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Fiskebåt Nord vil ha bort kvotebonuser for
levering av levende fisk. Levering av levende fisk
bør ikke gi kvotebonus, mener Fiskebåt Nord.
Tweet Det heter det i et vedtak fra årsmøtet som
ble holdt sist fredag.
Fiskebåt Nord (FBN) mener reguleringene i størst
mulig grad må gi fiskerne anledning til selv å
bestemme den mest rasjonelle håndteringen av fisk
og kvote.
Ferskfiskordningen og kvotebonus for å levere
levende fisk, er ordninger som bryter med dette.
- Vi mener ferskfiskordningen må analyseres allerede
i 2016 og at en i en slik analyse må legge vekt på
hensynet til om en faktisk har oppnådd en annen
fordeling av fangstene over året og hvordan dette
eventuelt virker i forhold til kysttorskvernet.
Ordningen kan deretter vurderes fjernet. Videre må
en evaluere ordningen for levendelagring og fastsette
en plan for nedtrapping av kvotebonus. En fjerning av
kvoteinsitamentet i løpet av 2017, vil være i tråd med
målsetningen om at ordningen skulle være
fødselshjelper, ikke en permanent subsidie, mener
Fiskebåt Nord.
© Kyst og Fjord
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Snart starter forsøkene som skal vise om mottak
6 NYHETER

mandag 30. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

av fisk fra kystfiskeflåten kan gjøres raskere og

FAKTA: PROSJEKTET
QQPrøveprosjektet for mottak av

rimeligere, samtidig som ressursuttaket

fisk fra kystfiskeflåten ble godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet 30. mars i år.

QQFiskeriparken i Vesterålen le-

der prosjektet, og den praktiske
gjennomføringen skjer ved ett
fiskemottak i Vesterålen og ett i
Finnmark.

overvåkes i tråd med myndighetenes krav. Jon

QQForskningsinstituttet Nofima

Eirik Olsen Harstad
- Både fiskere og fiskekjøpere ønsker rask levering og
minst mulig ventetid ved fiskebrukene, samtidig som
kvaliteten på råstoffet blir ivaretatt. Kan man i tillegg
registrere ressursuttaket på en sikker måte, vil vi ha

har ansvaret for den faglige overvåkningen av prosjektet, og det
er oppnevnt en styringsgruppe
med medlemmer fra Norges
Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og de to deltakende
bedriftene.
QQFiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) bidrar
med hoveddelen av de samlede
kostnadene på vel 1,6 millioner
kroner, med tilskudd fra Innovasjon Norge og de to bedriftene.

Nye veieog sløyesystemer
testes

KLAR: Prosjektleder Viggo
Johnsen ved Fiskeriparken i
Vesterålen er klar til å prøve
ut et nytt system for mottak
og innveiing av fisk fra
kystfiskeflåten.
FOTO: TERJE JENSEN

tatt mottak av fisk et skritt videre fra dagens metoder,
sier Viggo Johnsen ved Fiskeriparken på Myre i
Vesterålen.
Han leder prosjektet «Utprøving av pilotanlegg for
mottak av fisk: Registrering for fiskeindustri og
fiskeri».
Når de første fangstene leveres ved testanleggene
Hovden Fiskeindustri i Vesterålen og Tobø Fisk i
Havøysund, så har initiativtaker Jon-Edvard Johnsen
fått et gjennomslag for sine tanker om hvordan mottak
av fisk kan moderniseres.

z FORSKNING
Snart starter forsøkene som skal vise
om mottak av fisk fra
kystfiskeflåten kan
gjøres raskere og
rimeligere, samtidig
som ressursuttaket
overvåkes i tråd med
myndighetenes krav.
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Både fiskere og fiskekjøpere
ønsker rask levering og minst
mulig ventetid ved fiskebrukene, samtidig som kvaliteten
på råstoffet blir ivaretatt. Kan
man i tillegg registrere ressursuttaket på en sikker måte, vil vi

ha tatt mottak av fisk et skritt
videre fra dagens metoder, sier
Viggo Johnsen ved Fiskeriparken på Myre i Vesterålen.
Han leder prosjektet «Utprøving av pilotanlegg for mottak
av fisk: Registrering for fiskeindustri og fiskeri».
Når de første fangstene leveres ved testanleggene Hovden
Fiskeindustri i Vesterålen og
Tobø Fisk i Havøysund, så har
initiativtaker Jon-Edvard Johnsen fått et gjennomslag for sine
tanker om hvordan mottak av
fisk kan moderniseres.

Viktig gjennomslag
– Prosjektet er omfattende, men
kortversjonen er at vi ønsker
svar på om nye sløye- og innveiingssystemer kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på korrekt
ressursuttak, og at dette kan
dokumenteres gjennom offentlig godkjente og ikke manipulerbare registreringssystemer,
sier prosjektlederen.

I utgangspunktet for forsøket
ligger en klar kobling til debatten om omregningsfaktoren i
torskefiskeriene, men Johnsen
understreker at den faste faktoren på 1,5 ikke er et hovedtema
i denne omgang.

Teknologien finnes allerede
og er for lengst tatt i bruk i
fiskerinæringa. Forsøket skal
vise om potensialet som ligger i
denne teknologien kan brukes
fullt ut til fordel for både næringa og myndighetene.

Kontrollmuligheter
Indikasjoner i den retning kan
likevel komme når man nå over
tid vil kunne måle vektforskjellen mellom rund og sløyd fisk.
Dette vil gi fiskeren et klart
svar på hvor mye av fisken
som går bort i prosessen etter
levering, og fiskekjøperen vil
kunne betale for nøyaktig den
råstoffmengden som kan utnyttes i produksjonen.
Et viktig poeng blir så å godtgjøre at alle veiinger og målinger kan registreres i datasystemer som fiskerimyndighetene
kan ha kontinuerlig tilgang til
i kontrollsammenheng – og der
måleresultater ikke kan endres
underveis eller senere.

Overvåkes av Nofima
Hvis resultatene av et slikt forsøk skal ha gjennomslagskraft
i ettertid, må forsøket overvåkes vitenskapelig og nøytralt
underveis. Den oppgaven har
forskningsinstituttet Nofima
fått, og seniorforsker Silje Kristoffersen er prosjektansvarlig.
– Vi skal bidra med forslag
til praktisk gjennomføring
av veie-opplegget, med registrering av rund vekt og sløyd
vekt, samt se på muligheten
for å følge fangst og vekt gjennom sløyeprosessen, forteller
Kristoffersen.
Hun går nå i gang med å
forberede rutiner for de som
jobber ved de to anleggene.

Fangsthåndtering i forskjellige
situasjoner skal gjennomgås,
og innveiing av rund og sløyd
fisk skal forberedes.
– Deretter vil vi besøke anleggene to-tre ganger gjennom sesongen for å følge opp metodikk
og registrering, samtidig som
vi tar stikkprøver av målingene
som gjøres ved anleggene, forteller forskeren.
– Tillatelsen fra departementet
kom dessverre for sent i vår
til at vi kom i gang da, men nå
skal vi være med fra starten
av sesongen og regner med å
kjøre prosjektet til vinterfisket
er godt og vel over. Det er viktig
å få med de svingninger som
måtte dukke opp underveis.
Deretter skal all dokumentasjon samles til en sluttrapport
som forhåpentligvis kan foreligge i august en gang, sier
prosjektleder Johnsen.
jeo@fbfi.no
tlf 77059022

Faktor-forsøkene offentliggjøres i desember
Tirsdag 15.
desember
inviterer
Fiskeridirektoratet til
presentasjon
av vinterens
målinger av
reell omregningsfaktor
Geir Blom
i torskefiskeriene i nord. Disse resultatene
har vært imøtesett med spenning i næringa, særlig etter at
myndighetene har ventet så
lenge med å offentliggjøre tall
som i utgangspunktet var klar
allerede i vår.
Omregningsfaktoren i torske-

fisket har vært omdiskutert,
spesielt etter at både fiskere
og kjøpere mener å ha blitt negativt rammet av omregninger
basert på den etablerte faktoren
på 1,5. Det har vært vist til lokale
målinger der faktoren skal ha
vært langt høyere enn 1,5, og fiskekjøperne har hevdet at de har
tapt mye på å bruke 1,5 i deler
av sesongen. I praksis ved at de
har betalt kilopris for deler av
fisken som ikke kunne brukes
i ordinær produksjon.
Fiskerimyndighetene har
likevel stått steilt på bruken
av denne faktoren, og det var
derfor stor interesse rundt
vinterens faktorforsøk i regi

av Geir Blom, seniorforsker i
direktoratet og ansvarlig for
omregningsfaktor-målinger.
Målsettingen for forsøket var
å finne ut om det var grunnlag
for en tanke om en egen vinteromregningsfaktor på deler av
kysten og til visse tider av året.
– De resultatene vi fikk av forsøkene i vinter er av en slik karakter at vi ønsker å gi næringa en
samlet og grundig presentasjon,
samtidig som vi inviterer til debatt om veien videre, sa Blom til
FiskeribladetFiskaren da møtet
i desember ble gjort kjent. Inntil
da hadde Nærings- og fiskeridepartementet i flere måneder
hemmeligholdt resultatene.

FAKTA: OMREGNINGSFAKTOR-FORSØKENE
QQNorge og Russland er enig

om en felles fast faktor for
omregning av sløyd torsk til rund
torsk. Det er primært til bruk i
kvoteregnskapet, der alle kvoter
er tildelt i form av rund fisk. Faktoren, som i dag er 1,5, brukes
også i beregningen av fiskepris.
Her ligger utgangspunktet for
en debatt om pris på første hånd
for sløyd fisk kontra rund fisk,
og om 1,5 gir et riktig bilde av
forskjellen. Problemstillingen
er blitt stadig mer aktuell etter
hvert som mer fisk ønskes levert
og omsatt rund fra fiskerne.

Fiskeridirektoratet gjennomførte
i vinter omfattende forsøk for
å påvise om det eventuelt er
grunnlag for å innføre en egen
vinteromregningsfaktor deler av
året, i deler av flåten, og på deler
av kysten.
QQOver 300 «10-fiskprøver» ble
samlet inn langs hele kysten fra
Finnmark til Møre og Romsdal og
dannet grunnlag for den rapporten som nå skal presenteres.

mye av fisken som går bort i prosessen etter levering,
og fiskekjøperen vil kunne betale for nøyaktig den

Viktig gjennomslag
- Prosjektet er omfattende, men kortversjonen er at vi
ønsker svar på om nye sløye- og innveiingssystemer
kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på korrekt
ressursuttak, og at dette kan dokumenteres gjennom
offentlig godkjente og ikke manipulerbare

råstoffmengden som kan utnyttes i produksjonen.
Et viktig poeng blir så å godtgjøre at alle veiinger og
målinger kan registreres i datasystemer som
fiskerimyndighetene kan ha kontinuerlig tilgang til i
kontrollsammenheng - og der måleresultater ikke kan
endres underveis eller senere.

registreringssystemer, sier prosjektlederen.
Teknologien finnes allerede og er for lengst tatt i bruk
I utgangspunktet for forsøket ligger en klar kobling til
debatten om omregningsfaktoren i torskefiskeriene,
men Johnsen understreker at den faste faktoren på

i fiskerinæringa. Forsøket skal vise om potensialet
som ligger i denne teknologien kan brukes fullt ut til
fordel for både næringa og myndighetene.

