han tenker seg to lokallag som skal dekke nordre
og søre Sunnmøre, ett i Romsdal og to på
Nordmøre. Aktivitet - Vi skal ikke bestemme
hvilke lag som skal legges ned, det bestemmes
av aktiviteten i lagene. I dag ser vi at det for
eksempel er fin drift i de to lokallagene på
Smøla, men vi andre deler sliter med å få til
drift.. - Verden endrer seg og det er slutt på
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Lite igjen for
strevet på Møre

SJARK: Mye slit for lite penger for sjarkene i hvitfisksektoren i år. Her er en av aktørene som fisker i Borgundfjorden. FOTO: EINAR LINDBÆK

zfiskarlaget
En møring har aldri
klagd over for høge
fiskekvoter, men i år
klager mørefiskerne
over at det er blitt
lite igjen for strevet i
hvitfisksektoren.
Einar Lindbæk
Ålesund
Ma n nskapslotten har nok
ikke gått ned i
hvitfisksektoren i år, men
det er riktig å
si at mannskapet har gjort Ole Morten
30 prosent mer Sorthe
jobb til samme
lott som i fjor, oppsummerer
daglig leder Ole Morten Sorthe
foran dagens og morgendagens
årsmøte i Møre og Romsdal
Fiskarlag.

Bra i pelagisk
Sorthe tror rederiene har hatt
enda mindre igjen for kvoteøkningen, takket være økte driftsutgifter for å fiske kvotene, men
at dette først vil komme fram
når regnskapene for 2013 legges fram neste år.
– Pelagisk har hatt et bedre
år, men her går vel fiskerne fra
å ha hatt veldige gode lotter til
å få et greit år. Samlet kan både
hvitfisk og pelagisk glede seg
over gode bestander som lover
godt for framtiden når prisene
forhåpentligvis stiger igjen, sier
Sorthe.
Medlemsfall
Møre og Romsdal Fiskarlag
har i følge Sorthe nå over 800
medlemmer. Tallet er fallende
i takt med struktureringen i
næringen.
– Vi har nok flere unge fis-

”

Verden endrer
seg og det er slutt på
bygdekamper. Nå er
det samarbeid i større
geografiske områder
som gjelder
Ole Morten Sorthe, daglig leder i
Møre og Romsdal Fiskarlag

surssituasjonen ved inngangen
til 2014. Spørsmålet om hvordan
fiskerne selv skal bidra til å øke
verdiskapningen, blir også et
tema. Forsker Audun Iversen
fra Nofima og seniorrådgiver
Bernt Bertelsen fra Fiskeridepartementet skal innlede til
debatt om temaet.
Møre og Romsdal Fiskarlag
er allerede begynt å tenke på
hundreårsjubileet som skal
markeres i 2015.

Les mer

kere enn mange andre deler av
kysten. Ideelt sett skulle vi hatt
flere medlemmer for å gjenspeile flåten, men mange fiskere
i havfiskeflåten er organisert
i Norsk Sjømannsforbund og
andre er uorganisert. Vi har
god oppslutning i den middels
store flåten, sier Sorthe.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 932 5632

Aktivitet
– Vi skal ikke bestemme hvilke
lag som skal legges ned, det bestemmes av aktiviteten i lagene.
I dag ser vi at det for eksempel
er fin drift i de to lokallagene
på Smøla, men vi andre deler
sliter med å få til drift.
– Verden endrer seg og det
er slutt på bygdekamper. Nå er
det samarbeid i større geografiske områder som gjelder, sier
den daglige lederen i Møre og
Romsdal Fiskarlag.
Verdiskapning
På årsmøtet skal havforsker
Knut Korsbrekke ta for seg res-

fbfi.no

PELAGISK: «Havskjer» fra Ålesund på vei inn Borgundfjorden.
Pelagisk sektor har hatt et bra år. FOTO: EINAR LINDBÆK

havtrygd.no
budoghustad.no
nordlysforsikring.no

Færre lokallag
På årsmøtet i Kristiansund i
dag og i morgen, blir det vedtatt
å legge ned seks lokallag, slik
at antallet lokallag reduseres
fra 28 til 22.
– Om et par år har vi trolig
bare 18 lokallag igjen og det
kan godt hende vi ender med
fem lokallag i fylket om ikke
mange år, sier Sorthe.
Han tenker seg to lokallag
som skal dekke nordre og søre
Sunnmøre, ett i Romsdal og to
på Nordmøre.

SAMMEN GIR VI DEG TRYGGHET
FOR BÅT OG MANNSKAP
... og
degdeg
og og
din din
familie
....
ogvivitrygger
trygger
familie

Harald Valderhaug
A20619 02-10 Foto:
Foto: Fiskerimedia.no

En møring har aldri klagd over for høge
fiskekvoter, men i år klager mørefiskerne over at
det er blitt lite igjen for strevet i hvitfisksektoren.

Gjensidige samarbeider med Havtrygd, Nordlys,
Bud og Hustad om salg av forsikringer.
Samarbeidspartnerne
skal i som
tillegg
til deg
å levere
forsikring,
Vi har de forsikringsdekningene
sikrer
og dine
og fartøyet best mulig
ha
skadeforebyggende
arbeid.
omhovedfokus
noe uforutsettpå
skulle
skje.
Har du behov for å forsikre båt, mannskap, fangst eller fiskeutstyr, ta kontakt
Sammen
vi deg
båt ogrisikoen
mannskap.
med oss. Igir
tillegg
har vitrygghet
fokus på åfor
redusere
for uhell.
Vi gir hvert år betydelige tilskudd til skadeforebyggende arbeid.
Se våre hjemmesider for en fullstendig oversikt.

HEPSØHAV

SLIK FÅR DU KONTAKT:
Havtrygd

55 55 74 00

Budfår
og du
Hustad
Slik
kontakt:71 26 67 00
Nordlys
75 54 40 88
Havtrygd
5503100
55 74 00
Gjensidige
Bud og Hustad 71 26 67 00
Nordlys
75 54 40 88

bygdekamper. Nå er det samarbeid i større geografiske
områder som gjelder, sier den daglige lederen i Møre og
Romsdal Fiskarlag. Verdiskapning På årsmøtet skal
havforsker Knut Korsbrekke ta for seg
ressurssituasjonen ved inngangen til 2014. Spørsmålet
om hvordan fiskerne selv skal bidra til å øke
verdiskapningen, blir også et tema. Forsker Audun
Iversen fra Nofima og seniorrådgiver Bernt Bertelsen fra
Fiskeridepartementet skal innlede til debatt om temaet.
Møre og Romsdal Fiskarlag er allerede begynt å tenke på
hundreårsjubileet som skal markeres i 2015.
einar.lindbak@fbfi.no Telefon: 932 5632
SJARK: Mye slit for lite penger for sjarkene i
hvitfisksektoren i år. Her er en av aktørene som fisker i
Borgundfjorden. FOTO: EINAR LINDBÆK (havskjer)
PELAGISK: «Havskjer» fra Ålesund på vei inn
Borgundfjorden. Pelagisk sektor har hatt et bra år. FOTO:
EINAR LINDBÆK FBFI FiskeribladetFiskaren PELAGISK:
«Havskjer» fra Ålesund på vei inn Borgundfjorden.
Pelagisk sektor har hatt et bra år. FOTO: EINAR
LINDBÆK
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Landsmøtet i Norges Fiskarlag
Fiskeri- og kystdepartementet. Publisert på nett 13.11.2013 15:05. (Oppdatert 13.11.2013 21:06) Profil: Nofima.

Dirigent, formann, delegater og gjester, Kjære
alle sammen, Det første jeg vil si når jeg står her
som nyslått fiskeriminister er at jeg gleder jeg
meg til fortsettelsen! (Oppdatert: 13.11.2013
21:06)
Jeg kjenner også stolthet over å ha blitt satt til å
forvalte ei næring som skaper så store verdier og
som betyr så mye for bosetting og sysselsetting
langs hele kysten. Ei næring som er framtidas
næring, basert på fornybare ressurser.
Og jeg er ydmyk, fordi jeg har liten erfaring som
fiskeripolitiker. Det vet dere. Men jeg har lang
erfaring fra lokal- og fylkespolitikk og fra
Stortinget. Det skal komme dere til gode, når vi
nå lager ny fiskeripolitikk. Og jeg vet verdien av å
kjenne til og forstå synspunktene til dem som blir
mest berørt av politiske beslutninger. Derfor
kommer jeg ikke inn i jobben med fastlåste
synspunkter, men vil lytte og lære.
Regjeringa vil følge opp visjonene om at
verdiskapinga i næringa skal kunne flerdobles i
de neste tiårene. Sjømatnæringa har to
samfunnsoppdrag - et globalt og et nasjonalt.
Det globale oppdraget skal være med på å sikre
nok næringsrik mat til en voksende
verdensbefolkning. Det nasjonale oppdraget er å
skape velstand for landet vårt.
Politikken vi utformer, skal være basert på
verdigrunnlaget i regjeringsplattformen. Verdiene
må skapes før de kan deles, og vi vil prioritere
ressurser til innovasjon, forskning og utvikling.
Noe av det viktigste regjeringen kan bidra til, er å
skape trygge arbeidsplasser i dag og i framtida.
Det betyr at lønnsomhet - i alle deler av
verdikjeden - er særdeles viktig for denne
regjeringa.
For å kunne ha det beste utgangspunktet for
verdiskaping og forutsigbarhet har regjeringa
blant annet valgt å gjøre endringer i
departementsstrukturen.
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Fiskerinæringa har historisk sett vært ei svært
viktig næring for Norge. Vi skal gjøre fiskeri- og
havbruksnæringa til ei like viktig framtidsnæring.
Det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil
være et viktig bidrag til det.
Det er mye å hente ved å se fiskeri-, havbruks- og
sjømatpolitikken i sammenheng med den
innovasjons-, nærings- og handelspolitikken som
inntil i dag har ligget i Nærings- og
handelsdepartementet. Forvaltninga av fiskeri- og
havbrukssektoren vil skje i et departement som
også vil forvalte store og viktige økonomiske
virkemidler for framtidig verdiskaping og utvikling.
Ved å samle også konkurransepolitikken og
selskapslovgivninga i samme departement - så
får vi et enda mer slagkraftig
næringsdepartement.
To departementer skal legges ned, og gjenoppstå
som ett nytt, samlet departement 1. januar
2014. Da vil oppmerksomheten bli enda sterkere
på næringsutvikling, vekst, lønnsomhet og
kunnskapsutvikling. Det nye departementet vil ha
to likestilte statsråder. Jeg skal være en sterk og
tydelig statsråd for fiskerinæringa. Her trenger
jeg også Fiskarlagets råd på veien.
La meg bare slå det fast med én gang: Det vil
merkes i næringslivet at landet har fått en ny
regjering.
Jeg tror dere raskt vil oppdage at vi har mye god
politikk for norsk næringsliv generelt - og for
norsk sjømatnæring spesielt.
Først vil jeg si litt om den generelle
næringspolitikken:
Næringspolitikken står høyt på dagsordenen for
denne regjeringa. Blant de tunge
satsingsområdene har vi konkurransekraft,
forenkling og kunnskap.
Vårt mål er å bidra til å skape et sterkt og
mangfoldig næringsliv, og vi skal alltid tenke
framtidig verdiskaping.
Det viktigste vi politikere gjør, er å sørge for en
forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk.

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

Næringslivet er avhengig av stabile og forutsigbare
rammevilkår.
Vi skal føre en politikk som gir næringslivet økt
konkurransekraft og mulighet til å skape større verdier.
I budsjettet for 2014 staker regjeringa ut en ny kurs, for
økt vekst og investeringer i framtidas velferd.
Regjeringa fjerner arveavgiften og kvitterer med det ut et
viktig og nødvendig valgløfte for å lette
generasjonsskifter i bedriftene.
Den særnorske formueskatten reduseres, kombinert
med bedre avskrivingssatser for små- og mellomstore
bedrifter og utvidelse av SkatteFunn gir det et solid
bidrag til økt konkurransekraft.
Slik styrker vi det private eierskapet.
Og slik trygger vi norske arbeidsplasser for framtida.
Vi skal ha kontroll på kronekurs og kostnadsutvikling.
Derfor vil vi føre en stram økonomisk politikk. Dere som
arbeider i en eksportrettet næring, vet alt om hva dette
betyr for den daglige driften.
Vi skal satse på infrastruktur. Bedre veier og
transportmuligheter er helt sentralt for et
konkurranseutsatt næringsliv, lokalisert i distriktene som fiskeri- og havbruksnæringen.
Vi vil også prioritere det internasjonale perspektivet.
Dette gjelder både det internasjonale
handelssamarbeidet, forvaltninga av felles
fiskeressurser og innenfor forskning og utvikling. Vi vil
prioritere å styrke kontakten med EU-systemet gjennom
en egen statsråd som koordinerer Europa-politikken.
Dere kan like eller mislike EU, men europeere kjøper
fisken vår!
Nærmere 60 % av eksporten målt både i verdi og i
kvantum, går til EU. EU er dessuten en av våre viktigste
avtaleparter når det gjelder forvaltning av
fiskebestander.
Regjeringen vil føre en politikk som skal gjøre hverdagen
enklere - både for enkeltmenneskene og for bedriftene.
Vi vil at gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke
mer av tida si på å skape verdier.
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Og som en helt sentral del av plattformen: Vi vil
satse tungt på kunnskap. Verdien av vår
framtidige arbeidsinnsats utgjør den langt største
delen av nasjonalformuen vår.
Kunnskapssatsinga vår går som en blå tråd
gjennom hele regjeringserklæringa - og gjelder
selvfølgelig også den marine satsinga.
Gjennom å satse skikkelig på kunnskap og
kompetanse, legger vi et mer solid fundament for
framtidig verdiskaping.
Vi vil også legge til rette for mer forskning og
innovasjon generelt. Blant annet handler det om
mer målrettet bruk av offentlige midler for å
stimulere til økte investeringer i forskning og
innovasjon i næringslivet. Her ligger en av
styrkene til det nye Nærings- og
fiskeridepartementet.
Videre slår regjeringen fast at vi vil bruke
næringsklynger som drivkraft for innovasjon.
For å runde av om den mer generelle
næringspolitikken vil jeg si at også denne
regjeringa vil føre en offensiv nordområdepolitikk:
Vi skal bidra til at vår nordligste landsdel
videreutvikles og framstår som en av Norges
mest skapende og bærekraftige regioner.
Da handler det om å legge til rette for at regionen
kan utnytte sine naturgitte fortrinn og i tillegg
styrke utdannings- og forskningsmiljøene.
Dagens forskning er grunnlaget for framtidige,
lønnsomme og innovative arbeidsplasser. I dette
arbeidet vil de marine næringene ha en sentral
rolle.
Ett virkemiddel for å få til dette vil være
lærlingtilskuddet. Regjeringa har derfor foreslått
å øke dette, men her må også dere bidra
gjennom å legge til rette for attraktive
lærlingeplasser.
Det er i dag vi må så for å kunne virkeliggjøre
visjonen om en seksdobling av den marine
verdiskapinga i 2050. De ansatte i
sjømatnæringa er en viktig ressurs for å realisere
visjonene. Derfor må næringa synliggjøres som
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en interessant og spennende arbeidsplass for personer
med ulik fagbakgrunn og på ulike utdanningsnivå.
Hovedansvaret for rekruttering til utdanning og yrke
ligger hos næringa selv, mens vi legger til rette for at
utdanning er relevant på alle nivå, fra fagarbeidere til
høyere utdanning for sjømatnæringa.
Praktisk kunnskap er en av forutsetningene for marin
virksomhet her til lands. Gjennom et yrkesfagløft vil vi
utdanne flere gode fagfolk til norsk næringsliv.
Jeg vil invitere til en nærmere dialog med dere framover
om hvordan vi i fellesskap kan arbeide for å sikre at
næringa har god tilgang på arbeidskraft med riktig
kompetanse.
Havet utenfor kysten vår har vært og er den viktigste
kilden til norsk verdiskaping, sysselsetting og utvikling.
Slik vil det fortsette å være i overskuelig framtid.
Innenfor marin og maritim sektor og olje og gass er
Norge helt i verdenstoppen.
Dette skal vi bygge videre på.
Det har lenge vært bred politisk enighet om å legge til
rette for en vekstkraftig norsk marin næring. En næring
som i dag:
Sysselsetter 45 000 mennesker i hele verdikjeden
Eksporterer sjømat for om lag 52 milliarder årlig Norge
omsetter for om lag 7 milliarder årlig Som sørger for 36
millioner måltider sjømat verden rundt 365 dager i året
Er representert i nesten hver fjord og på hver holme
langs kysten vår; og, som er en av drivkreftene for norsk
forskning og teknologiutvikling i verdensklasse.
Dette skal vi utvikle videre.
Sjømatindustripolitikk Sjømatnæringa er ett av de solide
beina vi skal stå på ved siden av oljen og etter at den
har tatt slutt.
Vi har tro på at fiskeri- og havbruksnæringa vokser seg
sterkere med friere rammer for bærekraftig vekst.
Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for
fiskeflåten viser at det er relativt god lønnsomhet i
fiskeriene.
På landsida står det imidlertid dårligere til, og Nofimas
undersøkelser viser at situasjonen for fiskeindustrien er