1,5 ikke er et hovedtema i denne omgang.
Overvåkes av Nofima
Kontrollmuligheter
Hvis resultatene av et slikt forsøk skal ha
Indikasjoner i den retning kan likevel komme når man
nå over tid vil kunne måle vektforskjellen mellom rund

gjennomslagskraft i ettertid, må forsøket overvåkes
vitenskapelig og nøytralt underveis. Den oppgaven

og sløyd fisk. Dette vil gi fiskeren et klart svar på hvor
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har forskningsinstituttet Nofima fått, og seniorforsker
Silje Kristoffersen er prosjektansvarlig.

FOTO: JON EIRIK OLSEN

- Vi skal bidra med forslag til praktisk gjennomføring

KLAR: Prosjektleder Viggo Johnsen ved

av veie-opplegget, med registrering av rund vekt og

Fiskeriparken i Vesterålen er klar til å prøve ut et nytt

sløyd vekt, samt se på muligheten for å følge fangst

system for mottak og innveiing av fisk fra

og vekt gjennom sløyeprosessen, forteller

kystfiskeflåten.

Kristoffersen.
FOTO: TERJE JENSEN KLAR: Prosjektleder Viggo
Hun går nå i gang med å forberede rutiner for de som

Johnsen ved Fiskeriparken i Vesterålen er klar til å

jobber ved de to anleggene. Fangsthåndtering i

prøve ut et nytt system for mottak og innveiing av fisk

forskjellige situasjoner skal gjennomgås, og innveiing

fra kystfiskeflåten.

av rund og sløyd fisk skal forberedes.
FOTO: TERJE JENSEN TID Å SPARE: I en hektisk
- Deretter vil vi besøke anleggene to-tre ganger

vintersesong kan nye mottaks- og kontrollsystemer

gjennom sesongen for å følge opp metodikk og

spare tid for både fiskere, kjøpere og

registrering, samtidig som vi tar stikkprøver av

kontrollmyndigheter.

målingene som gjøres ved anleggene, forteller
forskeren.

FOTO: JON EIRIK OLSEN

- Tillatelsen fra departementet kom dessverre for

@text2

sent i vår til at vi kom i gang da, men nå skal vi være

© Fiskeribladet Fiskaren

med fra starten av sesongen og regner med å kjøre
prosjektet til vinterfisket er godt og vel over. Det er
viktig å få med de svingninger som måtte dukke opp
underveis. Deretter skal all dokumentasjon samles til
en sluttrapport som forhåpentligvis kan foreligge i
august en gang, sier prosjektleder Johnsen.
jeo@fbfi.no
tlf 77059022
KLAR: Prosjektleder Viggo Johnsen ved
Fiskeriparken i Vesterålen er klar til å prøve ut et nytt
system for mottak og innveiing av fisk fra
kystfiskeflåten.
FOTO: TERJE JENSEN
Bildetekst - levering av fisk:
TID Å SPARE: I en hektisk vintersesong kan nye
mottaks- og kontrollsystemer spare tid for både
fiskere, kjøpere og kontrollmyndigheter.
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Seminar om levendelagring i Tromsø
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 1 like treff. 29.11.2015 04:41. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima

Fiskeriministeren kommer Nofima i samarbeid
med Fiskeriparken AS inviterer til FoU-samling
om levendefangst, levendelagring og produksjon
av levendefanget råstoff i Tromsø 2. og 3.
desember. Det melder Nofima i en pressemelding.
Årets samling åpnes av fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H).
På samlingen vil deltakerne få høre siste nytt fra
forskningen. Råfisklaget kommer med ferske tall og
status og Fiskeridirektoratet vil presentere forslag til
nytt regelverk som er ute på høring. Vi ønsker også å
sette fokus på Mattilsynets rolle som
samarbeidspartner for næringsaktørene. Vi kommer
også innom kompetansebehov i næringen og
fremtidig kursvirksomhet.
Dag to starter med erfaringer fra næringsaktører.
Konseptet med levendelagring avhenger av
verdikjeden og at det samarbeides godt mellom
leddene. Dette skal vi ha fokus på i en egen bolk på
tre foredrag.
Overgangen fra levendelagring, som er tillatt inntil 12
uker, til fangstbasert akvakultur (som faller inn under
eget lovverk), stiller en del andre krav til aktørene.
Både på kompetanse og på lokalisering av
merdanlegg. De to siste foredragene vil ha spesiell
fokus på kravene som stilles til lokaliseringssøknad.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login

Oversikt over like treff
Seminar om levendelagring i Tromsø
Fiskeribladet Fiskaren - 29.11.2015 04:27
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Fiskeriministeren kommer Nofima i samarbeid
med Fiskeriparken AS inviterer til FoU-samling
om levendefangst, levendelagring og produksjon
av levendefanget råstoff i Tromsø 2. og 3.
desember. Det melder Nofima i en pressemelding.
Årets samling åpnes av fiskeriminister Elisabeth
Aspaker (H).
På samlingen vil deltakerne få høre siste nytt fra
forskningen. Råfisklaget kommer med ferske tall og
status og Fiskeridirektoratet vil presentere forslag til
nytt regelverk som er ute på høring. Vi ønsker også å
sette fokus på Mattilsynets rolle som
samarbeidspartner for næringsaktørene. Vi kommer
også innom kompetansebehov i næringen og
fremtidig kursvirksomhet.
Dag to starter med erfaringer fra næringsaktører.
Konseptet med levendelagring avhenger av
verdikjeden og at det samarbeides godt mellom
leddene. Dette skal vi ha fokus på i en egen bolk på
tre foredrag.
Overgangen fra levendelagring, som er tillatt inntil 12
uker, til fangstbasert akvakultur (som faller inn under
eget lovverk), stiller en del andre krav til aktørene.
Både på kompetanse og på lokalisering av
merdanlegg. De to siste foredragene vil ha spesiell
fokus på kravene som stilles til lokaliseringssøknad.
© Fiskeribladet Fiskaren

Oversikt over like treff
Seminar om levendelagring i Tromsø
Fiskeribladet Fiskaren - Login - 29.11.2015 04:41
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Mandag kommer Nofima til Hurtigrutens Hus.
8

Lørdag 28. november 2015

Nærings- og forskningsinstituttet vil komme

Hastereperasjoner på Hadselbrua etter uværet

tettere på næringslivet i Hadsel.

Hadselbrua ble stengt natt
til fredag på grunn av uvær.
Store steiner ble kastet opp
i veibanen og skadet autovernet på moloene på hver
side av broen. Fredag mor-

gen var Alf Brekken og sønner i gang med reperasjoner
av autovern på moloen mot
Stokmarknes. De hadde da
vært til stede siden 02.00 på
natta.

Etter det VOL forstår, er dette snakk om reperasjoner
av skadet autovern som et
direkte resultat av høy sjø og
steiner som har blitt presset
mot og over autovernet.

Det ble også rapportert om
biler med skader på grunn
av steinene som ble slengt
opp i veibanen. Disse skal
ha vært på størrelse med
fotballer.

FOTO: Espen M. Petterson.

Nofima er et av Europas største næringsrettede
forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for
akvakulturnæringen, fiskerinæringen og
matindustrien. Hovedkontoret ligger i Tromsø, men
Nofima har forskningsvirksomhet i Alta, Bergen,
PRESSEFOTO: Nofima.

Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.
- Vi er ikke etablert i Nordland, og dette ønsker vi å
gjøre noe med. Vi vil tettere på næringslivet i
Nordland. Mandag kommer vi til Stokmarknes for å
holde et miniseminar for næringsliv og politikere, sier
kommunikasjonsdirektør i Nofima, Morgan Lillegård.
Lillegård sier det ikke er snakk om å etablere et nytt
kontor, men å være tettere på næringslivet gjennom
hovedkontoret.

Nofima vil tettere
på Vesterålen
Mandag kommer Nofima til
Hurtigrutens Hus. Næringsog forskningsinstituttet vil
komme tettere på næringslivet
i Hadsel.
Nofima er et av Europas
største næringsrettede forskningsinstitutt som driver
forskning og utvikling for
akvakulturnæringen,
fiskerinæringen og matindustrien. Hovedkontoret ligger i
Tromsø, men Nofima har forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra,
Tromsø og på Ås.
- Vi er ikke etablert i Nordland, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil tettere på
næringslivet i Nordland. Mandag kommer vi til Stokmarknes for å holde et miniseminar
for næringsliv og politikere,
sier kommunikasjonsdirektør
i Nofima, Morgan Lillegård.
Lillegård sier det ikke er
snakk om å etablere et nytt
kontor, men å være tettere på
næringslivet gjennom hovedkontoret.
- Vi leverer internasjonalt
anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele
verdikjeden. Vi ser at næringsmessig er Nordland det mest
ekspansive markedet her
nord. Alle barometre tilsier at
her vil bli vekst, sier Lillegård.
Lillegård drar frem Vesterålen som et spesielt viktig
område for næringsveksten i
fylket.
- Det vil være Silje Kristoffersen som skal ha dialogen
med næringslivet i Vesterålen,
opplyser Lillegård.
Kristoffersen er fra Myre i
Vesterålen, og har vært sekretariatsleder i Vesterålen regionråd. Hun har også vært
ansatt i Nofima tidligere.

«SKIP» Nordlaks vil satse millioner av kroner på å sende laksen til havs i gigantiske «skip». Etter planen skal hver av havfarmene måle
430 meter på lengden, og 54 meter på tvers. Bildeillustrasjoner fra Nordlaks.

Søker om 30.000
tonn bimasse
For å realisere sitt
enorme prosjekt,
trenger Nordlaks
konsesjoner på
30.000 tonn biomasse.

Nordlaks satser stort, og er i
gang med et gigantprosjekt.
De vil sende oppdrettslaksen til havs med gigantiske
«skip», som måler hele 430
meter i sine lengder. Bredden
er på 54 meter. I prosjektet er
det tegnet inn tre skip som
hver har en kostnad på rundt
700 millioner kroner.
For å realisere prosjektene
har Nordlaks søkt myndighetene om utviklingskonsesjoner til 30.000 tonn biomasser.
- Vi har søkt om en viss
biomasse for å kunne realisere prosjektet i full skala med
tre til fire anlegg. Vi har valgt
å søke om tonnasjer, siden
vi ikke vet ikke helt hvordan
det vil fortone seg videre med
lokalisering, siden det er forskjellig volum på en tillatelse
i Nordland og en i Troms, sier
Bjarne Johansen i Nordlaks
Oppdrett.
I Nordland er en tillatelse
på 780 tonn MTB (Maksimalt
tillatt biomasse).
- Er det slik at dere forutsetter at dere får alle tillatelsene

dere har søkt om for at dere
skal realisere prosjektet, eller
er det slik at dere kan begynne
med for eksempel en båt?
- Det vil bli en vurdering
ut fra hvilken tilbakemelding
vi får fra myndighetene, sier
Johansen.

Revolusjon

– Lykkes vi med dette prosjektet vil vi bringe havbruksnæringen
et
stort
sprang fremover, særlig når
det gjelder forurensing, sier
administrerende direktør i
Nordlaks, Inge Berg, til VOL.
Nordlaks har utviklet et
anlegg som kan ligge offshore
i områder som per i dag ikke
kan brukes til oppdrett. Konstruksjonen har fått navnet
«Havfarmen» og er laget for
å løse næringas utfordringer
med lakselus, miljø og areal.
– Dette er et semilukket
oppdrettsanlegg, men alle de
tekniske løsninger ligger tett
opp til et skip, forteller Berg.