Side 9 av 27

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

forverret. Denne regjeringa vil arbeide for økt
lønnsomhet i alle deler av næringa. Dette er en
avgjørende forutsetning for trygge arbeidsplasser.

For det første; kronekursen er sentral. Jeg har allerede
vært inne på at vi vil ha kontroll på kostnader og
kronekurs.

Vi ønsker å legge til rette for økt verdiskaping i
foredlingsleddet. Nærheten til store
sjømatmarkeder og vår kunnskap om landbasert
foredling gjør økt verdiskaping mulig. Å høre
dette, er ikke nye toner for dere.

For det andre; handelspolitikk. Økt markedsadgang og
stabile rammebetingelser for handel er helt avgjørende.
Vi vil legge betydelig vekt på å arbeide aktivt på alle de
handelspolitiske arenaene, både bilateralt og gjennom
EFTA, EØS og WTO.

Men endringer er ikke gjort over natta. Målet kan
heller ikke nås ved å se på industrien isolert. Vi
må ha legge hele verdikjedeperspektivet til grunn
for å kunne ta de riktige grepene for
foredlingsleddet.

Som nevnt går nærmere 60 % av sjømaten vår til EU,
målt i både kvantum og i verdi.

Fiskeflåten er selvsagt avhengig av en lønnsom
fiskeindustri.
Vi vil derfor la det utvalget som er oppnevnt for å
se på industriens situasjon, arbeide videre.
Utvalget skal gjennomgå mulighetene for en
konkurransedyktig sjømatindustri i Norge.
Jeg har allerede vært i dialog med lederen av
utvalget, og jeg har forsikret meg om at arbeidet
er i rute. I salen her har vi også en av utvalgets
representanter, som skal innlede etter meg,
Jonny Berfjord, nestleder i Fiskarlaget.
Utvalget har et vidt mandat, og jeg imøteser
utvalgets råd og anbefalinger til det de mener er
fremtidsrettede løsninger på utfordringer som
ulike deler av næringen erfarer.
I forrige uke hadde jeg min første
ambassadørjobb for norsk sjømatnæring. Jeg
deltok da som medlem i kongens offisielle
delegasjon på statsbesøk til Tyrkia. Med sine 70
millioner innbyggere er landet et potensielt svært
viktig marked for sjømatnæringa. Norges
sjømatråd gjorde en flott innsats i forbindelse
med besøket. Jeg deltok på profilingsaktiviteter
og åpnet sjømatseminar. Jeg rakk til og med å
smake på balik ekmek, stekt norsk makrell i brød
med salat, og løk. Besøket var en nyttig
påminnelse for meg om hvilken global næring
sjømatnæringa er.
For å utvikle vår posisjon som sjømatnasjon er
det en rekke forhold som er vesentlige.

Vi skal i nær framtid, forhandle om norske bidrag til
økonomisk og sosial utjevning for perioden 2014 til
2019. Samtidig vil vi fremme krav om forbedret
markedsadgang for fisk.
Erfaringene for både økte tollfrie kvoter og tekniske
forenklinger i de tidligere forhandlingsrundene viser at vi
kan nå frem med krav på prioriterte fiskeprodukter. Så
sent som i høst fikk Norge gjennomslag for økt kvote på
bearbeidet sild med 1 400 tonn. Det skjedde i
forbindelse med EØS-utvidelsen til Kroatia.
Dette er tema jeg allerede har tatt opp direkte med EUs
fiskerikommissær Maria Damanaki, da hun besøkte Oslo
tidligere denne uka. At Damanaki er den første EU
kommissæren som har politiske samtaler med den nye
norske regjeringen, viser hvor viktig handelsrelasjonen
mellom EU og Norge er på fiskeriområdet.
For det tredje; bedre kvalitet. Når fisken tas opp av
havet, har den topp kvalitet. Den kvaliteten må bevares
på veien fra fiskebåten til kundene. Høy kvalitet gir god
kundetilfredshet, flere bruksområder og økt levetid i
butikk.
Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond har satt i
gang et prosjekt for å dokumentere hvordan kvaliteten
på råstoffet faktisk fordeler seg mellom definerte
kvalitetsklasser, og beregne de økonomiske
konsekvensene dette har for næringa. Dette er bra, og
det er viktig at hvitfisknæringa står samlet bak dette
arbeidet.
Gjennom fiskeslagslagene vil vi styrke tilsynet med
råstoffkvalitet og råstoffbehandling. God kvalitet på
sjømaten, gjennom hele verdikjeden, er avgjørende for å
kunne utnytte potensialet i fiskerinæringa.
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For det fjerde; vi må ha en moderne
fiskesalgslagslov. For å sikre fleksible, effektive
og velorganiserte markedsplasser, med god
ressurskontroll vil vi videreføre og modernisere
fiskesalgslagsloven. Nå vil vi la den nye loven tre
i kraft fra 1. januar 2014 som planlagt, og gå inn
i arbeidet med de nye forskriftene når
høringsfristen er ute. Når det gjelder videre
modernisering, vil vi avvente
Sjømatindustriutvalget, som har signalisert at de
vil komme med enkelte utredninger og analyser i
løpet av 1. halvår 2014 - og endelig NOU innen
utgangen av 2014.
For det femte; bruke budsjettmidlene på de
viktige oppgavene.
Regjeringa la sist fredag frem sine
endringsforslag til statsbudsjettet for 2014.
Innenfor Fiskeri- og kystdepartementets
budsjettområde satser vi på forskning, utvikling
og overvåkning. Dette er viktig for å nå våre
ambisiøse mål om økt vekst i sjømatsektoren.
Regjeringen ønsker framtidsrettede tiltak for å
styrke lønnsomheten i fiskerinæringen. Derfor har
vi også prioritert bort og redusert tiltak som vi
mener svekker insentivene for nødvendig
omstilling i næringa. Dette omfatter blant annet
lineegnetilskuddet føringstilskuddet, er redusert
til et nivå der kjernefunksjonen ivaretas.
Statens bidrag i sikkerhetsopplæringen for
fiskere er fortsatt å finansiere grunnkursene ved
etablering i næringen. Fiskerne likebehandles nå
med andre grupper som har sitt arbeid på havet.
Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er en
av hovedpilarene i Sundvolden-plattformen.
Vekstfremmende skattelettelser, samferdsel og
tiltak for å fremme verdiskaping står derfor
sentralt i regjeringas forslag.
De prioriterte tiltakene for norsk fiskerinæring må
sees i sammenheng med summen av regjeringas
grep for å stimulere verdiskaping og fremme økt
vekst. Så til flåtesiden:
Det er bred tverrpolitisk enighet om at
fangstkapasiteten i fiskeflåten må tilpasses

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

ressursgrunnlaget. Kvotereguleringer og
kapasitetstilpasninger i fiskeflåten bidrar til at livet i
havet kan utnyttes bærekraftig.
Bærekraftig bruk av fiskeressursene legger grunnlaget
for investeringer på flåtesiden, langsiktige
arbeidsplasser og levende kystsamfunn.
Og ressursfordelinga ligger fast.
Strukturpolitikken vil bli videreført, men det er behov for
enkelte endringer for å tilrettelegge for en moderne,
lønnsom og differensiert fiskeflåte.
Eksempelvis ble det i forbindelse med endringer i
strukturforskriften for kystfiskeflåten tidligere i år, innført
en utvidet avkortning - fra 20 til 30 % - for strukturering
utover 3 ganger grunnkvoten. Her sender vi straks på
høring et forslag om å reversere dette.
I regjeringas plattform varsler vi strukturering i lukket
fartøygruppe under 11 meter, ettersom dette nå er den
eneste gruppa som ikke har tilgang til
strukturkvoteordninger. Dette griper jeg også fatt i nå
med en gang.
Så noen få ord om reguleringer i fiskeriene. Jeg vet at for
å kunne gjennomføre et mest mulig rasjonelt fiske, er
man noen ganger avhengig av at myndighetene raskt
endrer reguleringene.
Derfor har jeg besluttet å overlate refordelinger av
fiskekvoter gjennom året til Fiskeridirektoratet. De sitter
med oversikt over fangsttall og deltakelse, og er de
nærmeste til å håndtere dette. Vår målsetting er en
mest mulig effektiv bruk av ressurser. En slik direkte
dialog mellom direktoratet og næringa vil gi en forenklet
og forbedret håndtering til beste for den enkelte av dere.
Slumpfiskeordninga er et annet eksempel hvor regjeringa
mener større fleksibilitet kan bidra til mer verdiskaping.
Her skal vi se på hvor stor del av kvoten som kan
slumpes, og om slumpfiskeordninga bør gjelde for flere
grupper. Jeg vil samtidig legge til at jeg er oppmerksom
på at slumpfiskeordninga også har en side til fiskernes
lott, som vi ikke skal overse i vurderinga.
Jeg tar sikte på å sende ut et høringsnotat om
slumpfiskordninga om kort tid.
Sjømatnæringa er ei dynamisk næring. Det er vårt
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ansvar å sørge for at næringa utvikler seg videre.
Vi er ikke alle enige i hver eneste sving - selv om
vi har samme mål.
Med Volstaddommen - om forhåndsfastsatt
tidsbegrensing på strukturkvotene - som ble
avsagt nå rett etter regjeringsskiftet, har vi igjen
fått en debatt i media om forvaltninga av
ressursene i havet.
For meg er det viktigste resultatet i denne saken
- at Høyesterett slo klart og tydelig fast at det er
politikerne som utformer fiskeripolitikken, ikke
domstolene.
Dette var ikke en dom over politiske løsninger,
men en bekreftelse på et politisk handlingsrom.
Dommen går opp grensene mellom juss og
politikk. Det hilser jeg velkommen. Regjeringen
ønsker å gi så gode rammevilkår som mulig for å
kunne ta ut det fantastiske potensialet som
ligger i fiskerinæringa.
Gjennom mange tiår har retten til å eie en
fiskebåt og det å være tildelt en tillatelse, hatt en
økonomisk verdi. Denne verdien tilhører
fiskebåteieren.
Det man eier, er altså båten. Ikke tillatelsen eller
en kvote. Dette er det systemet vi har valgt for å
regulere uttaket av en begrenset naturressurs.
Det har fungert godt og dannet grunnlag for at
fiskerne i Norge har investert i og utviklet en av
verdens absolutt beste fiskeflåter, fordi det har
vært bred politisk enighet om fordelinga og
systemet.
Regjeringa er tydelig i sin politiske plattform på at
forutsigbarhet er viktig for at norske fiskere skal
kunne investere og planlegge langsiktig.
Framtidsrettede og gode rammebetingelser vil
som nevnt kunne kreve endringer også i
strukturpolitikken.
Endringer der det legges til rette for både en
moderne, lønnsom og differensiert fiskeflåte.
I regjeringsplattformen står det at vi skal legge til
grunn at strukturerte kvoter skal være
tidsubegrenset. Dette vil jeg komme tilbake til.
Målet må være å finne løsninger som står seg
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utover en stortingsperiode. Vi kan ikke ha en
fiskeripolitikk som står på oppsigelse hvert 4. år.
I første omgang vil jeg konsentrere meg om konkrete
endringer, innafor strukturkvoteordninga som den nå er.
Jeg har allerede nevnt noen slike endringer.
Et annet spørsmål vi vil se på, er kvotetakene for ulike
grupper. Her har jeg allerede fått innspill, men tar gjerne
mot flere.
Fjordlinjene er en annen sak som næringa den siste tida
har viet stor oppmerksomhet. Og da spesielt den
utvidede bruken av linjene som ble iverksatt i januar i år,
da det som et ledd i oppfølginga av kysfiskeutvalgets
arbeid, ble innført et generelt forbud mot å fiske med
fartøy over 15 meter innenfor eksisterende fjordlinjer.
Sør for områdene med sjøsamiske innslag vurderer jeg
nå å oppheve de begrensningene som kom i januar.
Videre vil jeg gå i dialog med Sametinget om løsninger
for områdene lenger nord. Her må vi finne løsninger som
kysten er tjent med.
Jeg mener det er viktig nå i starten av regjeringsperioden
at vi tillater oss å reflektere rundt fiskerinæringens ulike
utfordringer og mulige politiske veivalg.
Å være tilstede her i dag på landsmøtet har derfor stor
betydning for meg - for her kan jeg få innspill på en rekke
viktige områder. Så takk igjen for invitasjonen!
Jeg har understreket at regjeringen vil prioritere det
internasjonale perspektivet. Når det gjelder forvaltninga
av felles ressurser, har vi over flere år hatt en konflikt
om fordeling av makrellbestanden, og i 2013 valgte
Færøyene ikke å være med på kyststatsavtalen om
norsk vårgytende sild.
Jeg vil gjerne få løst disse sakene. Men det krever at vi
finner løsninger som Norge er tjent med.
Jeg ble for noen uker siden intervjuet av islandsk radio,
og fikk spørsmål om den nye norske regjeringa nå ville ta
Islands side i konflikten eller fortsatt holde med EU.
Jeg avviste problemstilinga. Selvsagt er det min jobb
som norsk fiskeriminister å ivareta norske interesser.
Jeg oppfordrer alle parter til å innta posisjoner som er
realistiske når vi tar fiskebestandenes vandringsmønster
og tilknytninga til de ulike partenes farvann, i
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betraktning. Først når alle er villige til dette, kan
vi få bærekraftige løsninger som står seg over tid
og som vil gavne både norske fiskere, norsk
fiskeindustri, og deres yrkesbrødre i andre land.
Til slutt har jeg lyst å være litt personlig.
Jeg skal være ærlig å si at jeg ble overrasket da
jeg ble tilbudt statsrådsposten i
Fiskeridepartementet. Jeg tok betenkningstid,
men en så viktig og spennende oppgave måtte
jeg si ja til.
Mange har vist meg tillit. Jeg har fått tallrike
gratulasjoner, også fra politiske motstandere.