Tett samarbeid

– Teknologiutviklingen kan
bli gjort mulig gjennom
regjerningens åpning for
tildeling av utviklingstillatelser. Søknaden er allerede
sendt inn og Nordlaks håper
å få muligheten til å reali-

HAVFARM: Slik vil havfarmen se ut på nært hold.

sere prosjektet med flere slik
anlegg, sier Berg.
Havfarmen er et resultat
av tett samarbeid blant annet
med NSK Ship Design, tidligere Nordnorsk Skipskonsult.
«Skipet» skal ligge på svai,
forankret i bunnen med teknologiske løsninger fra offshoreindustrien. Havfarmen
er tre ganger lengre enn de
største hurtigruteskipene.
At anlegget ligger på svai,
betyr at spredearealet for
næringssaltene blir 27 ganger større enn det er for tradisjonelle anlegg.
Havfarmen blir som ei
stålramme med seks firkantede merder som er 50 ganger 50 meter. Nøtene vil være
opp til 60 meter dype, dette
vil gi anlegget en kapasitet

på 10.000 tonn laks – over 2
millioner fisk. Til sammenligning slakter Nordlaks årlig
rundt 70.000 tonn på sitt
slakteri på Børøya i Hadsel.
Havfarmen kan gi uante
muligheter for Nordlaks,
som håper at den kan bidra
til å revolusjonere norsk havbruk
– Får vi muligheten, kan
Nordlaks bidra til å utvikle
havbruksnæringa for fremtiden på en helt ny og bærekraftig måte. At vi kan gjøre
slike ting i vår region er helt
fantastisk. Det har vært et
veldig artig prosjekt å jobbe
med, slår Inge Berg fast.
Ragnhild Stikholmen/Vidar Eliassen VOL
924 39 868 - ragnhild@vesteraalensavis.no -

- Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og
løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn
langs hele verdikjeden. Vi ser at næringsmessig er
Nordland det mest ekspansive markedet her nord.
Alle barometre tilsier at her vil bli vekst, sier Lillegård.
Lillegård drar frem Vesterålen som et spesielt viktig
område for næringsveksten i fylket.
- Det vil være Silje Kristoffersen som skal ha dialogen
med næringslivet i Vesterålen, opplyser Lillegård.
Kristoffersen er fra Myre i Vesterålen, og har vært
sekretariatsleder i Vesterålen regionråd. Hun har
også vært ansatt i Nofima tidligere.
© Vesteraalens Avis
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Hei, Steinar
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Frank Bakke-Jensen Fiskeripolitisk talsperson Høyre
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Hei igjen Steinar, vi fortsetter heldigvis den politiske
debatten.

LØRDAG 28. NOVEMBER 2015

| debatt|

Meninger
E-post: leser@nordlys.no
Hei, Steinar
innlegg

Først noen retoriske poenger. At jeg er uenig med

Frank Bakke-Jensen
Fiskeripolitisk talsperson Høyre

■■■Hei igjen Steinar, vi fortsetter

deg betyr ikke det samme som at jeg kommer med
påstander. Din kommentar om servile mikrofonstativ
står derfor ukommentert fra min side, det kan jo være
noen i pressen som føler seg kallet, men det tviler jeg
ærlig talt på.

heldigvis den politiske debatten.

■■■Først noen retoriske poenger. At

jeg er uenig med deg betyr ikke det
samme som at jeg kommer med
påstander. Din kommentar om
servile mikrofonstativ står derfor
ukommentert fra min side, det kan
jo være noen i pressen som føler
seg kallet, men det tviler jeg ærlig
talt på.

■■■Når det gjelder trålkvotene var

mitt poeng at det bilde er mer nyansert enn debatten fra 50 og 60
tallet. I Båtsfjord ble nok ikke nok
ikke alltid oppfattet som noe ran.
Tvert i mot var det aktive kystfiskere som sto på for å få trålere til
plassen. Det er etter min mening
også stor forskjell på en trålkvote
med industritilhørighet og en trålkvote uten.

■■■Likeså er det min mening, og det

Når det gjelder trålkvotene var mitt poeng at det bilde
er mer nyansert enn debatten fra 50 og 60 tallet. I
Båtsfjord ble nok ikke nok ikke alltid oppfattet som

står deg også her fritt å være uenig,
at det var filetbedrifter som drev
lønnsom produksjon på frossent
råstoff. Dette helt frem til de ikke
maktet konkurransen om råstoffet med Kina rundt årtusen skiftet.

■■■At man ikke evnet denne produksjonen på Tromsø Fryseri og
Kjølelager for 35 år siden er sikkert
riktig. Fi-No-Tro hadde i årevis
problemer med å få lønnsomhet
av denne produksjonen, uavhengig av om råstoffet var ferskt eller
frossent. Det har etter min mening
heller ingen relevans i dag.
■■■Ja, jeg tar feil når jeg hevder at

noe ran. Tvert i mot var det aktive kystfiskere som sto
på for å få trålere til plassen. Det er etter min mening
også stor forskjell på en trålkvote med
industritilhørighet og en trålkvote uten.
likeså er det min mening, og det står deg også her

all eksport av fersk rund fisk går til
filetproduksjon i Europa. Jeg beklager på vegne av alle som pakker
blankt og selger et fantastisk produkt til sultne kunder ute i verden.
Skreikampanjen er også et ypperlig stykke markedsarbeid vi skal
være stolt av. Mitt poeng er likevel
at den store fangsttoppen gjør at vi
ikke klarer å produsere alt dette råstoffet i Norge. Det går mange tusen tonn ferskt råstoff ut til konkurrerende filetproduksjon betjent
av billigere hender i Europa. Vi må
derfor gjøre noe med konkurransekraften til norsk sjømatindustri.

Pekefingre i alle
himmelretninger

I en kronikk i Nordlys gjør
Liv-Inger Resvoll et forsøk på å
kritisere nordnorsk næringsliv
for å gå baklengs inn i framtida,
når det oppfordrer forbrukerne
til å handle lokalt. Generelt
mener hun næringslivet er for
dårlig til å kjøpe de tjenestene

■■■Derfor svarer vi i meldingen

med økt FoU-innsats på levendelagring og fortsetter med levendelagrings- og ferskfiskbonus. Vi
vurderer en endring av kvoteårets start, slik at flåte og industri på
en enklere måte kan skape et mer
markedsrettet fangst og produksjonsmønster.

■■■Når du omtaler min svikten-

de logikk i ditt punkt 5, må jeg få
skyte inn at lønnsomhetsproblematikken rundt bearbeidingsplikten er det industriaktører som har
spilt inn. Den er altså ikke tenkt ut
i mitt hode. Jeg spør hvorfor så lite
av dette råstoffet bys på, og produseres lokalt.

■■■Jeg har tidligere i form av forslag
i Stortinget bedt om en gjennomgang av trålrettigheter med industriforpliktelser. Sågar foreslått
å vurdere om disse heller burde
bli fisket av kystflåten. Det fikk jeg
ikke gjennomslag for av den rødgrønne regjeringen. I motsetning
til deg, er jeg derfor fornøyd med
at vi tar tak i denne problematikken nå. Din påstand om at dette
ikke kan løses politisk er jeg uenig
i. Min påstand er derimot at dette
må finne en politisk løsning. Jeg
har stor tro på at stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen, vil peke ut en klar retning for
kommisjonens mandat og arbeid
med aktivitetsplikten. Jeg har stor
tro på at en grundig behandling i
komite og partigruppene, kan føre
til et bredt forankret vedtak som
peker fremover dit vi vil.
■■■I tillegg til at jeg er Båtsfjording
har jeg 15 års erfaring som servicetekniker for fiskeflåte og fiskeindustri. Som politiker har jeg arbeidet med fiskeripolitikk både lokalt,
regionalt og nasjonalt siden 1999.
Du tar feil når du mener vi har som
intensjon å gi bort rettighetene til
noen. Vi har til hensikt å få vedtatt
en politikk som sikrer rettighetene
til lokalsamfunnene og skaper arbeid og verdiskaping langs kysten.
■■■Jeg håper Steinar at vi og andre
med, kan fortsette en åpen debatt
om sjømatpolitikk. Det er det viktigste bidraget vi kan gi arbeidet
med denne meldingen. Vi vil ha en
konkurransekraftig sjømatindustri langs hele kysten, med en næringskjede som øker den nasjonale
verdiskapingen.
hun selv lever av (nettannonsering og digitale strategier) – og
konkret kritiserer hun holdningskampanjen «Vi som elsker
Nord-Norge», som i løpet av fem
år har som mål å øke lønnsomheten i nordnorsk næringsliv,
ved å oppfordre nordnorske
forbrukere til å handle lokalt.
Resvoll skal selvsagt ha rett til å

Signert
Innlegg skal normalt
være signert med fullt
navn. Navn og adresse
må alltid oppgis til
redaksjonen. Skriv kort.
Det øker sjansen for å
komme på trykk. Maksimal lengde er 4.000
tegn.

Nordlys

Forkorting
Vi forbeholder oss
retten til å forkorte
og redigere innlegg.
Digital publisering
Alle innlegg kan bli
publisert digitalt på nett.
Honorar
Innlegg honoreres
normalt ikke.

Mennesket på go
■■■Utviklingen av mennesket er en lang reise.

Vi skilte oss fra apene – fra en felles stamfar –
for ca 6 millioner år siden. Via en del mellomformer oppstod de første apemenneskene for
ca 3 millioner år siden, og så en tydelig mennesketype, homo erectus for ca 1,5 millioner
år siden. Dette ser ut til å ha skjedd hovedsakelig i Afrika, i et nokså begrenset område. Så
begynte homo erectus-menneskene (det oppreiste menneske) å vandre, ut av Afrika inn i
Midt – Østen og derfra til andre deler av Europa og Asia.

■■■Det moderne menneske, homo sapiens

ser ut til å ha utviklet seg under vandringen.
Storparten av funnene av skjelett rester som
er omtrent som våre, er gjort i Europa og er
datert til ca 500.000 år før vår tid. Først for
ca 50.000 pr siden dukket det opp mennesker
som hadde utviklet en tydelig menneskelig
livsform: bruk av ild, ganske avanserte redskaper og våpen, klær, kunst. Omtrent samtidig
forsvant en sideform: neandertalerne. Antagelig hadde våre forfedre drept dem!

■■■Typiske anatomiske særtrekk ved mennes-

ket oppstod altså for ca 500.000 år siden, naken hud, oppreist gange med frigjorte hender,
stor hjerne. Men det som forskerne ser ut til
å mene var viktigst i utviklingen til det vi er i
dag – er språket. Menneskespråket burde man
si, for også dyr har språk og det vet vi nesten
ingenting om.