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

tydelig, uredd og engasjert talsmann for Fiskarlaget som med glimt i øyet har bidratt til å sette
fiskerinæringen på dagsorden. Vi fikk bare noen uker
sammen, men fra fredag vil Fiskarlaget få en ny skipper
på skuta - som jeg herved inviterer til å fortsette
dialogen med der Reidar takket for seg.
Fiskarlaget en viktig organisasjon og samtalepartner
som jeg ønsker å ha god og direkte dialog med.
Takk for oppmerksomheten, og lykke til med landsmøtet.
© Fiskeri- og kystdepartementet
Se webartikkelen på http://ret.nu/PmRdnL4F

Jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til
samarbeidet med aktørene i en av Norges
viktigste framtidsnæringer.
Takk til Reidar Nilsen for vel utført vakt som en
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Refser forskningsrapport om fisk
Finnmarken. Publisert på trykk 13.11.2013. Profil: Nofima. Side: 11.

TROMSØ/MEHAMN: Nofima kom nylig med en
rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Blant
annet stiller de spørsmål om leveringspliktens
nytteverdi.
Fylkespolitiker Roger Hansen (Ap) (til venstre)
mener forskerne er i lomma på fiskerinæringen,
melder NRK Finnmark.
- Nofima er jo et selskap som skal tjene penger,
og dem har jo mye større sjanser til å få en slik
oppgave på nytt igjen hvis oppdragsgiver liker
konklusjonen, enn om dem skulle følge
befolkningens syn her oppe i Finnmark. Det er jeg
ikke forbauset over, sier Hansen.
- Du mener det er farget forskning?
- Ja, det mener jeg. Absolutt, svarer Hansen til
NRK Finnmark.

Wednesday 13. november 2013

Fredriksen forsvarer
barnetrygd-kuttet
KIRKENES: Vi må ha et likhetsprinsipp, sier
Fremskrittspartiet. Men partiet vil fremdeles
ha lavere skatt i nord enn resten av Norge.
Amund Trellevik
at@finnmarke.no

Det er gått drøyt tre uker siden
Fremskrittsparti-leder Siv Jensen
overtok nøkkelen til det mektige finansdepartementet.
I revidert statsbudsjett, som Jensen la fram sist fredag, fjernes også
den ekstra barnetrygden for familier
i Finnmark, Nord-Troms og på Svalbard. Helt riktig, sier stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen fra
Jarfjord i Sør-Varanger. Totalt sparer
regjeringen 80 millioner kroner på å
fjerne tilleggene for å ha barn i nord.

Forsvarer fjerningen
– Faktum er at når vi senker de generelle skattene fra 28 til 27 prosent,
og hever bunnfradraget, så er det
ingen i dette landet som vil få mindre penger enn dem hadde i går. Ja,
jeg ser at det ligger inne en fjerning
av 3.850 kroner per år for familier i
Finnmark. Men man må også ta med
seg at skatter er fjernet på inntekter
som overskrider minstefradraget.
– Men vil ikke dette gå ut over
familier, gjerne småbarnsfamilier,
der gjerne kun en person er i arbeid
– og har lav inntekt?
– Jo, det vil det gjøre i særlige
tilfeller. Men så er spørsmålet:
Har vi her oppe i Finnmark og på
Svalbard mye større relevante
utgifter til barn enn resten av
landet Jeg mener at utgiftene er
dem samme, uavhengig av hvor
vi bor, og foreldre i Nord-Norge
har det ikke mer vanskelig enn
foreldre i andre deler av Norge.
– Vil det bety at også finnmarkskatten og studielånsnedskriving
står for fall?
– Nei, det vil jeg i så fall kjempe
veldig sterkt imot.
– Hvorfor det?
– Fordi de tiltakene du nevnte er
sterke virkemidler for å få folk til å
bosette seg i Finnmark. Og vi må ha
bosetting og levende samfunn som
en betingelse.
– Vil man ikke kunne få økt bosetting med økt barnetrygd?
– Dette her kan man dra akkurat
så langt som man ønsker. Men vi
har også et likhetsprinsipp.

– Hva mener du med det Det
betyr jo at folk i andre deler av
landet, som Sogn og Fjordane og
indre deler av Telemark også må
få kunne nedskrive studielån?
– Jeg er ikke enig i at man kan
dra en slik sammenligning. Å sikre
bosetting i nord handler om å hevde
suvereniteten og sikre egne økonomiske interesser som fiskerier, olje,
gass og mineraler, sier Fredriksen.

Forsvarer lavere skatt
I tirsdagens Finnmarken forsvarte
Høyres Frank-Bakke Jensen at barnetrygden nå ser ut til å bli kuttet,
selv om den tidligere Båtsfjordordføreren lovet å frede tiltakssonen i valgkampen. Han legger mesteparten av skylden på regjeringskollega Frp og den felles regjeringsplattformen.
– Ble du varslet på forhånd om
dette kuttet?
– Jeg kommenterer ikke interne
partiprosesser i media.
– Vil nedskriving av studielån
og lavere finnmarkskatt nå stå
for fall?
– Nei, det er ingen automatikk i
det. Studielånsnedskriving har vært
viktig for å få kompetente fagfolk til
Finnmark, det behovet endrer seg
ikke med den utviklingen vi kan se
for oss. Skatteletten har vært begrunnet i at det er klimatisk hardere
og høyere kostnader knyttet til å bo
så langt nord, sier Bakke-Jensen.
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Refser forskningsrapport om fisk
TROMSØ/MEHAMN: Nofima
kom nylig med en rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Blant annet stiller de spørsmål om leveringspliktens nytteverdi.
Fylkespolitiker Roger Hansen
(Ap) (til venstre) mener forskerne
er i lomma på fiskerinæringen,
melder NRK Finnmark.
– Nofima er jo et selskap som
skal tjene penger, og dem har jo
mye større sjanser til å få en slik
oppgave på nytt igjen hvis oppdragsgiver liker konklusjonen, enn
om dem skulle følge befolkningens
syn her oppe i Finnmark. Det er jeg
ikke forbauset over, sier Hansen.
– Du mener det er farget forskning?
– Ja, det mener jeg. Absolutt,
svarer Hansen til NRK Finnmark.
Forsker Edgar Henriksen (til
høyre) i Nofima avviser påstandene. Han mener politikere som
Hansen omfavner konklusjoner
som går i deres favør, og tilbakeviser påstander de ikke liker.

Bekymret over
Nav-ansettelser

FJERNER BARNETRYGD: Fremskrittspartiets Jan Henrik Fredriksen fjerner
ekstra barnetrygd for Finnmark, men vil beholde den lave skatten for
arbeidstakere i nord.
Begge foto: Amund Trellevik

● Tiltakssonen i Finnmark og

INGEN FEST: Høyre er kommet i regjeringsposisjon og fjerner ekstra
barnetrygd for familier i tiltakssonen. Her fra Høyres valgvake etter valgseieren i Kirkenes i september.

Nord-Troms skal gjøre områdene mer attraktiv for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid.
● Tiltakssonen omfatter alle
kommuner i Finnmark samt
sju kommuner i Nord-Troms:
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa,
Kvænangen, Karlsøy, Lyngen
og Storfjord.
● I tiltakssonen er det fritak for
arbeidsgiveravgift, nedskriving
av studielån med inntil 25.000
kroner i året, fritak for elavgift
og lavere personskatt.

FINNMARK: Representantskapet
i FO Finnmark er bekymret for
tilbakemeldinger fra sine medlemmer. De peker på at det i økende
grad ansettes for få medarbeidere
med sosialfaglig utdanning i NAV.
Fellesorganisasjonen (FO) Finnmark organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og
velferdsarbeidere.
«Mennesker som kommer til
NAV, er ofte i krise. Det kan være
mennesker som har mistet jobben,
er rammet av sykdom, samlivsbrudd i barnefamilier eller av andre årsaker trenger hjelp. Mennesker i krise har behov for å møte
noen med sosialfaglig kompetanse. Vi er spesialister i kommunikasjon, og har inngående kompetanse
på å møte de som er i krise», heter
det i en uttalelse fra representantskapet.
Videre står det i uttalelsen: «Våre
yrkesgrupper kan legge til rette for
at enkeltmennesker skal få mulighet til å mestre og å utvikle seg.
Våre yrkesgrupper har kompetanse
på å jobbe med oppfølging av mennesker, og å hjelpe disse til å definere og realisere sine egne mål.
Vi vet at vi bare kan lykkes når vi
jobber sammen med brukerne!
Det er et stort behov for sosialfaglig kompetanse i NAV!»

Forsker Edgar Henriksen (til høyre) i Nofima
avviser påstandene. Han mener politikere som
Hansen omfavner konklusjoner som går i deres
favør, og tilbakeviser påstander de ikke liker.
© Finnmarken
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Nofima avviser påstand om ikke uavhengig forskning
NRK Troms og Finnmark - Tromsnytt 1. Sendt på radio/tv 12.11.2013 15:05. Profil: Nofima.

Forsker Edgar Henriksen i Nofima avviser
påstandene fra Aps Roger Hansen, om at deres
forskning ikke er uavhengig. Nofima har nylig
laget en forskningsrapport, hvor man er negativ
til en stram leveringsplikt. Hansen mener de
trekker denne konklusjonen, fordi forskerne vil
holde seg inne med viktige aktører i næringen. Det er ikke riktig, svarer Henriksen.

konklusjonene peker i en annen retning, så er det mest
vanlig at politikere rett og slett neglisjerer dem. Og andre
ganger, så forsøker de å diskreditere
forskningsinstitusjonene, og det er vel det vi ser i dette
tilfelle, sier Henriksen.
Kilde: © SisteNytt
Se/hør nyheten på http://ret.nu/B8YvKCac

- Når vi treffer Roger Hansen eller andre politikere
med våre konklusjoner, så omfavner de
forskningen og mener dette er veldig flott. Når
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Hanssen: - Forskningen er farget
NRK Troms og Finnmark - Tromsnytt 1. Sendt på radio/tv 12.11.2013 13:03. Profil: Nofima.

Ap-politiker Roger Hanssen er sterkt kritisk til
forskningsstiftelsen Nofima, som nylig kom med
en rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Det
blir blant annet stilt spørsmål ved om
leveringsplikten er et riktig virkemiddel for
næringen. Hanssen mener forskerne trekker
konklusjonen de gjør fordi de er i lommen på
sterke aktører i fiskerinæringen.

nytt igjen, enn om de skulle følge befolkningens syn i
Finnmark, kommenterer Hanssen. Han mener
forskningen er farget. Nofima avviser påstandene.
Kilde: © SisteNytt
Se/hør nyheten på http://ret.nu/lIULq9kp

- Nofima er et selskap som skal tjene penger. De
har mye større sjanser til å få en slik oppgave på
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Problematisk oppdragsforskning?
Forskningsetikk. Publisert på nett 12.11.2013 11:59. (Oppdatert 12.11.2013 18:00) Profil: Nofima.
Johanne Severinsen.

Av Johanne Severinsen Forskningsinstituttet
Nofima får kritikk for å være i lomma på LO i
rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Selv
mener de politikere forsøker å diskreditere
resultater som ikke støtter deres syn. (Oppdatert:
12.11.2013 18:00)
Nofima kom nylig med en rapport om lønnsomhet
i fiskeindustrien. Her stiller de blant annet
spørsmål om leveringspliktens nytteverdi, som er
en ordning det er bred politisk enighet i Finnmark
om å skjerpe. Men leveringsplikten er et hinder
for lønnsomhet i fiskeindustrien, mener
forskerne. Dette melder NRK P1 Finnmark.
I lomma på oppdragsgiver?
I sin rapport anbefaler Nofima oppdragsgiver LO å
støtte en løsere leveringsplikt.
Arbeiderpartipolitiker Roger Hansen mener
rapporten bærer preg av at forskerne vil være på
god fot med den største fiskeriaktøren i
Finnmark.
Politikere diskrediterer forskning
Edgar Henriksen, forsker i Nofima tar ikke
kritikken fra Hansen så tungt, og. mener det ikke
er noen grunn til å mistenkeliggjøre deres
forskning. Han mener det ikke er uvanlig at
politikere forsøker å diskreditere
forskningsresultater de ikke er enige i.
- Vi har jo lagt ut alt vi har av forskningsmateriale
offentlig, og konklusjonene offentlig, og det er jo
bare å lese dem. Vi har jo ikke diktet opp en
virkelighet i fiskeri-Norge, men beskrevet og
forsøkt å analysere den og se på hva som er
drivkreftene og forklaringene på at ting er som de
er, og ser på noen løsninger for å få gjort ting på
andre måter.
Trenger ikke være problematisk
Helene Ingierd. Foto: Trond Isaksen
Om forskningsinstitusjonene styres av
oppfatningene til dem som betaler forskningen
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har flere ganger vært et tema. Sekretariatsleder
Helene Ingierd, i Den nasjonale forskningsetiske
komité for naturvitenskap og teknologi mener
likevel at oppdragsforskningen som oftest er til å
stole på.
- Oppdragsforskning kan skape en uheldig
avhengighet mellom oppdragsgiver og
oppdragstaker, særlig der forskningsinstitusjoner
er avhengig av én finansieringskilde og dermed
kan være mer tilbøyelig til å påvirkes av
oppdragsgiver i forskningsprosessen, forklarer
hun.
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Ingierd.
Innslaget ble sendt på NRK P1 Finnmark tirsdag 12.11,
kl. 07:45.
Hva sier forskningsetiske retningslinjer om
oppdragsforskning?
Om åpenhet, oppgradsgforskning og interessekonflikter i
Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og
teknologi
Les mer om oppdragsforskning i Forskningsetiske
retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora
© Forskningsetikk

- Vi har sett eksempler de siste årene der
oppdragsgiver har blandet seg opp i metodevalg
og tolkning av resultater. Slik innblanding kan
svekke tilliten til forsking generelt og
oppdragsforskning spesielt. Men i
utgangspunktet er det ikke noen grunn til å ha
mindre tiltro til denne forskningen, fremhever

Se webartikkelen på http://ret.nu/PHyW9Lle
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Fiskeforskning får slakt
Finnmarken. Publisert på nett 12.11.2013 07:51. (Oppdatert 12.11.2013 13:52) Profil: Nofima.