TIDSPERSPEKTIV: Helt til venstre den afrikanske apearten Australopithecus, som levde under

■■■Menneskespråket har
■■■ Alle menneskeartene, særlig
vært den avgjørende fakde man vet mest om, har vært sotor i utviklingen mot det
siale, rasistiske, voldelige og uten
fullt utviklende moderne
medfødt evne til å leve i et bæremenneskes livsform og
kraftig, balansert forhold til naaktiviteter. Antagelig har
turen. Det gjelder slett ikke bare
også dét utviklet seg evohvite europeere, og ikke bare de
lusjonistisk. Dette har man
siste få hundre år,- som noen ser
kommet frem til blant anut til å tro. Alle folkeslag ser ut til
å ha vært voldelige og har utrydnet ved studier av nye,
relativt enkle blandings- Refleksjoner
det andre arter. Eksempel: Det
språk som oppstår ved
moderne mennesket vandret inn
RolF selJelid
språkgrenser, såkalt pigin Professor, UiT
i Amerika for ca 10.000 år siden.
eller kreol, som ganske
(Behringstredet var tørt land den
raskt utvikler seg til fullgangen). Inntil da hadde det oververdig kommunikasjon. Russe-norsk er et lo- hode ikke vært noen slags mennesker der. Ut
kalt eksempel på et pigin-språk.
fra arkeologiske undersøkelser vet man at innvandrerne raskt utryddet en rekke dyrearter
■■■Vi vet ikke når talt menneskespråk oppstod,

antagelig for mange tusen år siden. (Skriftspråk er noe annet, det eldste er Sumerisk Kileskrift for 3-4000 år siden i nuværende Irak).
Og det er i løpet av disse noen tusen år at utviklingen for alvor har skutt fart, på mange
måter fortere og fortere. Tenk månelandinger, elektronisk kommunikasjon, moderne
medisin.
kritisere hvem enn hun vil, og
hun må gjerne rette advarende
pekefingre i alle himmelretninger. Men hvis hun lever av å
være strateg, bør hun sørge for at
hun har saklig belegg for sin
kritikk. Jeg har fulgt «Vi som
elsker Nord-Norge» helt fra
starten av, og bidrar gjerne med
oppklaringer.

som fantes bare der, og som var relativt lette
å jakte på. Sånn har det vært siden. Tusenvis
av dyrearter er utryddet av oss, dels ved jakt,
men mest ved overtagelse eller ødeleggelse av
dyrs livsområder eller mat.

■■■Massedrap av andre grupper mennesker
enn vår egen, er en menneskelig aktivitet som
ikke ser ut til å ha noen god parallell i dyreriket

For det første: «Vi som elsker
Nord-Norge» har ikke rettet
pekefingeren mot forbrukerne,
og slett ikke gitt forbrukerne
skyld og ansvar for endringer i
markedet. Tvert imot: Kunden
er sjefen! De bedriftene som
deltar i «Vi som elsker Nord-Norge» har full respekt for de
kundene som først og fremst

leter etter laveste pris. Men
hvorfor er det kritikkverdig å
fortelle forbrukerne om alternativene til den laveste prisen?
Eller om årsaken til at noen av
varene koster mer enn den
billigste?
For det andre: «Vi som elsker
Nord-Norge» har som sitt ene
mål å skape bevisste forbrukere.

fritt å være uenig, at det var filetbedrifter som drev
lønnsom produksjon på frossent råstoff. Dette helt

å produsere alt dette råstoffet i Norge. Det går mange

frem til de ikke maktet konkurransen om råstoffet med

tusen tonn ferskt råstoff ut til konkurrerende

Kina rundt årtusen skiftet.

filetproduksjon betjent av billigere hender i Europa. Vi
må derfor gjøre noe med konkurransekraften til norsk

At man ikke evnet denne produksjonen på Tromsø

sjømatindustri.

Fryseri og Kjølelager for 35 år siden er sikkert riktig.
Fi-No-Tro hadde i årevis problemer med å få

Derfor svarer vi i meldingen med økt FoU-innsats på

lønnsomhet av denne produksjonen, uavhengig av

levendelagring og fortsetter med levendelagrings- og

om råstoffet var ferskt eller frossent. Det har etter min

ferskfiskbonus. Vi vurderer en endring av kvoteårets

mening heller ingen relevans i dag.

start, slik at flåte og industri på en enklere måte kan
skape et mer markedsrettet fangst og

Ja, jeg tar feil når jeg hevder at all eksport av fersk

produksjonsmønster.

rund fisk går til filetproduksjon i Europa. Jeg beklager
på vegne av alle som pakker blankt og selger et

Når du omtaler min sviktende logikk i ditt punkt 5, må

fantastisk produkt til sultne kunder ute i verden.

jeg få skyte inn at lønnsomhetsproblematikken rundt

Skreikampanjen er også et ypperlig stykke

bearbeidingsplikten er det industriaktører som har

markedsarbeid vi skal være stolt av. Mitt poeng er

spilt inn. Den er altså ikke tenkt ut i mitt hode. Jeg

likevel at den store fangsttoppen gjør at vi ikke klarer

spør hvorfor så lite av dette råstoffet bys på, og
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produseres lokalt.
Jeg har tidligere i form av forslag i Stortinget bedt om
en gjennomgang av trålrettigheter med
industriforpliktelser. Sågar foreslått å vurdere om
disse heller burde bli fisket av kystflåten. Det fikk jeg
ikke gjennomslag for av den rødgrønne regjeringen. I
motsetning til deg, er jeg derfor fornøyd med at vi tar
tak i denne problematikken nå. Din påstand om at
dette ikke kan løses politisk er jeg uenig i. Min
påstand er derimot at dette må finne en politisk
løsning. Jeg har stor tro på at stortingsbehandlingen
av Sjømatindustrimeldingen, vil peke ut en klar
retning for kommisjonens mandat og arbeid med
aktivitetsplikten. Jeg har stor tro på at en grundig
behandling i komite og partigruppene, kan føre til et
bredt forankret vedtak som peker fremover dit vi vil.
I tillegg til at jeg er Båtsfjording har jeg 15 års erfaring
som servicetekniker for fiskeflåte og fiskeindustri.
Som politiker har jeg arbeidet med fiskeripolitikk både
lokalt, regionalt og nasjonalt siden 1999. Du tar feil
når du mener vi har som intensjon å gi bort
rettighetene til noen. Vi har til hensikt å få vedtatt en
politikk som sikrer rettighetene til lokalsamfunnene og
skaper arbeid og verdiskaping langs kysten.
Jeg håper Steinar at vi og andre med, kan fortsette
en åpen debatt om sjømatpolitikk. Det er det viktigste
bidraget vi kan gi arbeidet med denne meldingen. Vi
vil ha en konkurransekraftig sjømatindustri langs hele
kysten, med en næringskjede som øker den
nasjonale verdiskapingen.
© Nordlys
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- Jeg liker det ikke, men det må til
 Vesterålen Online. 27.11.2015 14:20. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Svein Harald Hansen

- Jeg liker det ikke, men om ikke politikerne finner
inndekning for seks millioner kroner på neste års
budsjett. blir det eiendomsskatt også på
privatboliger fra 2016. Det sier Bø-ordfører Sture
Pedersen.
Bø kommune har i år innkrevd eiendomsskatt på
verker og bruk. Dermed kan skatten videreføres til
også å omfatte private eiendommer kommende år.
Budsjettet for 2016 er balansert med seks millioner
kroner i eiendomsskatt, sier ordføreren.
Om kommunen klarer å inndrive et så stort beløp
allerede neste år er mer usikkert, legger han til, for
det koster å komme i gang. Taksering av boliger er
ikke sluttført. Ordføreren viser til at med innføring av
eiendomsskatt i Bø, er det kun Øksnes som så langt
har styrt unna denne skatten.
Nye arbeidsplasser
- Men er dette måten å tiltrekke seg nye bøfjerdinger
på?
- Et godt spørsmål. Personlig er jeg imot. Men
Sortland har hatt eiendomsskatt i mange år og bare
øker folketallet. Alternativt måtte vi for eksempel kutte
15 stillinger i Bø kommune. Vi må beholde og skape
nye arbeidsplasser. Bø kommune har snudd
utviklingen med befolkningsnedgang og vi går nå i
pluss, ikke minst fordi det er skapt nye
arbeidsplasser.
- Er det innen fiskeri?
- Nei, vi har fått IT-bedrift, Alarm 24 vaktsentral og
Norges største helseforetak har etablert seg i Bø med
over 30 arbeidsplasser. Dette er gode og sikre
arbeidsplasser. Vi opplever nå boligmangel, og det
viser at det kommer flere til kommunen.

- Hva skjer med videre satsing innen fiskeriene?
- Vi har store forhåpninger om å skape nye type
arbeidsplasser innen fiskeri. Vi håper at flere båter vil
levere for eksempel i Hovden, der det er foretatt
utdypning. Så skal det satses hardt på levendelagring
av torsk, for å få flere helårlige arbeidsplasser. Nye
lokaliteter til oppdrett blir også viktig å få til.
- Du høres optimistisk ut på kommunens vegne?
- Ja, jeg er veldig optimistisk for Bøs fremtid. Får vi ro
rundt kommunestrukturen går det bare én vei.
Storkommune
- Hva om det blir en Vesterålen storkommune?

Fiskerier
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- Samtlige vesterålskommuner sier nei og med det er
den kabalen lagt død. Jeg kan ikke tenke meg at man
bruker hensynet til økonomi for å presse igjennom en
sammenslåing. Vi har det best med dagens struktur.
- Men om sammenslåing kommer?
- Det vil bety et tilbakeslag. Vi trenger innbyggere og
politikere som er ildsjeler. En storkommune vil bety en
pulverisering med hensyn til ansvar, der kun Sortland
vil øke folketallet, avslutter ordføreren.
Sture Pedersen liker ikke at han må være med å
innføre eiendomsskatt i Bø. Foto: Espen M.
Pettersson
© Vesterålen Online
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Meiner fiskarane har for mykje makt
 Nett.no. 26.11.2015 15:11. Profil: Diverse - Klippfisk
Kjetil Haanes

Inger-Marie Sperre er lei av å by på fisk under
auksjonar, og der fiskarane trekkjer tilbake fisken
om dei ikkje er fornøgde. - Våre folk brukar
enormt mykje tid på å by på fisk der fisken vert
trekt tilbake.
© Nett.no
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Vil tettere på Vesterålen
 Vesterålen Online. 26.11.2015 10:42. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig
Ragnhild Stikholmen

Mandag kommer Nofima til Hurtigrutens Hus. Det
anerkjente matforskningsinstituttet vil komme
tettere på næringslivet i Vesterålen.
Nofima er et av Europas største næringsrettede
forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for
akvakulturnæringen, fiskerinæringen og
matindustrien. Hovedkontoret ligger i Tromsø, men
Nofima har forskningsvirksomhet i Alta, Bergen,
Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.
Ikke etablert i Nordland
- Vi er ikke etablert i Nordland, og dette ønsker vi å
gjøre noe med. Vi vil tettere på næringslivet i dette
fylket. Mandag kommer vi til Stokmarknes for å holde
et miniseminar for næringsliv og politikere, sier
kommunikasjonsdirektør i Nofima, Morgan Lillegård.
Lillegård sier det ikke er snakk om å etablere et nytt
kontor, men å være tettere på næringslivet gjennom
hovedkontoret.
- Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og

© Vesterålen Online

løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn
langs hele verdikjeden. Vi ser at næringsmessig er
Nordland det mest ekspansive markedet her nord.
Alle barometre tilsier at her vil bli vekst, sier Lillegård.
Vesterålen er viktig
Lillegård drar frem Vesterålen som et spesielt viktig
område for næringsveksten i fylket.
- Det vil være Silje Kristoffersen som skal ha dialogen
med næringslivet i Vesterålen, opplyser Lillegård.
Kristoffersen er fra Myre i Vesterålen, og har vært
sekretariatsleder i Vesterålen regionråd. Hun har
også vært ansatt i Nofima tidligere.
Foto: Nofima.
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Nu snakke vi politikk Steinar
 Nordlys. 24.11.2015 12:34. Oppdatert 14:37. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur

Jeg deler altså, tross min manglende forståelse,
din virkelighetsbeskrivelse av denne
problematikken, skriver FrankBakke-Jensen
Kjære Steinar Eliassen.
Det er hyggelig at du velger en debattform som åpner
muligheten for konstruktiv meningsbrytning og
utveksling averfaringer.
Din vurdering av hva og hvor mye jeg forstår, burde
være den beste motivasjon for å gjøre dette til en
kunnskapsbasertdialog.
Jeg er ikke enig med deg når du beskriver hvordan
trålkvotene kom til, eller når du påstår at filetindustrien
ikke har tjent penger på frossent råstoff de siste 30
årene. Men jeg er enig i at industrien øker sin
konkurransekraft om de får levert ferskt råstoff av
beste kvalitet jevnt ut overåret.
Derfor fremmet jeg et forslag i Stortinget den
25.05.2010, der regjeringen ble bedt om å vurdere en
endring av kvoteårets start for å glatte ut fangsttoppen. Forslaget fikk følge av FRP og KRF og vi ba i
tillegg om økte kvoteavsetninger til bifangstordningen
med samme begrunnelse. Forslagene fikk ikke støtte
av daværende rødgrønneregjering.
Jeg deler også ditt syn på problematikken rundt
leveringsforpliktelsene og fremmet derfor den
12.12.2011 et forslag om at disse måtte gjennomgås
for å oppnå bedre utnyttelse avråstoffet.
Jeg ba i samme forslag om at man vurderte om disse
rettighetene kunne fiskes av kystflåten for på denne
måten bedre å tilpasse leveransene til industriens
behov. Forslagene fikk ikke støtte av daværende
rødgrønneregjering.
Jeg deler altså, tross min manglende forståelse, din
virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, og

har fremmet forslag i Stortinget som kunne vært
enforbedring.
Hva gjør vi så i meldingen med disseproblemene?
Når du skyter på trålerne for manglende leveranser til
industrien, må jeg få bemerke at det i fjor gikk 65000
tonn fersk torsk direkte på trailer til filetproduksjon i
Europa. Bildet er derfor noe mer nyansert enn du
beskriver. Hva gjør vi så meddette?
Vi øker FoU-innsatsen for levendelagring av torsk. Vi
viderefører kvotebonus for leveranser av levende
torsk og ferskfiskordningen. Vi varsler en evaluering
av dette innen 2017. Vi utreder en endring av
kvoteårets start. Dette for å se om fangst- og
produsentledd bedre løser høstproblematikken uten
komplisertereguleringer.
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talspersonHøyre
© Nordlys

kystflåten leverte til Europeisk filetproduksjon. Dette
er fakta men gjør ikke problematikken med
leveringsforpliktelsene mindre alvorlige. Derfor gjør vi
noe med dette imeldingen.
At vi avvikler bearbeidingsplikten begrunnes i
innspillene fra industri som viser at denne virker mot
sin hensikt. At man må kjøpe en hel fangst og
bearbeide denne gjør at mange ikke byr. Dette fordi
tapene med for eksempel å måtte produsere filet av
råstoff som ikke egner seg til det blir for store. Å
avvikle bearbeidingsplikten er også viktig for neste
punkt: Regionalisering avleveringsplikten.
En regionalisering av leveringsplikten vil føre til at
flere kan by på råstoffet. Når du er bekymret for de
små stedene, deler jeg denne bekymringen.En
regionalisering medfører at kjøpere i Mehamn,
Gamvik eller Kjøllefjord kan by på fangster som
tidligere ikke vartilgjengelig.
Avslutningsvis til aktivitetsplikten. Når det settes ned
en kommisjon for å vurdere aktivitetsplikten burde du
med din virkelighetsbeskrivelse danse heller enn å
spotte. Her får vi muligheten til å avklare
rettighetsspørsmålene, hvordan disse er tildelt,
formålet med forskriften og hva dette betyr i
dagensvirkelighet.
Alt det du mener bør gjøres åpner det seg en
mulighet for å få gjort med dennemeldingen.
Min oppfordring til deg Steinar blir derfor følgende.
Med din kunnskap om, og engasjement for
landsdelen og sjømatnæringa: Delta i den politiske
prosessen det er å ta en melding gjennomStortinget.
Da får vi meningsbrytninger som tjener saken, og
styrker våre demokratiskeprosesser.
FrankBakke-Jensen
Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk
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Jubler for to millioner
 High North News. 24.11.2015 08:05. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Diverse - Fangstbasert akvakultur, Nofima,
Nofima faglig
Nyhetskjelleren

Keven Vottestad i Øksnes i Vesterålen er
klyngeleder for Arena Innovasjon Torskefiskklyngen.
Han kan slippe jubelen løs etter at det mandag ble
klart at klyngen får to millioner kroner i støtte fra
Innovasjon Norge til kompetanseutvikling, melder
VOL.no
Pengene skal brukes til å mobilisere klyngebedriftene
til økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket
samspill med utdanningsmiljøer, samt tilrettelegging
for økt etter- og videreutdanning innenfor klyngen.
- Dette har stor betydning for oss, fordi kompetanse
vil være avgjørende for videre utvikling av
levendefiske, levendelagring og produksjon av
levendelagret torsk. Det finnes allerede mye
kunnskap, og nå gjelder det å systematisere denne
og utvikle gode kurs for næringsaktørene. Vi har gode
samarbeidspartnere med oss, i Nofima, Universitetet i
Nordland og Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten
maritime fagskole, avslutter Vottestad overforVOL.no.
© High North News
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Nu snakke vi politikk
 Nordlys. 24.11.2015. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur. Side: 5
Frank Bake-Jensen Stortingsrepresentant, Finnmark Høyre

INNLEGG
Kjære Steinar Eliassen Det er hyggelig at du velger
en debattform som åpner muligheten for konstruktiv

TIRSDAG 24. NOVEMBER 2015

| debatt |

Nordnorsk debatt har også egne nettsider, der du
kan legge inn egne innlegg og ytringer. Registrer
deg på nordnorskdebatt.no og delta i debatten!

Ingen rød tråd i det rødrøde byrådet

meningsbrytning og utveksling av erfaringer. Din

vurdering av hva og hvor mye jeg forstår, burde være

Nu snakke vi politikk
innlegg
Frank Bake-Jensen
Stortingsrepresentant, Finnmark
Høyre

■■■Kjære Steinar Eliassen Det er hyg-

den beste motivasjon for å gjøre dette til en

gelig at du velger en debattform som
åpner muligheten for konstruktiv
meningsbrytning og utveksling av
erfaringer. Din vurdering av hva og
hvor mye jeg forstår, burde være den
beste motivasjon for å gjøre dette til
en kunnskapsbasert dialog.

kunnskapsbasert dialog.

■■■Jeg er ikke enig med deg når du

beskriver hvordan trålkvotene kom
til, eller når du påstår at filetindustrien ikke har tjent penger på frossent
råstoff de siste 30 årene. Men jeg er
enig i at industrien øker sin konkurransekraft om de får levert ferskt råstoff av beste kvalitet jevnt ut over
året. Derfor fremmet jeg et forslag i
Stortinget den 25.05.2010, der regjeringen ble bedt om å vurdere en endring av kvoteårets start for å glatte ut
fangst-toppen. Forslaget fikk følge av
FRP og KRF og vi ba i tillegg om økte
kvoteavsetninger til bifangstordningen med samme begrunnelse. Forslagene fikk ikke støtte av daværende rødgrønne regjering.

Jeg er ikke enig med deg når du beskriver hvordan
trålkvotene kom til, eller når du påstår at filetindustrien
ikke har tjent penger på frossent råstoff de siste 30

■■■Jeg deler også ditt syn på problematikken rundt leveringsforpliktelsene og fremmet derfor den
12.12.2011 et forslag om at disse måtte gjennomgås for å oppnå bedre utnyttelse av råstoffet. Jeg ba i samme
forslag om at man vurderte om disse
rettighetene kunne fiskes av kystflåten for på denne måten bedre å tilpasse leveransene til industriens
behov. Forslagene fikk ikke støtte av
daværende rødgrønne regjering.

årene. Men jeg er enig i at industrien øker sin
konkurransekraft om de får levert ferskt råstoff av
beste kvalitet jevnt ut over året. Derfor fremmet jeg et

■■■Jeg deler altså, tross min manglen-

forslag i Stortinget den 25.05.2010, der regjeringen

kritisk: Heldigvis er det valg igjen om fire år. Høyre er klar motstander av eiendomsskatten, og vi vil fortsette å jobbe for at den skal fjernes på sikt, Erlend Svardal Bøe,

ble bedt om å vurdere en endring av kvoteårets start
for å glatte ut fangst-toppen. Forslaget fikk følge av
FRP og KRF og vi ba i tillegg om økte
kvoteavsetninger til bifangstordningen med samme
begrunnelse. Forslagene fikk ikke støtte av

de som leier er mennesker
som enten ikke har råd til å
kjøpe egen bolig eller studenter som ikke har fått
studentbolig. Men å øke eiendomsskatten er ikke bare
å stappe hendene sine langt
ned i lommene på Tromsøs
befolkning, det er også klart
løftebrudd fra Arbeiderpartiet. Før valget lovet nåvæ-

|5

Følg «Nordnorsk
debatt» på nett!

Statsministeren

Nordlys

rende byrådsleder Kristin
Røymo at eiendomsskatten
ikke skulle økes til mer enn
3,4 promille. Nå blir den
nesten doblet til 5,5 promille. Klarere løftebrudd
skal du lete lenge etter. For
å ikke snakke om Rødt med
Jens Ingvald Olsen i spissen
som bare for noen år tilbake var motstander av eien-

Fagforbundet jobber aktivt
med å synliggjøre helsefagarbeiderne. Den beste reklamen
for yrket er stolte medarbeidere som snakker med andre om
faget. De som velger denne
yrkesveien skal vite at det
finnes mange muligheter både

de forståelse, din virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, og
har fremmet forslag i Stortinget som
kunne vært en forbedring.
Foto: Inger thuen

domsskatten, nettopp fordi
den er usosial. Mener Rødt
at den plutselig har blitt sosial? Heldigvis er det valg
igjen om fire år. Høyre er
klar motstander av eiendomsskatten, og vi vil fortsette å jobbe for at den skal
fjernes på sikt.

etter endt grunnutdanning og
ikke minst gjennom spesialisering og videreutdanning i
fagskole.
Det vil bli et økende behov for
helsefagarbeidere. Fagforbundet oppfordrer alle som jobber

■■■Hva gjør vi så i meldingen med
disse problemene?

■■■Når du for skyter på trålerne for
manglende leveranser til industrien, må jeg få bemerke at det i fjor
gikk 65000 tonn fersk torsk direkte
på trailer til filetproduksjon i Europa. Bildet er derfor noe mer nyansert
enn du beskriver. Hva gjør vi så med
dette?

med rådgiving og undervisning å synliggjøre karriere- og
utviklingsmulighetene.
Det er avgjørende at vi får nok
læreplasser både i kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Skal vi lykkes med rekruttering
av unge, må vi slippe til

lærlingene og gi dem tilbud om
hele, faste stillinger når de er
ferdig med utdanningen sin.
Alle pasienter og brukere har
rett til helsetjenester av god
kvalitet – og det får de av
helsefagarbeidere landet
rundt. Så til alle landets

■■■Vi øker FoU-innsatsen for levendelagring av torsk. Vi viderefører
kvotebonus for leveranser av levende torsk og ferskfiskordningen. Vi
varsler en evaluering av dette innen
2017. Vi utreder en endring av kvoteårets start. Dette for å se om fangstog produsentledd bedre løser høstproblematikken uten kompliserte
reguleringer.
■■■De leveringspliktige trålrettighe-

tene utgjør ca. 30000 tonn. Altså
rundt halvparten av det ferske kvantumet kystflåten leverte til Europeisk filetproduksjon. Dette er fakta
men gjør ikke problematikken med
leveringsforpliktelsene mindre alvorlige. Derfor gjør vi noe med dette
i meldingen.