Stiftelsen Nofima er kjøpt og betalt, mener Roger
Hansen (Ap). KORRUPSJON: Forskningen gir de
resultatene penegfolk i fiskeribransjen ønsker,
mener fylkesting-politiker Roger Hansen fra
Gamvik. (Oppdatert: 12.11.2013 13:52)
Foto: Alf Helge Jensen Nofima kom nylig med en
rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Blant
annet stiller de spørsmål om leveringspliktens
nytteverdi.
Fylkespolitiker Roger Hansen mener forskerne er
i lomma på fiskerinæringen, skriver NRK.
- Nofima er jo et selskap som skal tjene penger,
og dem har jo mye større sjanser til å få en slik
oppgave på nytt igjen, enn om dem skulle følge
befolkningens syn her oppe i Finnmark. Det er jeg
ikke forferdet over, sier Hansen.
- Du mener det er farget forskning?
- Ja, det mener jeg. Absolutt, svarer Hansen NRK.
© Finnmarken
Se webartikkelen på http://ret.nu/905AHNdA
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Kritisk til fiskeriforskning
NRK Troms og Finnmark. Publisert på nett 12.11.2013 07:08. Profil: Nofima.
Aslak Ballari Robin Mortensen.

Roger Hansen (Ap) mener forskningsstiftelsen
Nofima er kjøpt og betalt av enkeltaktører i
fiskerinæringen. Arbeiderparti-politiker Roger
Hansen er sterkt kritisk til forskningsstiftelsen
Nofima.
Nofima kom nylig med en rapport om lønnsomhet
i fiskeindustrien, hvor de blant annet stiller
spørsmål om leveringsplikten er et riktig
virkemiddel for næringen.
- Er i lomma på næringen
Hansen mener forskerne trekker konklusjonen de
gjør, fordi de er i lomma på sterke aktører i
fiskerinæringen.
- Nofima er jo et selskap som skal tjene penger,
og dem har jo mye større sjanser til å få en slik
oppgave på nytt igjen, enn om dem skulle følge
befolkningens syn her oppe i Finnmark. Det er jeg
ikke forferdet over, sier Hansen.
- Du mener det er farget forskning?
- Ja, det mener jeg. Absolutt, svarer Hansen.
Avviser bestillingsforskning
Forsker Edgar Henriksen i Nofima avviser
påstandene fra Arbeiderpartiets Roger Hansen
om at deres forskning ikke er uavhengig.
Nofima har nylig laget en forskningsrapport hvor
man er negativ til en stram leveringsplikt.
- Når vi treffer Roger Hansen eller andre med våre
konklusjoner, så omfavnes dem og kjøres fram,
og det fortelles at dette er veldig flott. Når
konklusjonene peker i en annen retning er det
mest vanlig at politikere neglisjerer dem. Andre
ganger prøver dem å diskreditere
forskningsinstitusjonene, og det er vel det vi ser i
dette tilfellet, svarer Henriksen.
Roger Hansen (Ap) mener forskningsstiftelsen
trekker sine konklusjoner til fordel for sterke
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aktører i fiskerinæringen fordi de er kjøpt og
betalt.
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
© NRK Troms og Finnmark
Se webartikkelen på http://ret.nu/VLgPKZZb
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Ap-veteran sterkt kritisk til Nofima
NRK Troms og Finnmark - Finnmarksnytt 1. Sendt på radio/tv 12.11.2013 07:03. Profil: Nofima.

Ap-politiker Roger Hanssen er sterkt kritisk til
forskningsstiftelsen Nofima. Nofima kom nylig
med en rapport om lønnsomhet i
fiskeriindustrien, som blant annet stiller
spørsmål ved leveringsplikten. Hanssen mener
forskerne trekker sine konklusjoner fordi de er i
lomma på sterke aktører i fiskerinæringen. Nofima er et selskap som skal tjene penger.
De har mye større sjanser til å få en slik oppgave
på nytt igjen, enn om de skulle følge
befolkningens syn i Finnmark, kommenterer
Hanssen. Han mener forskningen er farget. På
oppdrag fra LO har Nofima gått gjennom
hvitfisknæringen for å se hvorfor den sliter med
lønnsomheten. Den aller mest kontroversielle
konklusjonen i rapporten er at forskerne er
lunkne til leveringsplikten. Det er en ordning det
er bred politisk enighet i Finnmark om å skjerpe.

Forskerne mener den er et hinder for lønnsomhet i
fiskeindustrien. Edgar Henriksen er en av forskerne bak
rapporten. Nofima-forskeren tar ikke kritikken fra
Hanssen spesielt tungt. - Når vi treffer han Roger
Hanssen eller andre med våre konklusjoner, omfamner
de disse og kjører de frem og forteller at dette er veldig
flott. Når konklusjonen peker i en annen retning, er det
mest vanlig at politikere neglisjerer det. Andre ganger
forsøker de å diskreditere forskningsinstitusjoner. Det er
vel dette vi ser i dette tilfellet, kommenterer han.
Kilde: © SisteNytt
Se/hør nyheten på http://ret.nu/cR6HemHl
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Fiskebåtrederne vil fjerne bonusordningene
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 08.11.2013. Profil: Nofima. Side: 10-11.

Fiskebåtrederne vil ta bifangst- og
bonusordningene i torskefiske til departementet.
De håper på at den nye politisk ledelsen vil fjerne
disse ordningene.
Nils Torsvik Bergen Det var i debatten om
reguleringene av torskefisket for 2014 at Jan Ivar
Maråk i Fiskebåt sa at de vil forsøke å få den nye
regjeringen til å endre opplegget for avsetningene
til bifangst, bonus for ferksfiskfangst og
rekrutterings- og fritidsfiske. Maråk hevdet at
disse ordningene medførte at fiskere i ulike
fartøygrupper får ulik uttelling i fiske. - Fartøyer
som ikke får del i i bonusordningene taper
mellom 10.000 og 20.000 kroner i lott innenfor
havfiskegruppene, sa Maråk på reguleringsmøtet
i Bergen onsdag. Han mener slike ordninger også
overfører fisk fra havfiskeflåten til kystflåten, i og
med at de trekkes av totalkvotene, før kvotene
fordeles på hav og kyst, mens det er
kystfiskeflåten som får nyte godt av ordningene.
Evaluere Fiskebåt mener at departementet i det
minste må få foretatt en vurdering av effekten av
avsetningene. Maråk stilte spørsmål ved om
ordningene svarer til hensikten, som er å få mer
fersk fisk til bearbeiding på land. - Hva blir mest
bearbeidet? Det som blir fryst inn om bord på
fartøyene, eller det som landes fersk, spurte han
og svarte sjøl at mye av ferskfisken som landes
går på trailere direkte til markedene, uten å
bearbeides.
Han fikk svar fra Kjell Olav Larsen, som
representerer Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening..
- Ferskfiskordningen har vært til stor hjelp. Fisken
går ikke ubearbeidd ut av landet, sa han og ba
Maråk besøke Båtfjordbruket for å se effekten av
ferskfiskordningen der. Må evaluere
Fiskeridirektør Liv Holmefjord var enig med Maråk
i at de ulike avsetningsordningene bør evalueres.
Hun viste til at forskningsinstituttet Nofima er i
gang med å vurdere lønnsomheten i
fiskeindustrien som bearbeider torsk.. Marianne
Svorken i Nofima sier at det er rom for å gjøre en
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Kvoteforslag
Forslag til fartøykvoter
lukket gruppe i 2014
Hjemmels- Kv.faktor
Kv.st.
lengde
2013
<11 m
<7 meter
1,21
42,9
7—7,9
1,43
50,6
8–8,9
1,7
60,2
9–9,9
2,08
73,7
10–10,9
2,25
79,7
11–11,9
3,06
79,5
12–12,9
3,63
94,3
13–13,9
4,4
114,3
14–14,9
5,01
130,1
15–15,9
5,92
153,7
16–16,9
6,59
171,1
17–17,9
7,27
188,8
18–18,9
8,03
208,5
19–19,9
8,71
226,2
20–20,9
9,31
241,8
21–21,9
8,91
214,5
22–22,9
9,3
223,9
23–23,9
9,67
232,8
24–24,9
10,04
241,7
25–25,9
10,34
249
26–26,9
10,73
258,4
27–27,9
11,02
265,3

OMFORDELING: Bonusordningen for
ferskfisk omfordeler verdier fra båter
som kan delta i ordningen til båter som
ikke får delta, mener Fiskebåt.

Kv.st.
>11 m
35,7
42,2
50,2
61,4
66,4
75,9
90
109,1
124,2
146,7
163,3
180,2
199
215,9
230,8
212,4
221,7
230,6
239,4
246,5
255,8
262,7

Arkivfoto: Bjørn tore forBerg

Kan bli overregulering
Fiskerne vil ha en større
overregulering i hysefisket
enn hva Fiskeridirektoratet
har foreslått. Fiskeridirektøren vil rådføre seg før hun
konkluderer, men er åpen for
å øke overreguleringene.
Store overreguleringer på
flere hundre prosent i hysefisket i år førte til at fartøygruppen over 15 meter hadde fisket
opp kvotene sine allerede
tidlig på sommeren. Dermed
ble direktefisket stoppet på
sensommeren, slik det i dag
står i FiskeribladetFiskaren.
Foran reguleringsmøtet
denne uken hadde Fiskeridirektøren foreslått å stramme
inn på overreguleringene.
I forslaget ble det lagt opp
til kvoter med overregulering
på 30 prosent for flåten under

Må forske
på de
viktigste
artene
Fiskerne i
reguleringsrådet uttrykte
skepsis til
å høste
raudåte og til
å forske mer
på mindre
Bjørn Jensen
viktige arter,
på bekostning
av viktigere arter.
– Det må utarbeides en
forvaltningsplan for raudåte,
mener Bjørn Jensen fra
Norges Kystfiskarlag som er
svært skeptisk til en høsting
av denne ressursen, som han
betegnet som startfôret for
alle fiskeartene i havet.
Utredningsleder Jan Ivar
Maråk i Fiskebåt sier han
mener det er feil å forske på
haiarter, når det ikke kan
garanteres god nok forskning
på viktige arter som sei.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord svarte at raudåte er noe
Fiskeri- og kystdepartementet har bedt forskninga og forvaltninga om å skaffe større
kunnskap om, og derfor må
prioriteres.
– Men vi starter ikke med
større uttak av denne ressursen før vi vet nok om virkningene, sa hun og viste også til
krav om mer kunnskap om
arter som ikke er så økonomisk viktige i dag.
– Vi må finne en balanse
i forskning på nye arter og
på de økonomisk viktige, sa
fiskeridirektøren.
Hun fikk støtte fra miljøvernerne. Rådgiver Fredrik
Myhre i WWF mener det
heller er snakk om å få økte
bevilgninger forskning, enn
at det ikke skal forskes på
haiarter og rødåte.
– Flere arter er ikke så
kommersielt viktige, men er
viktig økologisk, som raudåta,
sa Myhre som mener forskningen må gjøre større bruk
av fiskerne i forskningen.

11 meter, ti prosent overregulering for lengdegruppen
mellom 10-15 meter og fem
prosent for resten av kystflåten over 15 meter. Resultatet
blir kvoter fra 6 tonn for de
aller minste til 37,8 tonn for
de i kystflåten over 15 meter.
I år har alle fartøy med
hjemmelslengde over 11 meter
kunne fiske 100 tonn.
– Problemet mitt er at jeg
kan ikke sette fartøykvoter
med en stor grad av overregulering. Da sitter jeg med usikkerheten med hvor mange
som faktisk deltar i fiske,
selv om en kan forutsi mer av
forløpet for de store enn for
de mindre. Hiver alle seg på
når det er høy overregulering,
så får man raskt et overfiske,
sier Holmefjord.

Viderefører årets
torskereguleringer

Fiskebåtrederne vil fjerne bonusordningene
z regulering
Fiskebåtrederne vil ta
bifangst- og bonusordningene i torskefiske
til departementet. De
håper på at den nye politisk ledelsen vil fjerne
disse ordningene.
Nils Torsvik
Bergen
Det var i debatten om reguleringene av torskefisket for 2014
at Jan Ivar Maråk i Fiskebåt sa
at de vil forsøke å få den nye
regjeringen til å endre opp-

legget for avsetningene til
bifangst, bonus
for ferksfiskfangst og rekrutterings- og
fritidsfiske.
Maråk hevdet Jan Ivar
at disse ord- Maråk
ningene medførte at fiskere i
ulike fartøygrupper får ulik
uttelling i fiske.
– Fartøyer som ikke får del i i
bonusordningene taper mellom
10.000 og 20.000 kroner i lott
innenfor havfiskegruppene, sa
Maråk på reguleringsmøtet i
Bergen onsdag.
Han mener slike ordninger
også overfører fisk fra havfiskeflåten til kystflåten, i og med at
de trekkes av totalkvotene, før

kvotene fordeles på hav og kyst,
mens det er kystfiskeflåten som
får nyte godt av ordningene.

Evaluere
Fiskebåt mener at departementet i det minste må få foretatt en
vurdering av effekten av avsetningene. Maråk stilte spørsmål
ved om ordningene svarer til
hensikten, som er å få mer fersk
fisk til bearbeiding på land.
– Hva blir mest bearbeidet?
Det som blir fryst inn om bord
på fartøyene, eller det som landes fersk, spurte han og svarte
sjøl at mye av ferskfisken som
landes går på trailere direkte
til markedene, uten å bearbeides.
Han fikk svar fra Kjell Olav
Larsen, som representerer Fis-

keri- og havbruksnæringens
landsforening.
– Ferskfiskordningen har
vært til stor hjelp. Fisken går
ikke ubearbeidd ut av landet,
sa han og ba Maråk besøke Båtfjordbruket for å se effekten av
ferskfiskordningen der.