■■■At vi avvikler bearbeidingsplikten begrunnes i innspillene fra industri som viser at denne virker mot
sin hensikt. At man må kjøpe en hel
fangst og bearbeide denne gjør at
mange ikke byr. Dette fordi tapene
med for eksempel å måtte produsere
filet av råstoff som ikke egner seg til
det blir for store. Å avvikle bearbeidingsplikten er også viktig for neste
punkt: Regionalisering av leveringsplikten.
■■■En regionalisering av leverings-

plikten vil føre til at flere kan by på
råstoffet. Når du er bekymret for de
små stedene, deler jeg denne bekymringen. En regionalisering medfører
at kjøpere i Mehamn, Gamvik eller
Kjøllefjord kan by på fangster som
tidligere ikke var tilgjengelig.

■■■Avslutningsvis til aktivitetsplikten. Når det settes ned en kommisjon for å vurdere aktivitetsplikten
burde du med din virkelighetsbeskrivelse danse heller enn å spotte.
Her får vi muligheten til å avklare
rettighetsspørsmålene, hvordan disse er tildelt, formålet med forskriften
og hva dette betyr i dagens virkelighet. Alt det du mener bør gjøres åpner det seg en mulighet for å få gjort
med denne meldingen.
■■■Min oppfordring til deg Steinar blir

derfor følgende. Med din kunnskap
om, og engasjement for landsdelen
og sjømatnæringa: Delta i den politiske prosessen det er å ta en melding
gjennom Stortinget.

■■■Da får vi meningsbrytninger som
tjener saken, og styrker våre demokratiske prosesser.

helsefagarbeidere: Vær stolte
av yrket dere har valgt og den
jobben dere gjør!
Randi Steinli Pedersen,
Fagforbundet Troms,
seksjon Helse og sosial

daværende rødgrønne regjering.
Når du for skyter på trålerne for manglende
Jeg deler også ditt syn på problematikken rundt

leveranser til industrien, må jeg få bemerke at det i

leveringsforpliktelsene og fremmet derfor den

fjor gikk 65000 tonn fersk torsk direkte på trailer til

12.12.2011 et forslag om at disse måtte gjennomgås

filetproduksjon i Europa. Bildet er derfor noe mer

for å oppnå bedre utnyttelse av råstoffet. Jeg ba i

nyansert enn du beskriver. Hva gjør vi så med dette?

samme forslag om at man vurderte om disse
rettighetene kunne fiskes av kystflåten for på denne

Vi øker FoU-innsatsen for levendelagring av torsk. Vi

måten bedre å tilpasse leveransene til industriens

viderefører kvotebonus for leveranser av levende

behov. Forslagene fikk ikke støtte av daværende

torsk og ferskfiskordningen. Vi varsler en evaluering

rødgrønne regjering.

av dette innen 2017. Vi utreder en endring av
kvoteårets start. Dette for å se om fangstog

Jeg deler altså, tross min manglende forståelse, din

produsentledd bedre løser høstproblematikken uten

virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, og

kompliserte reguleringer.

har fremmet forslag i Stortinget som kunne vært en
forbedring.

De leveringspliktige trålrettighetene utgjør ca. 30000
tonn. Altså rundt halvparten av det ferske kvantumet

Hva gjør vi så i meldingen med disse problemene?

kystflåten leverte til Europeisk filetproduksjon. Dette
er fakta men gjør ikke problematikken med
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leveringsforpliktelsene mindre alvorlige. Derfor gjør vi
noe med dette i meldingen.
At vi avvikler bearbeidingsplikten begrunnes i
innspillene fra industri som viser at denne virker mot
sin hensikt. At man må kjøpe en hel fangst og
bearbeide denne gjør at mange ikke byr. Dette fordi
tapene med for eksempel å måtte produsere filet av
råstoff som ikke egner seg til det blir for store. Å
avvikle bearbeidingsplikten er også viktig for neste
punkt: Regionalisering av leveringsplikten.
En regionalisering av leveringsplikten vil føre til at
flere kan by på råstoffet. Når du er bekymret for de
små stedene, deler jeg denne bekymringen. En
regionalisering medfører at kjøpere i Mehamn,
Gamvik eller Kjøllefjord kan by på fangster som
tidligere ikke var tilgjengelig.
Avslutningsvis til aktivitetsplikten. Når det settes ned
en kommisjon for å vurdere aktivitetsplikten burde du
med din virkelighetsbeskrivelse danse heller enn å
spotte. Her får vi muligheten til å avklare
rettighetsspørsmålene, hvordan disse er tildelt,
formålet med forskriften og hva dette betyr i dagens
virkelighet. Alt det du mener bør gjøres åpner det seg
en mulighet for å få gjort med denne meldingen.
Min oppfordring til deg Steinar blir derfor følgende.
Med din kunnskap om, og engasjement for
landsdelen og sjømatnæringa: Delta i den politiske
prosessen det er å ta en melding gjennom Stortinget.
Da får vi meningsbrytninger som tjener saken, og
styrker våre demokratiske prosesser.
© Nordlys
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Utviklingsmidler til levendetorsk
 Bladet Vesterålen. 24.11.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Konkurrenter - SINTEF, Diverse - Fangstbasert
akvakultur, Nofima. Side: 6
MARENO LEONHARDSEN

ØKSNES:Keven Vottestad kan slippe jubelen løs

Nyheter

6

etter at det mandag ble klart at Arena innovasjon
torskefisk får to millioner kroner i støtte fra
Innovasjon Norge til kompetanseutvikling.
- Tildelinga er en anerkjennelse til bedriftene i

Bladet Vesterålen Tirsdag 24. november 2015

Utviklingsmidler
til levendetorsk
ØKSNES: Keven Vottestad kan slippe jubelen
løs etter at det mandag
ble klart at Arena innovasjon
torskefisk får to millioner
kroner i støtte fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling.

– Støtten er en anerkjenelse til bedriftene i næringsklynga,
sier Keven Vottestad.
(Foto:
Kristina
Johnsen)
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næringsklynga. Dette er utrolig spennende, sier
Keven Vottestad i Fiskeriparken fornøyd.
Som prosjektansvarlig er Fiskeriparken ankerfeste for
bedriftene i arbeidet, med Vottestad som klyngeleder.
Nytten av samarbeid - Tildelinga viser at det er
verdifullt å stå sammen i ei sånn satsing, og gjennom
dét få midler til felles aktivitet. Dette er et godt
eksempel på at det er fornuftig å samarbeide, sier
Vottestad til Bladet Vesterålen.
- Klyngestatusen gir både forventninger og
forpliktelser, i forhold til sentrale myndigheter. Vi ser
at bår bedrifter ønsker å samarbeide, er det et godt

– Tildelinga er en anerkjennelse
til bedriftene i næringsklynga.
Dette er utrolig spennende, sier
Keven Vottestad i Fiskeriparken fornøyd.
Som prosjektansvarlig er
Fiskeriparken ankerfeste for
bedriftene i arbeidet, med Vottestad som klynge-leder.

Nytten av samarbeid
– Tildelinga viser at det er verdifullt å stå sammen i ei sånn
satsing, og gjennom dét få midler til felles aktivitet. Dette er et
godt eksempel på at det er fornuftig å samarbeide, sier Vottestad til Bladet Vesterålen.
– Klyngestatusen gir både
forventninger og forpliktelser,
i forhold til sentrale myndigheter. Vi ser at bår bedrifter
ønsker å samarbeide, er det
et godt utgangspunkt for å slå
gjennom i en nasjonal konkurranse som dette har vært. Klyngetatusen har vært avgjørende
for at vi har nådd fram som en
av ti blant 28 søkere, sier Vottestad.
Det var statssekretær Grete
Ellinsgen i Nærings- og fornyingsdepartementet som søndag
bekreftet at Fiskeriparken og
Arena innovasjon torskefisk får
to millioner til nok et prosjekt i
samarbeidet.
Videreutdanning
Vottestad forteller at disse to
millionene kommer på toppen
av det som tidligere er tildelt
klyngesamarbeidet.
– De to millionene går til
et tiltak som er kommet ut av
samarbeidet som ble etablert i
sommer. Denne søknaden ble
sendt i oktober, og går ut på

Krevende
– For å gjøre dét lønnsomt, krever det mer enn bare å slenge
ut en flytering og lagre noen
torsker. Det er mange problemstillinger som trengs kunnskap
om, dersom næringa skal flytte
– la oss si 30.000 tonn torsk – fra
vintersesongen til tidsrommene
før og etter. Kompetanse er avgjørende for videre utvikling av
levendelagring og produksjon
av levendelagret torsk. Nå gjelder det å systematisere kunnskapen som finnes, og utvikle
gode kurs for næringsaktørene.
I denne sammenheng har bidraget fra departementet og Innovasjon Norge stor betydning for
bedriftene i vårt næringsmiljø.
– Jeg har stor tro på at bedriftene til sjuende og sist kan
ta ut stor lønnsomhetsgevinst
som følge av klyngesamarbeidet, sier Keven Vottestad til
Bladet Vesterålen.
Deltakerne

I øyeblikket er det 29 deltakere fra Tromsø i nord til Trondheim i sør tilknyttet: Hovden
Fiskeindustri AS , Nergård AS,
Myre Fiskemottak AS , Sea
Pro AS , Vesterålen Marine
Olje AS, Gunnar Klo AS, Røst
Sjømat AS, Norway Seafoods
Melbu AS, Røst Trandamperi
AS, Gunnar K, Kristoffersen
Fiskebåt AS, Myrebas, Dag Ivar
Knutsen AS, Taste of North AS,
Myre Havbruk AS, JM Nilsen
AS, Melbu Systems AS, Myre
Redskapssentral AS, Sjøfisk
AS, Bjarkøy, Nordic Group AS,
Sommarøy Produksjonslag AS,
Vesteraalens AS, Nofi Tromsø
AS, Klotind AS, Thermo Transit
AS, Maya Fiskebåtrederi AS,
Sintef fiskeri og havbruk, Kunnskapsparken Bodø AS og Fiskeriparken.
– Vi har gode samarbeidspartnere med oss, i Nofima,
Universitetet i Nordland og
Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole.
Med midlene vi får gjennom
Innovasjon Norge kan vi få disse samarbeidspartnerne til å
utvikle tilpassede utdanningstilbud, avslutter Vottestad.

Attraktiv og lønnsom
Som vi tidligere har meldt, ble
Arena-klyngen godkjent i sommer, som ett av 22 prosjekt under denne paraplyen.

– Målet er at torsk-fiskerinæringa skal bli mer attraktiv og
lønnsom gjennom sesongforlengelse, produkt- og markedsutvikling samt økt industriell
forutsigbarhet, sier statsekretær Grete Ellingsen til Bladet
Vesterålen.
– Man vil kartlegge behov
og utvikle EVU-tilbud innen
fangst- og fangstteknologi, levendelagring og produksjon/videreforedling av levendelagret
fisk.