Må evaluere
Fiskeridirektør Liv Holmefjord var enig
med Maråk
i at de ulike
av s e t n i n g s ordningene
bør evalueres. Liv
Hun viste til Holmefjord
at forskningsinstituttet Nofima er i gang
med å vurdere lønnsomheten

”

Vi lever i et høykostland og må la oss
styre av markedene,
ikke av politiske vedtak
om råstoffanvendelse.
Vi finner oss ikke i en
slik politikk
Jan Ivar Maråk

i fiskeindustrien som bearbeider torsk.
Marianne Svorken i Nofima
sier at det er rom for å gjøre
en evaluering innenfor deres
forskningsprosjekt.
– Vi lever i et høykostland og
må la oss styre av markedene,

ikke av politiske vedtak om råstoffanvendelse. Vi finner oss
ikke i en slik politikk, sa Maråk
og la til at han håper at den nye
regjeringen forstår dette.

Næringsdepartement
Maråk mener det også kan være
en fordel med et Fiskeridepartement som er slått sammen
med Næringsdepartementet for
en slik forståelse.
Sametingets representant i
reguleringsrådet, Inge Eriksen,
kvitterte på Maråks ønske han
ikke kan tro at vi har fått en
regjering som ikke tar hensyn
til hvordan vi utnytter fisken
som landes.
nils.torsvik@fbfi.no
Tlf. 932 56 325

Fakta: Bonuskvoter
QQTrålerne har i 2013 en bonus-

kvote på 2422 tonn torsk, der de
har fisket 1904 tonn, til en verdi
av 16,3 millioner kroner.
QQAutolineflåten har en bonusordning på 630 tonn og har fisket
553 tonn, til en verdi av 5,4 millioner kroner.
QQKystflåten har 300 tonn i
bonus for levendelagring, der det
er fisket 143 tonn. Videre er det
avsatt 7.000 tonn til rekreasjonsog ungdomsfiske, og 3.000 tonn
til kystfiske i Finnmark.

Fiskeridirektøren foreslår å
videreføre årets reguleringer
for torskefiske, justert for
kvoteendringene i 2014. Det
betyr at det blir 299.882 tonn
i kvote til konvensjonelle
redskaper og 147.703 tonn til
trål.
Reguleringsrådsmøtet sluttet seg stort sett til fiskeridirektørens forslag, bortsett
fra ferskfisk- og bonusordningene, der det ble debatt om
ordningen.
Fiskeridirektøren mener
nivået og vilkår på ferskfisk- og bonusordninger for
ferskleveranse av torsk i
2013 bør videreføres i 2014.
Av torsketrålernes andel av
gruppekvotene vil det medføre at det avsettes 2.750 tonn
til bonusordning.
Fiskeridirektøren foreslår
også å avsette 1.000 tonn til
dekning av kvotebonus ved
levende lagring i 2014, og
foreslår at dette avsettes før
fordeling på trål og konvensjonelle redskap.
Levendefanget torsk
avregnes med 50 prosent av
kvantumet på sluttseddelen.
På reguleringsmøtet foreslo
Knut Werner Hansen fra
Kommunenes Sentralforbund
at denne settes til 25 prosent,
noe fiskeridirektøren vil
vurdere.
Fiskeridirektøren foreslår at
det også i 2014 avsettes 7.000
tonn torsk til ungdoms- og
rekreasjonsfiske, og 3.000
tonn til oppfølging av Kystfiskeutvalget i 2014.

Disse kvotene bør avsettes før
fordeling på trål og konvensjonelle redskap.
Fiskeridirektøren foreslår
at torsketrålerne reguleres
med fartøykvoter og at fartøy
med kvotefaktor 1,0 får en fartøykvote på 1.640 tonn torsk.
Konvensjonelle havfiskefartøy
bør reguleres med en kvotefaktor som gir en fartøykvote
på 406 tonn torsk.
Fiskeridirektøren foreslår
også at fartøy i lukket gruppe
kyst reguleres med fartøykvoter inndelt i hjemmelslengdegrupper som før.
Dette gir fartøykvoter som
varierer fra 42,9 tonn for en 7
m båt, til 265,3 tonn for en 28
m båt.
Fiskeridirektøren foreslår
at fartøy i åpen gruppe får
samme andel som tidligere.
Dette utgjør 28.500 tonn
torsk, hvorav 2.344 tonn avsettes til ferskfiskordningen.
Overreguleringen av
maksimalkvotene for denne
gruppen bør økes, siden åpen
gruppe har hatt problemer
med å ta årets gruppekvote,
mener fiskeridirektøren. For
båter under 8 m foreslås en
maksimalkvote på 23 tonn,
der 15 tonn er garantert, for
båter 8-10 m 32 tonn, der 21
tonn er garantert, og for båter
over 10 m 35 tonn, der 24 tonn
er garantert.
Fiskeridirektøren foreslår
å videreføre en tilleggskvote
på 12 tonn til alle fartøy i åpen
gruppe i virkeområdet til
Sametinget.

evaluering innenfor deres forskningsprosjekt.
- Vi lever i et høykostland og må la oss styre av
markedene, ikke av politiske vedtak om
råstoffanvendelse. Vi finner oss ikke i en slik politikk, sa
Maråk og la til at han håper at den nye regjeringen
forstår dette. Næringsdepartement Maråk mener det
også kan være en fordel med et Fiskeridepartement som
er slått sammen med Næringsdepartementet for en slik
forståelse. Sametingets representant i reguleringsrådet,
Inge Eriksen, kvitterte på Maråks ønske han ikke kan tro
at vi har fått en regjering som ikke tar hensyn til hvordan
vi utnytter fisken som landes. nils.torsvik@fbfi.no Tlf.
932 56 325 Kvoteforslag Forslag til fartøykvoter.
lukket gruppe i 2014. Hjemmels- Kv.faktor Kv.st. Kv.st.
lengde 2013 <11 m >11 m <7 meter 1,21 42,9 35,7
7—7,9 1,43 50,6 42,2 8-8,9 1,7 60,2 50,2 9-9,9 2,08
73,7 61,4 10-10,9 2,25 79,7 66,4 11-11,9 3,06 79,5
75,9 12-12,9 3,63 94,3 90 13-13,9 4,4 114,3 109,1
14-14,9 5,01 130,1 124,2 15-15,9 5,92 153,7 146,7
16-16,9 6,59 171,1 163,3 17-17,9 7,27 188,8 180,2
18-18,9 8,03 208,5 199 19-19,9 8,71 226,2 215,9 2020,9 9,31 241,8 230,8 21-21,9 8,91 214,5 212,4 2222,9 9,3 223,9 221,7 23-23,9 9,67 232,8 230,6 2424,9 10,04 241,7 239,4 25-25,9 10,34 249 246,5 2626,9 10,73 258,4 255,8 27-27,9 11,02 265,3 262,7
OMFORDELING : Bonusordningen for ferskfisk
omfordeler verdier fra båter som kan delta i ordningen til
båter som ikke får delta, mener Fiskebåt.. Arkivfoto :
Bjørn Tore Forberg FBFI FiskeribladetFiskaren
@text2
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Etterlyser fleksibilitet
Nofima. Publisert på nett 07.11.2013 13:52. Profil: Nofima.

- Vi trenger en mer dynamisk tilskuddsordning
som bedre møter variasjonene i fisket. Det er
anbefalingen fra forskerne som har evaluert
ordningen med føringstilskudd i fiskerinæringen.
Nofima har evaluert føringstilskuddsordningene i
norsk fiskerinæring for perioden 2008-2012.
Ordningene skal veie opp for ulempene ved at
det er langt mellom fiskefelt og fiskekjøper eller
mellom fiskemottak og produsent. Tilskuddene
administreres av de ulike salgsorganisasjonene
og er forbeholdt fisk fra kystfartøy.
Målet med føringstilskuddene er å bidra til å
opprettholde en variert flåtestruktur og lokale
fiskerimiljø, at fiskeressursene utnyttes i flere
områder og et mer effektivt fiske.
Rapporten viser at måten salgslagene forvalter
tilskuddsordningen på er relativt godt i samsvar
med målsettingene. Det er likevel rom for
forbedring, i følge forskerne:
- Det er behov for mer fleksibilitet for å møte
variasjonene i behov, både mellom og innenfor
budsjettår. Vi ser det også som naturlig at
Fiskeri- og kystdepartementet har en sterkere
hånd ved roret i fordelingen av tilskuddene, for å
unngå at det danner seg fastlåste mønstre under
endrede behov, sier forsker John R. Isaksen.
Ordningen med føringstilskudd er en av få
gjenværende direkte tilskuddsordninger til
fiskerinæringen, og utgjør i overkant av
halvparten av totalen. De siste årene er det brukt
33 millioner kroner i året på føringstilskudd, noe
som utgjør en svært liten andel av den samlede
verdiskapingen i sektoren.
Hele rapporten finner du i lenken til høyre.
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/dyfBxuFo
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Varsler kortere arbeidsuke og skjerpa kvalitetskrav i industrien
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 04.11.2013. Profil: Nofima. Side: 1,4,5,9,11.

- For fiskeindustrien handler det om å få litt
mindre fisk på land, pr. dag og pr. uke. Hos oss
har vi holdt på hver eneste søndag gjennom tre
vintre. I år skal vi ta helg, varsler Rognan på
Myre. Helgefri - Det får gå som det vil. Men vi
kommer til å gå ned fra syv dagers mottak til 5,5.
Det er eneste måten dersom vi skal klare å ta
unna fangstene på en fullverdig måte. Roar
Karlsen på Husøya er slett ikke uenig. Men han
hadde helst sett at myndighetene hjalp til for å få
dette til ved hjelp av reguleringer. - Ellers blir det
ulikheter og en slags konkurransevridning hvor
noen bare pøser på uansett, mener Senjakjøperen. Garnfisk Karlsen er oppvokst med
garnfiske, og er klar på at han for sin del ikke vil
følge Norway Seafood sin strategi om ikke å ta i
mot garnfisk i det hele tatt. -Garnfisken holder
fint mål for oss som saltfiskprodusenter dersom
det blir gjort på rette måten. Og i år har vi sett at
flere snurrevadfiskere hos oss har spart litt av
torskekvota for så å holde på videre utover
sommeren. De har gjort det godt. Det håper vi
kan anspore flere til å satse på samme måten,
sier Husøy-kjøperen. Strengere På Sommarøy
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Varsler kortere arbeidsuke og skjerpa kvalitetskrav i industrien
Jukseappell fra Tromsø
Råfisklagets
direktør Trygve Myrvang
framførte en
klar appell til
deltakerne
på torskekonferansen
Trygve
i Tromsø
Myrvang
før helga og
torskenæringa som helhet:
– La ett kilo være ett kilo i
2014. Som næring er vi ikke
tjent med at vi lurer hverandre. Da blir vi tapere alle
sammen.
2013 var en svart sesong.
Påstandene om storhundra
og annet svineri har vært
overveldene selv om ikke en
eneste aktører er tatt. Pes-

«STRaTeGimøTe»: Klar melding ut fra tre sentrale
torskeaktører i nord. Fra venstre Geir Rognan, Sommarøy
Produksjonslag, Kjell Olaf Larsen, Båtsfjordbruket og Roar
Karlsen, Brødrene Karlsen. foto: tErJE JENSEN.

z torsk

Fakta: torskeFokus

Det gikk over stokk
og stein sist vinter. Nå
legger torskeindustrien
planene for en ny
vintersesong. Det
omfatter blant annet
helgefri og kraftig
skjerpet kvalitetsfokus.

er utgangspunktet mye bedre for
torskeåret 2014 enn det var før
2013, til tross for at kvotene er
på samme skyhøye nivå.
QQForan årets vintersesong har
forhandlingspartene hevet høstprisen med 25 øre sammenlignet
med vinterprisen.
QQDet er tegn til økonomisk
bedring i enkelte markeder. Men
dette er det tilsynelatende bare
laksen som nyter godt av. Det er
tøft fortsatt i torskemarkedene
QQTorskefiskkonferansen 2013
ble arrangert i Tromsø, i regi av
Norges Sjømatråd.

Terje Jensen
Harstad
Da torskekonferansen i Tromsø
var vel over sist torsdag, samlet
FiskeribladetFiskaren tre nøkkelpersoner i torskeindustrien
til oppsummering. Kjell Olav
Larsen på Båtsfjordbruket,
Roar Karlsen hos Brødrene
Karlsen på Husøya på Senja
og Geir Rognan på Sommarøy
Produksjonslag på Myre i Vesterålen. Hva har de lært av 2013?
Og hva er planene for 2014?

Kvalitet
En ting er de unisone om.
– Vi er pukka nødt til å bli
bedre på kvalitet. Det går bare
ikke an at kun 26–27 prosent av
torsken som landes og omsettes
er av førsteklasses og god kvalitet, slik tallene fra Nofima viser.
Her må vi ta alle midler i bruk,
sier Båtsfjord-nestoren.

”

For fiskeindustrien
handler det om å få litt
mindre fisk på land, per
dag og per uke
Geir Rognan, Sommarøy
Produksjonslag.

– For fiskeindustrien handler
det om å få litt mindre fisk på
land, pr. dag og pr. uke. Hos
oss har vi holdt på hver eneste
søndag gjennom tre vintre. I år
skal vi ta helg, varsler Rognan
på Myre.

Helgefri
– Det får gå som det vil. Men
vi kommer til å gå ned fra syv
dagers mottak til 5,5. Det er
eneste måten dersom vi skal
klare å ta unna fangstene på
en fullverdig måte.
Roar Karlsen på Husøya er

QQSjokket har gitt seg. Sånn sett

Islendingene som forhandlet
kontraktspriser på frossenfisk under Groundfish Forum
i Barcelona forleden, oppnådde alle sammen høyere priser
enn det de fikk på samme
tidspunkt i fjor.
– Prisene går jevnt oppover
nå i markedene. Dette er en
klar indikasjon på at oppturen har startet for hvitfisknæringa. Det fikk FiskeribladetFiskaren bekreftet på
torskekonferansen i Tromsø.
I tillegg til denne gryende
optimismen, så er de generelle økonomiske utsiktene i
både Europa og USA adskillig
bedre enn på samme tid i fjor.
For de norske eksportørene er

slett ikke uenig. Men han hadde
helst sett at myndighetene hjalp
til for å få dette til ved hjelp av
reguleringer. – Ellers blir det
ulikheter og en slags konkurransevridning hvor noen bare
pøser på uansett, mener Senjakjøperen.

Garnfisk
Karlsen er oppvokst med garnfiske, og er klar på at han for
sin del ikke vil følge Norway
Seafood sin strategi om ikke
å ta i mot garnfisk i det hele
tatt.
–Garnfisken holder fint mål
for oss som saltfiskprodusenter
dersom det blir gjort på rette
måten. Og i år har vi sett at flere
snurrevadfiskere hos oss har
spart litt av torskekvota for så
å holde på videre utover sommeren. De har gjort det godt.
Det håper vi kan anspore flere
til å satse på samme måten, sier
Husøy-kjøperen.
Strengere
På Sommarøy Produksjonslag
har fire av garnbåtene lagt om
til line det siste året.
– Vi har inspirert dem, forteller Geir Rognan.
– Men vi kommer ikke til å
si helt nei til garnfisk slik som
Norway Seafoods gjør. Vi kan
ikke generalisere. Det er garnfiskere hos oss som er veldig
flinke med kvaliteten sin, og vi
har til og med en som vi bruker
fisken til skreipakking fra. Uten
reklamasjoner. Det sier sitt.
Men vi kommer til å bli enda
strengere på garnfisken til vinteren enn det vi var sist vinter,
forteller Myre-kjøperen.

Torskeråd og kvoter
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Fakta: konFeransen
QQTorskefiskkonferansen 2013

arrangeres i Tromsø i morgen.
QQDet skjer i regi av Norges
Sjømatråd.
QQPrisutvikling på torsk og global
tilførsel av hvitfisk i 2014 vil være
sentrale tema.

Råd og -kvoter 2003-2014

QQI tillegg vil en rekke enkeltmar-

kedet for norsk torsk belyses.

Torskekvote
Torskeråd
(i 1000 tonn)

1000

UTFORDRINGER: Det går mot
et nytt utfordrende torskeår
for næringa, og spenningen
er stor hos Thomas Farstad
(t.h.) i Norway Seafoods og
resten av FHL-gjengen foran
den årlige torskekonferansen i
Tromsø som går av stabelen i
morgen.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Slipper sjokkprofetier i år
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z konFeranse
Sjokket har gitt seg.
Sånn sett er utgangspunktet mye bedre
for torskeåret 2014
enn det var før 2013,
til tross for at kvotene
er på samme skyhøye
nivå.

600

Terje Jensen
Harstad
Det er noe av
inntr yk ket
foran årets torskekonferanse
i Tromsø. Den
samler som
vanlig alt som
kan krype og Terje Vassdal
gå i torskenæringa her hjemme, og i tillegg
noen utenfra, også. Startskuddet går i morgen.

forventet ville komme i 2013
som et resultat av den dramatiske kvoteoppgangen, allerede
ble tatt ut på forskudd høsten
2012.
Hans egenutvikla økonomimodell basert på sammenhengen mellom kvote og pris, tilsa
et priskutt på 3,75. Han fikk
delvis rett, i og med at priskuttet stoppet på tre kroner fra
høstpris til vinterpris og fire
kroner fra vinterpris 2012 til
vinterpris 2013.

”

Å sette prisen ytterligere ned, er nok
i hvert fall ikke rette
medisinen i dagens
situasjon, selv om det
nok fortsatt er i meste
laget med torsk i markedene

6 NYHETER
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Prisnedtur tatt på forskudd
z torskefisket
Økonomiprofessor Terje
Vassdal mener torskenæringa allerede har
forskuttert en del av et
forventet prisfall. – Priskuttet til vinteren behøver dermed ikke å bli
så stort som det ellers
kunne blitt, sier han.
Terje Jensen
Harstad
Vassdal har
laget en økonomisk modell
for sammenhengen mellom
totalstørrelsen
på torskekvota
og prisen på Terje
torsken.
Vassdal
Det store
bildet er at 100.000 tonn i økt
totalkvote fører til en prisnedgang på rundt 1,50 på førstehåndsprisen. Kvoteøkninga fra
i år til neste på på 250.000 tonn
skulle dermed tilsi et priskutt
på over tre kroner kiloen til
fisker.

”

Det vil nok mest
sannsynlig bli et ytterligere prisfall på torsk til
neste år.
Økonomiprofessor Terje Vassdal
ved Handelshøgskolen i Tromsø.

Fakta: pris og kvoter
QQ(vinterpriser torsk over 2,5

kilo)

QQ1997:kr.10,40 - 850.000 tonn
QQ1998:kr.12,10 - 654.000 tonn
QQ1999:kr.16,85 - 480.000 tonn
QQ2000:kr.19,00 - 390.000 tonn
QQ..
QQ2008:kr.22,00 - 430.000 tonn
QQ2009:kr.17,25 - 525.000 tonn
QQ2010:kr.13,25 - 607.000 tonn
QQ2011:kr.14,50 - 703.000 tonn
QQ2012:kr.14,50 - 751.000 tonn
QQ2013:kr.????? - 1.000.000

tonn

torsk til neste år. Men den vil
nok neppe bli på tre kroner slik
modellen tilsier, antydet Vassdal på torskekonferansen.
Avtroppende Nergård-direktør Magnar Pedersen har
i tidligere medieoppslag argumentert for et priskutt på 2,50
ut fra at klippfiskprisen har
falt med fem kroner de siste
månedene. Selv mange fiskere
er nå forberedt på at det kan
bli et ytterligere prisfall når
vinterprisene skal fastsettes
under prisforhandlingene 10.
desember.

10,40 i -97
Sist kvota var så høy som nå, i
1997 (850.000 tonn), var minsteprisen på torsk over 2,5 kilo
10 kroner og 40 øre. Korrigert
for konsumprisindeksen, tilsvarer dette en torskepris i dag
på 13,70.
Dagens minstepris på torsk
mellom 2,5 og seks kilo er allerede nede på 13,50. På torskekonferansen viste da også
Råfisklags-direktør Trygve
Myrvang til at torske-Norge
har hatt tilsvarende kvoteutfordringer før uten å gå i kne.

FBFI 19. november 2012
Forskudd
Men Vassdal hadde flere indikasjoner som tydet på at kjøperne
allerede har diskontert deler
av prisnedgangen i markedet.
Priskuttet i høst på ei krone
mente han var ei slik forskuttering av «kvoteproblemene»
til neste år.
Han antydet også at markedet og prisen falt altfor mye
fra i fjor til i år i forhold til det
modellen hans skulle tilsi, og
at man også på den måten er
på forskudd når det gjelder
førstehåndsprisen i forhold til
markedsproblemene. Kvoteøkningen var på 6,8 prosent fra
2011 til 2012, mens torskeprisen
falt med hele ni prosent.
– Det vil nok mest sannsynlig bli et ytterligere prisfall på

Klart det før
– Vi har hatt langt større utbud
i perioder tidligere, og må evne
å sette den kortsiktige utviklingen i perspektiv. Vi har utfordringer, men definitivt også
muligheter. Nøkkelen her blir
samarbeid, påpekte salgslagsdirektøren.
Økonomiprofessor Vassdal
la på torskekonferansen fram
Råfisklagstall som viste at alle
år med ei samlet torskekvote på
over 700.000 tonn «automatisk»
ga en lav førstehåndspris.

PRISFALL: Torskeprisen har falt fra nærmere 25 kroner i snitt før finanskrisa og ned mot det
halve. Nå forventes det ytterligere prisfall til vinteren. ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE JENSEN

Fisker får altså, med 95 prosents sikkerhet, markedsriktig
pris. I dette ligger det også en
mulighet, i følge Vassdal. Han
har beregnet om det er mulig
å bremse prisnedgangen gjennom økt markedsføring. Og
konklusjonen var klar: Man kan
bremse prisnedgangen noe, og
mer jo mer penger man bruker.

Ei økning på 20 millioner kroner til generisk markedsføring
fra et utgangspunkt på 63 millioner, vil i følge hans beregninger begrense prisnedgangen
med en prosent på fryste og
ferske varer og 0,6 prosent på
konvensjonelle produkter.
– Spør du meg, så burde vi da
heller bruke 120 millioner ek-

stra eller enda mer, sa Vassdal
i Tromsø.
Ut fra hans egne tall ville en
slik felles innsats kunne bremse
en nedgang i førstehåndsprisen
på noen titalls ører pr. kilo.

prisoppgangen kan starte.
Foran årets torskekonferanse
på torsdag vil naturligvis ikke
økonomiprofessoren røpe alle
profetier rundt torskeprisen.
Annet enn at det nok ikke blir
snakk om den samme sjokkarta
opplevelsen som i fjor.
PR-brems
Vassdal hadde også dokumentasjon på at det til nå har vært
direkte sammenheng mellom
førstehåndsprisen og eksportprisen.

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

Tre forklaringer på torskesuksessen
God forvaltning er en større
bidragsyter til torskesuksessen enn miljøet. Det konkluderte torskeforsker Bjarte
Bogstad med på torskekonferansen i Tromsø.
– Det moderate fiskepresset
er ei viktigere forklaring på
bestandsveksten de siste
årene enn de høye tempera-

turene, hevdet Bogstad som
altså langt på vei bekrefter
påstandene fra norske myndigheter om at vi er verdensmestre i fiskeriforvaltning.
En annen vesentlig forklaring
på bestandsøkning er muligens
mer bekymringsfull. Torsken
blir tidligere kjønnsmoden enn
tidligere. Dette er normalt et

tegn på at bestanden er truet,
men har altså holdt seg selv om
bestanden har økt til rekordnivå de siste årene.
– Dette har overrasket oss,
innrømmet Bogstad på torskekonferansen uten å gå inn på
forklaringene på fenomenet.
Når det gjelder fiskepresset, så klarte han ikke helt å

skjule at han var litt misfornøyd med millionkvota på
torsk til neste år når rådet
fra havforskerne stoppet på
940.000 tonn.
Men han var likevel nokså
trygg på at økt og uansvarlig
fiskepress ikke vil være noen
trussel mot en bærekraftigv
utnyttelse av torskebestanden

i årene framover. I tillegg
var han rimelig trygg på at
temperaturene i Barentshavet
vil bli liggende over langtidsgjennomsnittet de kommende
årene.
–Det kan gå litt opp eller litt
ned. Men vi er rimelig trygge
på at det vil holde seg rimelig
varmt, sa Bogstad i Tromsø.

FBFI 30. okt. 2013
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Spåkule
På torskekonferansen i fjor
hevdet økonomiprofessor
Terje Vassdal at store deler av
priskuttet på torsk som man

2003

2014

Salter
Alle tre produserer i ulik grad
saltfisk. Det vil de fortsette
med, til tross for ekstra tunge
tider for denne delen av torskebransjen.
– Dette styrer på en måte seg

Terje Vassdal, «torskeprofessor».

Oppgang
Foran årets vintersesong har
forhandlingspartene hevet
høstprisen med 25 øre sammenlignet med vinterprisen.
Det, fortalte de, var for å signalisere at bunnen er nådd og at

Ingen vits
– Å sette prisen ytterligere ned,
er nok i hvert fall ikke rette medisinen i dagens situasjon, selv
om det nok fortsatt er i meste
laget med torsk i markedene.
Det er tegn til økonomisk bedring i enkelte markeder. Men
dette er det tilsynelatende bare
laksen som nyter godt av. Det er
tøft fortsatt i torskemarkedene,
oppsummerer Vassdal.
Han mener fiskerne har

måttet ta sin del av trykket, og
han er langt på vei enig i deres
argumentasjon om at det ikke
er vits i å fiske mer til lavere
pris når kostnadene spiser opp
gevinsten.

Markedshensyn?
Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var klar på
at det er biologien, ikke markedsutsiktene, som må styre
fiskekvotene.
Allikevel henviste departementsråd Arne Røksund til
at russerne tilsynelatende er
mindre opptatt av markedene
enn vi er, da han kommenterte
de russiske kravene om høyere
2014-kvote og ei åpning for økning i løpet av neste sommer
etter kvoteforhandlingene i
oktober.
– En minister kan kanskje
ikke si rett ut at vi bør fiske mindre enn anbefalt. Men jeg har et
bestemt inntrykk av at hennes
rådgivere ser at dette kan være
ønskelig i dagens situasjon, sier
Vassdal.
Markedsinvesteringer
Et poeng Vassdal trakk fram i
fjor, var forskningsresultatene
fra kollega Øystein Myrland på
Handelshøgskolen i Tromsø,
om at det lønner seg flerfold å

Stort sett samme pris og kvote påfølgende år

2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

kr. 22,00 - 430.000 tonn
kr. 17,25 - 525.000 tonn
kr. 13,25 - 607.000 tonn
kr. 14,50 - 703.000 tonn
kr. 14,50 - 751.000 tonn
kr. 10,50 - 1.000.000 tonn
kr. ???? – 993.000 tonn

investere i markedsarbeid.
Riktignok har den avgåtte
rødgrønne regjeringen bevilget
noen titalls millioner ekstra.
Men Vassdal legger ikke skjul
på at de gjerne kunne mangedoblet innsatsen når effekten
er så klart dokumenterbar.
Han er heller ikke fornøyd
med den bebuda satsingen på
nye torskemarkeder. – Det har
tilsynelatende skjedd lite i så
henseende. Muligens er det en
konsekvens av at store deler
av næringa nærmest ble slått
ut mentalt av kvoteøkninga i
fjor, og har hatt nok med å ta
unna.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Kvotefleks
i stedetplukker
for bifangst- og det
ferskfiskordning?
selv.
Man
ypperste
fra en fangst til ferskpakking,
så går resten i salt. Med økt
kvalitetsfokus er nok målet å
få enda mer til fersk. Men det
er ikke slik at vi salter minst
mulig, samtykkes det.
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag fremmer på nytt kravet om ei kvotefleksordning
på fartøynivå i kystfisket etter
torsk, det vil si at restkvoter
som den enkelte har ved nyttår
skal kunne fiskes på nyåret.
I dette fylkeslaget mener man
at ei slik ordning langt på vei vil
kunne erstatte bifangstavsetningene som brukes i dag for å
holde et visst fiske i gang utover

høsten. Med et slikt sikkerhetsnett vil flere båteiere tørre å
sette av et kvantum av egen
kvote til fiske om høsten.
I dag vegrer mange seg fordi
de ikke vet sikkert at de klarer
å fiske opp det de har spart til
høsten, og dermed risikerer å
miste inntekter. Dette kommer
på toppen av risikoen en fisker
fra Nordland uansett utsetter
seg for ved å satse på at økte

priser skal kunne veie opp
for de ekstra kostnadene det
nødvendigvis medfører å måtte
gå nordover til Finnmark for å
fiske denne torsken.
I fylkesfiskarlaget i Nordland
er man i det hele tatt svært delt i
synet på hvorvidt de skal kunne
pålegges å fiske deler av kvota
si om høsten.
De fleste er skeptisk og mener i utgangspunktet at hele

gruppekvota bør deles ut som
fartøykvote, og at det ikke bør
holdes igjen et kvantum til
bifangstfiske. Andre igjen ser
behovet for å strekke fisket ut i
tid, blant annet ut fra markedsmessige forhold og ut fra behovet for å ha torsk i fisket etter
andre arter for å øke verdien av
fangstene om høsten.
Ut fra ei totalvurdering har
styret i Nordland gått inn for

mot et underskudd. Men det er
tross alt et underskudd vi kan
håndtere. Problemet for oss er
i like stor grad at vi har for lite
å gjøre om sommeren enn at vi
har for mye å gjør eom vinteren,
forteller Rognan på Sommarøy
Produksjonslag.