Statssekretær Grete Ellingsen
sier at godt arbeid fra Vesterålen Fiskeripark sin side
gjør at søknaden har fått gjennomslag. (Foto: Inger Merete
Elven)

Vil markere tråler-plikter på Melbu
HADSEL: – Fiskeriministeren bør besøke Melbu og de andre plassene
som berøres av Sjømatindustrimeldinga, sier Geir
Jørgensen (R). Fredag
var det fullt hus under ei
fiskeripolitisk markering
i Tromsø.
T OR J OHANNES J ENSEN
torjo@blv.no - 76110950

utgangspunkt for å slå gjennom i en nasjonal

forskning, styrket samarbeid
mellom bedriftene, samt etter
og videreutdanning, forklarer
Vottestad, og legger spesielt
vekt på dette med videreutdanning.
Mer konkret dreier dette seg
om at næringa ønsker å utvide
torskesesongen.

Det var brede protester mot
regjeringas Sjømatindustrimelding i Tromsø fredag, da en
rekke politiske parti og organisasjoner deltok i en markering
mot fiskeriministerens forslag.

– Vi skulle ha fakkelmarkering ute, men det var så dårlig vær at vi måtte flytte oss
innendørs. Vi fylte lokalet vi
hadde til rådighet og fikk markert det vi skulle, med god
bredde i innspillene. Det deltok
flere partier og organisasjoner,
både fra Nordland, Troms og
Finnmark, rapporterer Geir
Jørgensen fra Rødt.
– Det var et krav fra mange av
deltagerne i Tromsø at fiskeriminister Elisabeth Aspaker selv
viser seg på de berørte plassene
og møter folket. Det nytter ikke
å legge fram Aker-konsernets
forretningsstrategi og kalle det
ei sjømatindustrimelding, sier

Geir Jørgensen til Bladet Vesterålen.
Til helga blir det markering i
Svolvær og Mehamn.
– Det arbeides med å få til ei
markering på Melbu også. Men
det er ikke datofestet, opplyser
Jørgensen.

Geir Jørgensen (R) forteller at
det er blitt et krav om at fiskeriminister Elisabeth Aspaker
(H) må besøke plassene som
berøres av forslagene om å
oppheve trålernes plikter, slik
som Melbu.

Gravøl i
Lødingen
LØDINGEN: Som meddelt i Bladet Vesterålen besluttet kommunestyret i sitt siste møte å
avvikle Lødingen Eiendom KF.
Foretaket skal i henhold til
beslutningen opphøre å eksistere i det nyttårsrakettene sendes
opp 31. desember i år.
Vedtaket ble fattet mot stemmene til Høyre og Frp.
Avtroppende styreleder Einar Gran Ernstsen (Frp) har
imidlertid alt avviklet selskapet.
Fredag var det kalt inn til
”gravøl” i Lødingen Eiendom
KF.
Her ble nødvendige blanketter for sletting av selskapet undertegnet og sendt
Brønnøysundregistrene.
Daglig leder Trine Christensen overføres med virkning 25.
november til rådmannens stab.
Her blir hun værende inntil
31. desember.
Stilling som eiendomsforvalter i Lødingen kommune er lyst
ledig.
Søknadsfrist her er satt til
25. november.

Kjøp i
Lødingen
LØDINGEN: Etter forslag fra
Dagfinn Olsen (Frp) utsatte
kommunestyret den 5. november ei sak knyttet til kjøp av ny
bil til Teknisk drift.
Saka skulle i henhold til vedtak opp i neste møte i organet.
I så skjer opprettholder rådmann Kjetil Skjeie sin opprinnelige innstilling.
Ny bil bør kjøpes inn så raskt
som overhode mulig. Gjerne
slik at den kommer i drift allerede i 2015.
Utgifter på 370.000 kroner
finansieres ved bruk av midler
fra salg av veimateriell 199.000
kroner, ikke disponerte investeringsmidler 150.000 kroner, og
en tilleggsbevilgning på 21.000
kroner.
Kommunestyret fatter endelig vedtak i saka i forbindelse
med organets møte 10. desember.

Lødingen
Næringsforum
LØDINGEN: Lødingen Næringsforum bør innvilget 35.000
kroner i støtte fra det kommunale næringsfondet mener rådmann Kjetil Skjeie.
Pengene skal gå til ”By-region-prosjektet”Lødingen gjennomfører sammen med Vågan.
Lødingen kommune og skal
totalt bidra med 250.000 kroner
til prosjektet.
At det ikke bevilges mer enn
35.000 kroner i denne omgang
skyldes rett og slett at næringsfondet for 2015 er brukt opp.
I følge rådmannens saksutredning til næringsstyret
foreligger det ingen konkurrerende søknader om støtte fra
næringsfondet.
De resterende 215.000 kroner av Lødingens bidrag vil
dermed måtte bevilges i det
næringsfondet har fått påfyll i
2016.

BRUK REFLEKS

konkurranse som dette har vært. Klyngetatusen har
vært avgjørende for at vi har nådd fram som en av ti
blant 28 søkere, sier Vottestad.
Det var statssekretær Grete
Ellinsgen i Nærings- og fornyingsdepartementet som
søndag bekreftet at Fiskeriparken og Arena
innovasjon torskefisk får to millioner til nok et prosjekt
i samarbeidet.
Videreutdanning Vottestad forteller at disse to
millionene kommer på toppen av det som tidligere er
tildelt klyngesamarbeidet.
- De to millionene går til et tiltak som er kommet ut av
samarbeidet som ble etablert i sommer. Denne
søknaden ble sendt i oktober, og går ut på forskning,
styrket samarbeid mellom bedriftene, samt etter og
videreutdanning, forklarer Vottestad, og legger
spesielt vekt på dette med videreutdanning.
Mer konkret dreier dette seg om at næringa ønsker å
utvide torskesesongen.
Krevende - For å gjøre dét lønnsomt, krever det mer

torsker. Det er mange problemstillinger som trengs
kunnskap om, dersom næringa skal flytte - la oss si
30.000 tonn torsk - fra vintersesongen til tidsrommene
før og etter. Kompetanse er avgjørende for videre
utvikling av levendelagring og produksjon av
levendelagret torsk. Nå gjelder det å systematisere
kunnskapen som finnes, og utvikle gode kurs for
næringsaktørene. I denne sammenheng har bidraget
fra departementet og Innovasjon Norge stor betydning
for bedriftene i vårt næringsmiljø.
- Jeg har stor tro på at bedriftene til sjuende og sist
kan ta ut stor lønnsomhetsgevinst som følge av
klyngesamarbeidet, sier Keven Vottestad til Bladet
Vesterålen.
Deltakerne
I øyeblikket er det 29 deltakere fra Tromsø i nord til
Trondheim i sør tilknyttet: Hovden Fiskeindustri AS ,
Nergård AS, Myre Fiskemottak AS , Sea Pro AS ,
Vesterålen Marine Olje AS, Gunnar Klo AS, Røst

enn bare å slenge ut en flytering og lagre noen
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Sjømat AS, Norway Seafoods Melbu AS, Røst
Trandamperi AS, Gunnar K, Kristoffersen Fiskebåt
AS, Myrebas, Dag Ivar Knutsen AS, Taste of North
AS, Myre Havbruk AS, JM Nilsen AS, Melbu Systems
AS, Myre Redskapssentral AS, Sjøfisk
AS, Bjarkøy, Nordic Group AS, Sommarøy
Produksjonslag AS, Vesteraalens AS, NofiTromsø
AS, Klotind AS, Thermo Transit AS, Maya
Fiskebåtrederi AS, Sintef fiskeri og havbruk,
Kunnskapsparken Bodø AS og Fiskeriparken.
- Vi har gode samarbeidspartnere med oss, i Nofima,
Universitetet i Nordland og Vest-Lofoten
videregående skole/Lofoten maritime fagskole. Med
midlene vi får gjennom Innovasjon Norge kan vi få
disse samarbeidspartnerne til å utvikle tilpassede
utdanningstilbud, avslutter Vottestad.
Attraktiv og lønnsom Som vi tidligere har meldt, ble
Arena-klyngen godkjent i sommer, som ett av 22
prosjekt under denne paraplyen.
- Målet er at torsk-fiskerinæringa skal bli mer attraktiv
og lønnsom gjennom sesongforlengelse, produkt- og
markedsutvikling samt økt industriell forutsigbarhet,
sier statsekretær Grete Ellingsen til Bladet
Vesterålen.
- Man vil kartlegge behov og utvikle EVU-tilbud innen
fangst- og fangstteknologi, levendelagring og
produksjon/videreforedling av levendelagret fisk.
© Bladet Vesterålen
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Islenderne tjener mer på samme type fisk
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 1 like treff. 23.11.2015 18:09. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima

I motsetning til Norges anses hvitfiskindustrien
på Island å være sterk og lønnsom. Dette selv om
både Norge og Island de siste tiårene har
produsert og eksportert relativt like produkter av
torsk, hyse og sei til de samme globale
markedene.
En ny masteroppgave har analysert regnskaper,
landingsdata og eksporttall fra 2003-2012 for å finne
ut om den islandske industrien har utviklet varige
konkurransefortrinn, og i så fall hvilke fortrinn og om
de kan kopieres til Norge.
Og ja, analysen viser at industrien på Island er mer
lønnsom enn den norske, melder nofima.no.
På Island er det flere omfattende bedrifter som tar
hånd om hele verdikjeden fra fangst til eksport. I
Norge identifiserte forskeren bare ett slikt stort
selskap. Jo mer omfattende de islandske selskapene
var, desto mer lønnsomme var de.
Norge har fordel når det gjelder mengden hvitfisk
nær oss. Men dette ble snudd til Islands fordel når det
gjelder landingsmønster. Islandske båter kan fange
fisk hele året i nærheten av Island, og dermed kan
industrien der utnytte kapasiteten bedre året rundt. I

Oversikt over like treff
Islenderne tjener mer på samme type fisk
Fiskeribladet Fiskaren - 23.11.2015 13:13

Norge er torskesesongen kort på grunn av skreiens
vandringsmønster.
Analysen viser videre at islandske selskaper er mer
markedsorientert enn de norske. De eksporterer
større andel ferske fileter, og fokuserer på å fange
hvitfisk av høy kvalitet med line.
- Vi kan ikke gjøre noe med biologiske og
geografiske forhold, men skal vi kopiere Islands
fortrinn kan vi gjøre noe med ting som økonomisk
organisering, fangstreguleringer, kvoter og valg av
fiskeredskap, sier forskningssjef Bent Dreyer i
Nofima.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Islenderne tjener mer på samme type fisk
 Fiskeribladet Fiskaren. 1 like treff. 23.11.2015 13:13. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig

I motsetning til Norges anses hvitfiskindustrien
på Island å være sterk og lønnsom.
Dette selv om både Norge og Island de siste tiårene
har produsert og eksportert relativt like produkter av
torsk, hyse og sei til de samme globale markedene.
En ny masteroppgave har analysert regnskaper,
landingsdata og eksporttall fra 2003-2012 for å finne
ut om den islandske industrien har utviklet varige
konkurransefortrinn, og i så fall hvilke fortrinn og om
de kan kopieres til Norge.
Og ja, analysen viser at industrien på Island er mer
lønnsom enn den norske, melder.
På Island er det flere omfattende bedrifter som tar
hånd om hele verdikjeden fra fangst til eksport. I
Norge identifiserte forskeren bare ett slikt stort
selskap. Jo mer omfattende de islandske selskapene
var, desto mer lønnsomme var de.
Norge har fordel når det gjelder mengden hvitfisk
nær oss. Men dette ble snudd til Islands fordel når det
gjelder landingsmønster. Islandske båter kan fange
fisk hele året i nærheten av Island, og dermed kan
industrien der utnytte kapasiteten bedre året rundt. I