Fakta: pris og kvoter
(vinterpriser torsk over 2,5 kilo)
1997: kr. 10,40 - 850.000 tonn
1998: kr. 12,10 - 654.000 tonn
1999: kr. 16,85 - 480.000 tonn
2000: kr. 19,00 - 390.000 tonn

at det settes av syv prosent
både i lukket gruppe og i åpen
gruppe til ei bifangstordning,
tilsvarende 15.500 tonn i lukket gruppe og 2000 tonn i åpen
gruppe. Til gjengjeld ber de om
oppstart på bifangstfisket allerede 1. mai. Dette altså under
forutsetning av at det ikke er
mulig å få til ei kvotefleksordning i torskefisket slik man har
det i pelagisk sektor.

Tærer på
De er skjønt enige om at det er
et tøft år man nå er i ferd med å
legge bak seg, og at dette tærer
på kreftene.
– Vi for vår del styrer nok

Høyere pris
Han er klar på at både flåten og
industrien i hvitfisknæringa nå
trenger å tjene bedre. Noe ukonvensjonelt er det vel allikevel at
han klart tilkjennegir at han
håper på ei heving av minsteprisen på torsk til vinteren.
– I størrelsesorden åtte prosent. Det vil kunne heve oss
begge. Vi ser jo klart at kundene
ute i verden registrerer minsteprisen og så regner seg fram
til hva de vil by. Så ei heving
av minsteprisen kan bidra til
å øke prisnivået for alle, mener
Rognan.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21
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BåtsfjordBruket
Tall i mill kr
2012
2011
Driftsinntekter
Driftsresultat
Res. før skatt

153,6
0,69
0,087

163
6,7
4,99

%
-5,8
-89,7
-98,3

Brødrene
karlsen
Tall i mill kr
2012
2011
Driftsinntekter
Driftsresultat
Res. før skatt

180
1,1
0,24

196
6,9
6,2

%
-8,2
-84,1
-96,1

sommarøy Prod.laG
Tall i mill kr
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2012
80
2,4
2

2011
66
2,2
1,6

%
21,2
9,1
25,0

DÅRLIG: Industrien i Qingdao har følgelig hatt lav lønnsomhet.

Torskekvota i 2015 blir 900.000 t På vei ut som foredler
Havforskernes beste spådom
for torskekvota i 2015 er ei
kvote begrenset av forvaltningsregelen.
Den setter ei grense på ti
prosents kvotereduksjon fra
det ene året til det andre. Da
skulle man lande på rundt
900.000 tonn til neste år fra
neste års kvote som nå er
fastsatt til 993.000 tonn.
Det var havforsker Knut
Korsbrekke som presenterte denne aldeles forsiktige
spådommen under torskekonferansen i Tromsø.
Han viste til at torsken nå
kan nyte godt av et større
beiteareal i Barentshavet og

at temperaturen stiger igjen
etter en temperaturnedgang
fra 2006 til 2010.
Forutsetningene er altså de
aller beste, og kanskje så gode
at de generelle prognosene
om gradvis nedgang i torskebestanden kan komme til å
vise seg vel pessimistiske.
Men inntil videre er det
altså de som gjelder. Gytebestanden er beregnet å gå ned
fra over to millioner tonn til
neste år til ned mot 1,7 millioner tonn i 2015, Og da må
kvota ned.
Korsbrekke presenterte
dessuten tall på konferansen
som viste at den rekordstore

torskebestanden nå spiser
minst ni millioner tonn mat
årlig hvorav lodde så definitivt
er hoveddietten og favoritten.

– Kina er på vei ut som
foredler av frossenfisk. Det
er for langt unna, og binder
opp for mye kapital. Det tar
etter sigende et halvt år fra
varen blir sendt til den er
solgt, mens man ved å foredle
fisken i Polen eller Baltikum
har den ute i markedet i løpet
av dager.
Det sa Knut Harald Kristiansen fra Tromsdalen utenfor
Tromsø på torskekonferansen
noenlunde på hjemmebane.
Kristiansen er til daglig
styreleder i Gdansk Fishing
Company, og sånn sett «inhabil» i dette spørsmålet.
Men synspunktene hans
ble langt på vei bekreftet av

(resultat før skatt 2005 og 2011,
i prosent)
2005
2011
Fiskeindustrien totalt:
8,0
21,6
Flåten
10,0
16,7
Fryseindustrien
4,8
22,1
Saltfiskindustrien
0,7
13,9
Pelagisk industri
1,1
29,9

18 grader
og vindstille
på Rødskjær!
Reparasjoner
Ombygging
Vedlikehold
Motorskifte
Vårt overnattingstilbud til redere er nå
oppgradert – bestill
plass før vinteren nå!
46 97 33 00 (dag/kveld)

professor Gao Jin tian ved
Ocean University i Qingdao.
Han fortalte at lønningene nå
har steget så mye på fiskefabrikkene der at maskinene
er på vei inn og arbeiderne
ut. Fileteringskostnadene
ligger pr. i dag på 6 - 7 kroner
pr. kilo, og innen 2020 lyder
prognosene på at lønningen
vil bli fordoblet sammenlignet
med i dag. Lønningene utgjør
70 prosent av produksjonskostnadene i Kina.
Industrien i Qingdao har
følgelig hatt lav lønnsomhet
Når det gjelder pollock, så har
produksjonen rett og slett gått
med tap, fortalte den kinesiske fiskeriprofessoren.
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Norge må
utnytte sin
posisjon

Fakta: islandstall

det ikke minst viktig at krona
har svekket seg betydelig etter det DnB Market-direktør
Eirik Larsen på torskekonferansen betegnet som
historiens største kursras.
Dette alene gjør utsiktene for
næringa foran vinterfisket
betydelig bedre.
Viktig er det også at eurosonen er i betydelig bedre
forfatning enn i fjor. Fiskekjøperne har fortsatt over 400
millioner kroner utestående
hos Råfisklaget, betydelig mer
enn på samme tid i fjor.
– Den statlige garantiordningen har vært helt nødvendig for å komme i mål i 2013,
og den vil trenges også i 2014.

FRI: Helgefri både for Asbjørg Kristensen på Sommarøy Produksjonslag og for fiskerne som leverer der, varsler Geir Rognan. Arkivfoto. tErJE JENSEN
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Sjømatrådets Portugalutsending, Christan Nordahl
beskriver norsk torsks
posisjon i Portugal som en
drømmeposisjon.
– Nå gjelder det bare å utnytte
det. Og da må vi ikke slurve,
og ta dette markedet for gitt,
appellerte Nordahl på torskekonferansen.
– Klippfisk er et undervurdert
produkt. Vi har en unik merkevare og en unik posisjon i
det portugisiske markedet.
Ingen andre steder står
norsk fisk så sterkt. Det må vi
utnytte ved å satse mer, ikke
mindre, ba Nordahl.
Undersøkelser har vist at
nesten 65 prosent av konsumentene i Portugal foretrekker norsk klippfisk. Og til
tross for et voldsomt fall i det
generelle konsumet i Portugal
det siste halvåret, så står den
norske klippfisken fjellstøtt.
Ved utgangen av oktober
er den norske eksporten
dit allerede større enn hele
2010-salget. Og da har man
ennå igjen den beste salgsmåneden i desember. Da selges
normalt 20 prosent av hele
årskvantumet.
– En skjebnemåned. Og
utgangspunktet er godt. Varebalansen er god, og vi satser
offensivt med kampanjer nå i
november, fortalte utsendingen. Optimismen står i skarp
kontrakt til den økonomiske
situasjonen i baccalao-landet.
Budsjettforslagene fra regjeringen for neste år karakteriseres i media der nede som
nedvalsing og knusing av
økonomien.
– Men samtidig er det ei slags
stemning av krise-trøtthet,
fortalte Nordahl. Og i tilsvarende situasjoner tidligere
har det vist seg at norsk klippfisk har klart å beholde sin
urokkelige posisjon, uansett.

simistene frykter at det reelle
utbudet av torsk er 10 - 15 prosent større enn det offisielle.
Nå er torskekvota på tilsvarende nivå til neste år. Påsken
kommer tre uker seinere. Det
kan øke kjøret under vinterfisket til nye høyder.
– Noen i næringa spår at
det vil bli landet 100.000 tonn
torsk før mars måned er gått.
Jeg håper at de tar feil, sa
Myrvang.
Med to måneder igjen av
2013, gjenstår det ennå over
100.000 tonn torsk å fiske. Det
er over dobbelt så mye som på
samme tid i fjor. Da kan det
ligge an til fullt kjør resten av
året, og ikke minst stappfulle
fryselagre pr. januar 2014.

Høyere pris på frossen

Fakta: MehaMn
QQAkers Seafoods tok over fiske-

anlegget til Nordic Sea Mehamn
AS for 8,6 millioner kroner i
2005.
QQOmsetning i 2007 var 50
millioner kroner. Antall ansatte
var 41
QQHovedproduksjon: skinn- og
beinfri filèt og porsjoner/loins,
pakket av torsk, hyse og sei
QQÅrlig råstofforbruk: ca 3 600
tonn.
QQI dag heter bedriften Norway
Seafoods Mehamn.
QQI fjor var arbeiderne permittert
i over et halvt år. Nå har de på
nytt vært permittert over lang
tid.

Litt bedre tall

SEIER: Islandske Kristjan Davidsson mener å kunne innkassere enda en islandsk seier over Norge. Islandsk fiseindustri har betydelig
bedre resultater enn den norske. Foto: terje jensen

Et nytt tap for Island
z torsk
Ikke bare slår de oss i
fotball. De slår oss også
i støvlene på fisk. Mens
den norske fiskeindustrien er kledd i røde tall,
går den islandske så
det suser.
Terje Jensen
Harstad
Den islandske
fiskerieksperten Kristjan
Davidsson viser lønnsomhetstall hjemmefra som den
norske fiskein- Kristjan
dustrien bare Davidsson
kan drømme
om, med gjennomsnittsresultater på 20–25 prosent før skatt.
Han innrømmer imidlertid
raskt at dette også har sammenheng med «det pelagiske
eventyret» på sagaøya med
store mengder makrell og
«vår norskgytende sild» helt
inne i fjæresteinene. – Dette
har i stor grad kompensert for
nedangen i hvitfisksektoren,

oppsummerte Davidsson på
konferansen i Tromsø.

Utnytter mer
Men han mente også at det var
andre, mer strukturelle forklaringer på de store forskjellene i
fiskeriregnskapene for hvitfisksektoren i de to landene.
Norge produserer 4000 tonn
tørka produkter fra biprodukter på fisken av ei torskekvote
på nesten 500.000 tonn. Island
produserer 20.000 tonn tilsvarende en eksportverdi på 400
– 600 millioner kroner, og det
av ei torskekvote på 200.000
tonn. – Dere har råd til å kaste
verdiene på havet. Og det er vel
like bra at de ikke blir produsert når man ser på den dårlige lønnsomheten i den norske fiskeproduksjonen, spøkte
islendingene.
Mer fersk
Akkurat som Norge har islendingene satset hardt på ferske torskeprodukter de siste
årene. Men mens Norge har
ligget på 5000 - 7000 tonn av
ei kvote på opp mot 500.0000
tonn helt frem til i år, så solgte
islendingene 16.500 tonn fersk
av kvota si på 200.000 tonn i
fjor. Andelen fersk er altså åtte
ganger så stor på Island sammenlignet med Norge når man

også tar hensyn til forskjellen
i kvotestørrelse. – Det store
fortrinnet vi har, er jo at mens
våre landinger varierer mellom
10.000 tonn og 20.000 tonn hver
måned året rundt, så varierer
de mellom 2000 tonn og 80.000
tonn i Norge, forklarte Davidsson.

”

Filetrevolusjon
Han sitter i en rekke styrer i
store fiskeribedrifter på Island,
både produksjonsbedrifter, i
leverandørindustrien og i nye
bioteknologiselskaper.
Han hevder uten blygsel at
næringa på Island også er mer
inovativ og mer produktiv enn
næringa i Norge. Ett eksempel
er selskapet Valka, hvor Davidsson er styreleder. de har nå
utviklingen en røntgenbasert
fileteringsmaskin som fjerner
bein automatisk fra torskefilet.
Dette betegnes som en revolusjon i filetindustrien.
Den første er nå i bruk ved
Grandis anlegg i Akranes. Til
sammen tre er solgt på Island
og under levering, mens Nergård har bestilt den første til
Norge til den planlagte nye virksomheten i Gryllefjord på Senja.
Davidsson har sin utdannelse
fra Universitetet i Tromsø, og
kjenner dermed også den norske næringa godt.

Kristjan Davidsson, islandsk
fiskerigründer.

Foto: MIA k. kULSENG

Har ventet på svar i ett år

Næringa i Norge
hemmes av strategier
og lovgivning fra over
50 år tilbake i tid. På
Island har vi ikke hatt
noe valg.

z trålplikter

– Næringa i Norge hemmes
av strategier og lovgivning fra
over 50 år tilbake i tid. På Island har vi ikke hatt noe valg. Vi
har vært nødt til å endre på ting
selv om det har vært upopulært.
Hadde Røkke fått rasjonalisere
sin drift til å ha bare to fabrikker i nord, slik han ønsker, så
ville han også kunne drevet i
pluss, hevdet Davidsson overfor
FiskeribladetFiskaren.
Islendingen syntes Nergård-direktør Tommy Torvanger ga en
god beskrivelse av situasjonen
for denne delen av fiskeindustrien i Norge når han på konferansen sa at de for sin del går
i null eller med minus, mens
verdiskapningen ligger igjen på
kysten i form av ringvirkninger
og arbeidsplasser.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Vassdal: «Luft, vind og ingen ting»
Så er det
slått fast
vitenskapelig,
det torskenæringa har følt
på kroppen de
siste årene og
aller mest i år. Terje Vassdal
De formidable
torskekvotene
har ikke gitt økte inntekter,
bare mer arbeid. «Luft, vind
og ingen ting», kalte økonomiprofessor Terje Vassdal det
under torskekonferansen i

Tromsø før helga. Fra 1990 til
1997 steg også kvotene, mens
torskeprisen gikk nedover.
Men da økte tross alt eksportverdien jevnt og trutt. De ti
siste årene har kvotene steget
og prisen gått ned, men da
uten at eksportverdien har
steget det spøtt. Den har i
beste fall stått på stedet hvil.
Ei fordobling av torskekvote
til rekordstore en million tonn
har gitt null ekstra i kassa for
torskenasjonen. Det handler
fremdeles om i størrelsesor-

den 5–6 milliarder kroner.
Hovedforklaringen er i
følge økonomiprofessoren
finanskrisa. Men han advarte
også for et mulig varig skifte
i etterspørselen, blant annet
med utgangspunkt i at man
ikke har den samme utviklingen på laks. Vassdal dokumenterte dessuten at fiskerne
aldri har fått så dårlig betalt
for torsken som nå, målt i
såkalt realverdi. Han hadde
sjekket tilbake til 1988. Men
samtidig er det slik at fiskerne
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LANG TID: Myndighetene
har til nå brukt over ett år
på å avklare om Norway
Seafoods har driveplikt i
Mehamn. Siden sommeren
2011 har det vært stopp i
produksjonen til Norway
Seafoods i Mehamn.

får mer av eksportverdien
enn de gjorde i tidligere tider,
det vil si i tiden før 1996.
Når det gjaldt 2014, så nøyde
Vassdal seg med å spå ei lita
prisstigning på torsk. Den
spådommen er det mange
som deler. Sjømatrådets mann
i Portugal refererte til en undersøkelse blant konsumentene som avslørte at de ville
kunne være villig til å betale
en euro mer for klippfisken
selv i ekstremt trange tider
for portugiserne.

Ett år er gått siden
Havfisk ba myndighetene avklare om
de har plikt til å drive
fiskeindustri i Mehamn
i Finnmark. Fremdeles
venter kommunen og
de ansatte på svar.
Terje Jensen
Harstad
Det samme jubileet feirer ankesaken Havfisk (Aker Seafoods)
i sin tid sendte inn på straffen
de ble idømt for å ha misligholdt
leveringsplikten på samme
sted.

Ikke sonet
Konser nsjef
Olav HolstDyrnes i Havfisk nøyer seg
med å konstatere at de ikke
har hørt noe
fra myndighe- Olav Holsttene i noen av Dyrnes
disse sakene.
Mer vil han ikke si.
I denne saken fikk Havfisk
oppsettende virkning på sin
anke.
Det innebærer at straffen som
de er forespeilet på henholdsvis
tre, tre og en måneds karantene
for trålerne «Skaidi», «Jergul»
og «Stamsund» ennå ikke er
sonet, og driften har kunnet
foregå uanfektet av at karantenespøkelset på sett og vis
henger over styrhustakene.
For ordføreren i Gamvik
kommune, Inga Manndal, er
de uavklarte forholdene rundt
den såkalte aktivitetplikten

havFisk asa
Tall i mill kr 3.kv ’13
Driftsinntekter
189
Driftsresultat
25
Resultat før skatt
12

3. kv ’12
%
171 10,5
36 -30,6
24 -50,0

kanskje aller
mest frustrerende. De ansatte på Norway Seafoods
i Mehamn har
for andre året
på rad vært Inga Manndal
permittert i
månedsvis fra sommeren av
uten å vite når det blir oppstart
igjen.
– Vi er både fortvilt, oppgitt
og forbannet, og føler oss veldig
liten i denne saken, sier Manndal i dag.

gen. Men dette er åpenbart et
stort spill. Og for oss fortoner
det seg som om Aker Seafoods/
Havfisk er fredet av sentrale
myndigheter, sier ordføreren.

Politisk behandlet
Spørsmålet om aktivitetsplikten ble oversendt direkte
fra Fiskeridepartementet til
Næringsdepartementet i fjor
høst fordi departementet vurderte fiskeriminister Lisbeth

Berg-Hansen som inhabil.
Gamvik kommune har gjort
flere forsøk på å få tidligere
næringsminister Trond Giske
i tale i sakens anledning, uten
å lykkes.
Nå er det ny regjering og nye
koster.
Det gir Inga Manndal et lite
håp. – Vi har registrert det FrP
og Høyre i Finnmark har sagt
om saken. Men samtidig er det
signaler på at Norway Seafoods

Økonomi: Havfisk oppnådde et
driftsresultat før avskrivninger
på 45 millioner kroner i tredje
kvartal 2013, en økning på 16
millioner kroner sammenlignet
med samme periode i 2012.
Omsetningen i tredje kvartal
var 189 millioner kroner som er
18 millioner kroner høyere enn
i tredje kvartal i 2012. – Det er
større gjenværende kvote for
torsk i fjerde kvartal i år enn
for tilsvarende periode i fjor. Vi
ser en økende pristrend for alle
arter og markedssituasjonen ser
også mer stabil ut enn i samme
periode i fjor, sier konsernsjef
Olav Holst-Dyrnes.
vil kunne få styre alt av råstoff
til Båtsfjord.
Så vi frykter vi ar ei dårlig
sak, sier Gamvik-ordføreren.
NB! FiskeribladetFiskaren har
gjentatte ganger etterlyst saken
både i Næringsdepartementet
og i Fiskeridepartementet.
Fortsatt er svaret at sakene er
under behandling.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

havtrygd.no
budoghustad.no
nordlysforsikring.no

SAMMEN GIR VI DEG TRYGGHET
FOR BÅT OG MANNSKAP

Uenigheten
Havfisk hevder at de ikke har
plikt til å drive i Mehamn fordi
anlegget var konkurs og stod
stille da de i sin tid overtok
selskapet.
Lokalt er man sterkt uenig
i denne oppfatningen. Inga

... og
degdeg
og og
din din
familie
....
ogvivitrygger
trygger
familie

SOLVÆRSKJÆR

”

Vi er både fortvilt,
oppgitt og forbannet,
og føler oss veldig liten
i denne saken.
Inga Manndal, ordfører i Gamvik

Manndal, Roger Hansen, Helga
Pedersen & Co har i ulike sammenhenger vist til intensjonsavtalen som ble skrevet den
gangen om at Aker skulle starte
opp og utvide virksomheten i
Mehamn basert på leveringsplikten som vitterlig ligger på
trålerne.
– Vi mener at det ikke finnes
tvil om hva Aker Seafoods tok
på seg av forpliktelser den gan-

Harald Valderhaug
A20619 02-10 Foto:
Foto: Fiskerimedia.no

Terje Jensen Harstad Da torskekonferansen i
Tromsø var vel over sist torsdag, samlet
FiskeribladetFiskaren tre nøkkelpersoner i
torskeindustrien til oppsummering. Kjell Olav
Larsen på Båtsfjordbruket, Roar Karlsen hos
Brødrene Karlsen på Husøya på Senja og Geir
Rognan på Sommarøy Produksjonslag på Myre i
Vesterålen. Hva har de lært av 2013? Og hva er
planene for 2014? Kvalitet En ting er de unisone
om.. - Vi er pukka nødt til å bli bedre på kvalitet.
Det går bare ikke an at kun 26-27 prosent av
torsken som landes og omsettes er av
førsteklasses og god kvalitet, slik tallene fra
Nofima viser. Her må vi ta alle midler i bruk, sier
Båtsfjord-nestoren.
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Gjensidige samarbeider med Havtrygd, Nordlys,
Bud og Hustad om salg av forsikringer.
Samarbeidspartnerne
skal i som
tillegg
til deg
å levere
forsikring,
Vi har de forsikringsdekningene
sikrer
og dine
og fartøyet best mulig
ha
skadeforebyggende
arbeid.
omhovedfokus
noe uforutsettpå
skulle
skje.
Har du behov for å forsikre båt, mannskap, fangst eller fiskeutstyr, ta kontakt

Sammen
vi deg
båt ogrisikoen
mannskap.
med oss. Igir
tillegg
har vitrygghet
fokus på åfor
redusere
for uhell.

Vi gir hvert år betydelige tilskudd til skadeforebyggende arbeid.
Se våre hjemmesider for en fullstendig oversikt.

SLIK FÅR DU KONTAKT:
Havtrygd

55 55 74 00

Budfår
og du
Hustad
Slik
kontakt:71 26 67 00
Nordlys
75 54 40 88
Havtrygd
5503100
55 74 00
Gjensidige
Bud og Hustad 71 26 67 00
Nordlys
75 54 40 88
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Nær fiskerikollaps i Murmansk
z FISkEmottak

Fakta: FISkEPRISER

Flere fiskebruk i Kolaregionen i Russland
befinner seg i en dyp
krise. En ny føderal lov
oppfordrer fartøy til å
fryse fangsten om bord
i stedet for å ilandføre
den.

faler å fryse fisken på havet, i stedet for å levere den til mottakene
på Kola-halvøyen.
QQDette har ført til høyere priser
og færre mottak. Prisen på hyse
har den siste måneden økt fra
12,95 kroner til 17,2 kroner, og
for torsk fra 13,9 kroner til 19,4
kroner.
QQDet er ventet at prisen vil stige
ytterligere 20-25 prosent de
enste månedene.

Torhild M. Martinussen
Bergen
Prisene på torsk i regionen er
nå nesten det dobbelte av hva
den er i Norge, skriver nettstedet Barentsobserver.com.

Full krise
Rundt 80 prosent av den en
gang så mektige regionale fiskeindustrien er nå igjen uten
råvarer, og de 12 foredlingsbedrifter i regionen er alle truet
av kollaps, melder avisen Izvestia.
Ifølge en representant for
den regionale industrien har
volumene landet i Murmansk
Oblast falt med nesten 50 prosent de siste månedene.
Bakgrunnen for utviklingen
er den nye føderale loven som
trådde i kraft i juli i år. Lovgivningen åpner for at kystfiskefartøy kan fryse fangsten om bord
og å engasjere seg i skip-til-skip
leveranser av produkter.
Lagt ned
Resultatet er at kystfiskefartøy
ikke lenger lander sin fangst til

QQEn ny russisk føderal lov anbe-

landbaserte mottak og reprosesseringsanleggene. Av de 15
selskapene som tidligere landet sin fangst i prosessanlegg,
er det bare tre igjen, skriver
avisen.
Fisk fanget utenfor kysten av
Kolahalvøya er nå eksportert
og behandlet av utenlandske
selskaper .
Mens fiskefartøy i Barentshavet i mange år har eksportert
sin fangst, har kystfartøy landet
sin fangst i Murmansk.
Den negative trenden har
konsekvenser også for de regionale fiskeprisene . Prisen
på hyse har i løpet av de siste
månedene økt 70-95 rubler (17
kroner) per kilo og prisen på
torsk 75-105 rubler (19 kroner).
Prisene kan øke med ytterligere
20-25 prosent i løpet av de neste
månedene, ifølge eksperter.
Trenden medfører også et
stort fall i fiskekonsumet.

Må endres
Paradoksalt nok, skjer dette i
en situasjon hvor toskebestanden i Barentshavet er på topp. I
Norge medfører de store fangstene av torsk lave priser. Ifølge
tall fra Norges Råfisklag, var

KRISE: Fiskeindustrien i Kola-regionen er i full krise. En ny lov i Russland anbefaler fiskefartøyene
å fryse fangsten om bord. Dermed går volumene ned, prisene opp og forbruket ned. Samtidig går
det ene mottaket etter det andre over ende. ILL.FOTO: MORTEN VIKEBY

gjennomsnittsprisen per kilo
på torsk i oktober 12,8 norske
kroner.
Murmansk regionale fiskeindustriinteresser krever nå at de
føderale myndighetene endrer
den nye loven.
I et møte med representan-

ter for Statsdumaen (landets
lovgivende forsamling) denne
uken har leder av Murmansk
Fishery Committee, Oleg Zabolotsky foreslått måter å løse
situasjonen på.
Bransjen ønsker nå å tvinge
kystfiskefartøy å returnere

fangsten til Murmansk , enten
ved å ikke tillate fartøyene å
levere fangst til større fartøy
eller ved å frita torsk og hyse
fra den nye loven.
redaksjonen@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 00

2013//k.svendsen//fbfi

Det gikk over stokk og stein sist vinter. Nå legger
torskeindustrien planene for en ny vintersesong.
Det omfatter blant annet helgefri og kraftig
skjerpet kvalitetsfokus.

Tegn et nytt årsabonnement,
og få med verdens beste,
norske kokebok – om
sjømat, så klart!
FiskeribladetFiskaren
på papir, kun kr 2390,inkl. praktboken!

Verdi: kr 598,-

abonnement@fbfi.no – 55 21 33 00

Produksjonslag har fire av garnbåtene lagt om til line det
siste året.. - Vi har inspirert dem, forteller Geir Rognan..
- Men vi kommer ikke til å si helt nei til garnfisk slik som
Norway Seafoods gjør. Vi kan ikke generalisere. Det er
garnfiskere hos oss som er veldig flinke med kvaliteten
sin, og vi har til og med en som vi bruker fisken til
skreipakking fra. Uten reklamasjoner. Det sier sitt. Men
vi kommer til å bli enda strengere på garnfisken til
vinteren enn det vi var sist vinter, forteller Myre-kjøperen.
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Nyhetsklipp - Nofima AS

Salter Alle tre produserer i ulik grad saltfisk. Det
vil de fortsette med, til tross for ekstra tunge
tider for denne delen av torskebransjen.. - Dette
styrer på en måte seg selv. Man plukker det
ypperste fra en fangst til ferskpakking, så går
resten i salt. Med økt kvalitetsfokus er nok målet
å få enda mer til fersk. Men det er ikke slik at vi
salter minst mulig, samtykkes det. Tærer på De
er skjønt enige om at det er et tøft år man nå er i
ferd med å legge bak seg, og at dette tærer på
kreftene. - Vi for vår del styrer nok mot et
underskudd. Men det er tross alt et underskudd
vi kan håndtere. Problemet for oss er i like stor
grad at vi har for lite å gjøre om sommeren enn
at vi har for mye å gjør eom vinteren, forteller
Rognan på Sommarøy Produksjonslag. Høyere
pris Han er klar på at både flåten og industrien i
hvitfisknæringa nå trenger å tjene bedre. Noe
ukonvensjonelt er det vel allikevel at han klart
tilkjennegir at han håper på ei heving av
minsteprisen på torsk til vinteren. - I
størrelsesorden åtte prosent. Det vil kunne heve
oss begge. Vi ser jo klart at kundene ute i verden
registrerer minsteprisen og så regner seg fram til
hva de vil by. Så ei heving av minsteprisen kan
bidra til å øke prisnivået for alle, mener Rognan.

Uttak 03.12.2013 Kilde: Retriever

terje.jensen@fbfi.no Telefon 77 05 90 21
Båtsfjordbruket Tall i mill kr 2012 2011 % Driftsinntekter
153,6 163 -5,8 Driftsresultat 0,69 6,7 -89,7 Res. før
skatt 0,087 4,99 -98,3 Brødrene Karlsen Tall i mill kr
2012 2011 % Driftsinntekter 180 196 -8,2 Driftsresultat
1,1 6,9 -84,1 Res. før skatt 0,24 6,2 -96,1 Sommarøy
Prod.laG Tall i mill kr 2012 2011 % Driftsinntekter 80 66
21,2 Driftsresultat 2,4 2,2 9,1 Resultat før skatt 2 1,6
25,0
FRI: Helgefri både for Asbjørg Kristensen på Sommarøy
Produksjonslag og for fiskerne som leverer der, varsler
Geir Rognan. Arkivfoto. TERJE JENSEN FBFI 30. okt.
2013 FiskeribladetFiskaren 25.oktober 2013
«strategimøte»: Klar melding ut fra tre sentrale
torskeaktører i nord. Fra venstre Geir Rognan, Sommarøy
Produksjonslag, Kjell Olaf Larsen, Båtsfjordbruket og
Roar Karlsen, Brødrene Karlsen. FOTO: TERJE JENSEN.
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