Oversikt over like treff
Islenderne tjener mer på samme type fisk
Fiskeribladet Fiskaren - Login - 23.11.2015 18:09

Norge er torskesesongen kort på grunn av skreiens
vandringsmønster.
Analysen viser videre at islandske selskaper er mer
markedsorientert enn de norske. De eksporterer
større andel ferske fileter, og fokuserer på å fange
hvitfisk av høy kvalitet med line.
- Vi kan ikke gjøre noe med biologiske og
geografiske forhold, men skal vi kopiere Islands
fortrinn kan vi gjøre noe med ting som økonomisk
organisering, fangstreguleringer, kvoter og valg av
fiskeredskap, sier forskningssjef Bent Dreyer i
Nofima.
© Fiskeribladet Fiskaren
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- Dette betyr veldig masse for oss
 Vesterålen Online. 23.11.2015 12:29. Oppdatert 14:43. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Diverse - Fangstbasert
akvakultur, Nofima, Nofima faglig
Espen Mowinckel Pettersson

Keven Vottestad er jublende glad for støtten på to
millioner kroner fra Innovasjon Norge.
Keven Vottestad, som er klyngeleder for Arena
Innovasjon Torskefisk-klyngen, kan slippe jubelen løs
etter at det mandag ble klart at klyngen får to millioner
kroner i støtte fra Innovasjon Norge til
kompetanseutvikling.
- Dette betyr svært mye for bedriftene i vårt
næringsmiljø, sier Vottestad.
Økt satsing
Pengene skal brukes til å mobilisere klyngebedriftene
til økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket
samspill med utdanningsmiljøer, samt tilrettelegging
for økt etter- og videreutdanning innenfor klyngen.
- Dette har stor betydning for oss, fordi kompetanse
vil være avgjørende for videre utvikling av
levendefiske, levendelagring og produksjon av
levendelagret torsk. Det finnes allerede mye
kunnskap, og nå gjelder det å systematisere denne
og utvikle gode kurs for næringsaktørene. Vi har gode
samarbeidspartnere med oss, i Nofima, Universitetet i
Nordland og Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten
maritime fagskole, avslutter Vottestad.
Et meget godt prosjekt
Målet med denne tjenesten er å støtte
kompetanseutviklingsprosjektet som er med på å
sikre næringslivet i distriktene riktig
kompetanse.Prosjektene legges til næringsklynger og
-miljø rundt om landet, i samarbeidet med aktuelle
kompetanse- og utdanningsmiljø. Det vil bidra til at
studiene og etter- og videreutdanningstilbudene blir
mer relevante og raskere tilgjengelige for bedriftene.
- Arena Innovasjon Torskefisk har levert en veldig

god søknad, hvor de presenterer et meget godt
prosjekt. Det sier kunderådgiver i Innovasjon Norge,
Espen Warland. Han er ansvarlig for Innovasjon
Norges tjeneste Kompetanseutvikling i regionale
næringsmiljø, og ser frem til å følge Arena Innovasjon
Torskefisk-miljøet tett fremover.
- Torskefiskklyngen er en viktig for regionen, og vi
gleder oss til å jobbe sammen med både
prosjektledelsen og de regionale
samarbeidspartnerne for at målene om nye
kompetansetiltak skal nås. Vi håper
kompetansesatsingen vil både styrke grunnlaget for
eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for
nye, avslutter Warland.
Keven Vottestad i Arena Innovasjon Torskefisk, er
veldig glad for å få t millioner kroner i støtte. Arkivfoto
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Foto: Fiskeriparken
© Vesterålen Online
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- Anerkjennelse av samarbeidet
 Bladet Vesterålen. 23.11.2015 11:29. Oppdatert 13:34. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Konkurrenter - SINTEF, Nofima (norske kilder),
Diverse - Fangstbasert akvakultur, Nofima, Nofima faglig
Mareno Leonhardsen

ØKSNES: - Tildelinga av de to millioner til Arena
innovasjon torskefisk er en anerkjennelse for
bedriftene i næringsklynga. Dette er utrolig
spennende, sier Keven Vottestad i Fiskeriparken
fornøyd.
Som prosjektansvarlig er Fiskeriparken ankerfeste for
bedriftene i arbeidet, med Vottestad som klyngeleder.
- Viser verdien
- Tildelinga viser at det er verdifullt å stå sammen i ei
sånn satsing, og gjennom dét få midler til felles
aktivitet. Dette er et godt eksempel på at det er
fornuftig å samarbeide, sier Vottestad til Bladet
Vesterålen.
Videreutdanning
Vottestad forteller at disse to millionene kommer på
toppen av det som tidligere er tildelt
klyngesamarbeidet.
- De to millionene går til et tiltak som er kommet ut av
samarbeidet som ble etablert i sommer. Denne
søknaden ble sendt i oktober, og går ut på forskning,
styrket samarbeid mellom bedriftene, samt etter og
videreutdanning, forklarer Vottestad, og legger
spesielt vekt på dette med videreutdanning.
Mer konkret dreier dette seg om at næringa ønsker å
utvide torskesesongen.
Krevende
- For å gjøre dét lønnsomt, krever det mer enn bare å
slenge ut en flytering og lagre noen torsker. Det er
mange problemstillinger som trengs kunnskap om,
dersom næringa skal flytte - la oss si 30.000 tonn
torsk - fra vintersesongen til tidsrommene før og etter.

Kompetanse er avgjørende for videre utvikling av
levendelagring og produksjon av levendelagret torsk.
Nå gjelder det å systematisere kunnskapen som
finnes, og utvikle gode kurs for næringsaktørene. I
denne sammenheng har bidraget fra departementet
og Innovasjon Norge stor betydning for bedriftene i
vårt næringsmiljø.
- Jeg har stor tro på at bedriftene til sjuende og sist
kan ta ut stor lønnsomhetsgevinst som følge av
klyngesamarbeidet, sier Keven Vottestad til Bladet
Vesterålen.
Deltakerne
I øyeblikket er det 29 deltakere fra Tromsø i nord til
Trondheim i sør tilknyttet: Hovden Fiskeindustri AS,
Nergård AS, Myre Fiskemottak AS, Sea Pro AS,
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Vesterålen Marine Olje AS, Gunnar Klo AS,Røst
Sjømat AS, Norway Seafoods Melbu AS, Røst
Trandamperi AS, Gunnar K, Kristoffersen Fiskebåt
AS, Myrebas, Dag Ivar Knutsen AS, Taste of North
AS, Myre Havbruk AS, JM Nilsen AS, Melbu Systems
AS, Myre Redskapssentral AS, Sjøfisk AS, Bjarkøy,
Nordic Group AS, Sommarøy Produksjonslag AS,
Vesteraalens AS, Nofi Tromsø AS, Klotind AS,
Thermo Transit AS, Maya Fiskebåtrederi AS, Sintef
fiskeri og havbruk, Kunnskapsparken Bodø AS og
Fiskeriparken.
- Vi har gode samarbeidspartnere med oss, i Nofima,
Universitetet i Nordland og Vest-Lofoten
videregående skole/Lofoten maritime fagskole. Med
midlene vi får gjennom Innovasjon Norge kan vi få
disse samarbeidspartnerne til å utvikle tilpassede
utdanningstilbud, avslutter Vottestad.
Keven Vottestad og Viggo Johnsen, Vesterålen
Fiskeripark (Foto: Kristina Johnsen)
© Bladet Vesterålen
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Millionstøtte til torskeprosjekt
 Kyst og Fjord. 23.11.2015 07:52. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur

Vesterålen fiskeriparks prosjekt Arena innovasjon
torskefisk får to millioner kroner fra Innovasjon
Norge. Staben ved Vesterålen Fiskeripark.
Foto: Dag Erlandsen
Tweet
Vesterålen Fiskeripark er knutepunkt for prosjektet,
som samler et trettitalls aktører i torskenæringa fra
hele Lofoten og Vesterålen. Prosjektet ble i sommer
godkjent som Arena-klynge som ett av i alt 22 slike
næringsklyngeprosjekter i landet.
- Midlene går etter søknad til industriell utvikling i
bedriftene. Målet er at torskefiskenæringa skal bli mer
attraktiv og lønnsom gjennom sesongforlengelse,
produkt- og markedsutvikling og økt industriell
forutsigbarhet, sier statssekretær Grete Ellingsen (H)
til Bladet Vesterålen.
Gjennom prosjektet skal man kartlegge behov og
utvikle etter- og videreutdanningstilbud innen fangstog fangstteknologi, levendelagring og
produksjon/videreforedling av levendelagret fisk.
© Kyst og Fjord
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Kjøpt og betalt? Sjømatmeldinga
 Fiskeribladet Fiskaren. 23.11.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig. Side: 16

Professorene Torbjørn Trondsen og Peter
16 DEBATT

Ørebech ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø har
innspill til sjømatindustrimeldingen
Det er ikke med liten freidighet at Nofimaforskerne
sekretariatsmedlemmene og utredere for

D

liten uenighet rundt utvalgets virkelighetsbeskrivelse
og de økonomiske analysene. Diagnosen synes altså
i hovedsak grei, men medisinen som foreskrives er
det få som har tru på».
Det som preger Nofimaforskernes arbeid som
oppdragsforskere er at de må levere det som
oppdragsgiverne betaler for. Deres forskning og

et er ikke med liten
freidighet at Nofimaforskerne Dreyer, Hermansen og Isaksen, som har vært
sekretariatsmedlemmene og
utredere for Sjømatindustriutvalget (Tveteråsutvalget),
skriver i FiskeribladetFiskaren 13.11 at «Det synes å være
liten uenighet rundt utvalgets
virkelighetsbeskrivelse og de
økonomiske analysene. Diagnosen synes altså i hovedsak
grei, men medisinen som
foreskrives er det få som har
tru på».
Det som preger Nofimaforskernes arbeid som oppdragsforskere er at de må levere det
som oppdragsgiverne betaler
for. Deres forskning og
utredninger er derfor i meget
liten grad underlagt ordinære
vitenskapelige prosesser for
faglig diskusjon og kritikk.
Mange av oss som arbeider
med problemstillinger innen
markedsføring, økonomi,
juss og samfunnsforskning
på Norges fiskerihøgskole
har fremmet en rekke meget
kritiske faglige merknader til
Tveteråsutvalgets innstilling
både gjennom den offentlige debatten og i konkrete
merknader direkte til Departementet.
Vi har merket oss at verken
sekretariatets fagansvarlige
eller professor Tveterås som
leder av utvalget har kommentert eller villet debattere
de faglige innvendingene som
er fremmet. De velger derimot
å overse merknadene, som
avisinnlegget til Nofimaforskerne vitner om. Slik kan
bare miljøer opptre som myndighetene har gitt monopol

ordinære vitenskapelige prosesser for faglig diskusjon

S

innen markedsføring, økonomi, juss og
samfunnsforskning på Norges fiskerihøgskole har
fremmet en rekke meget kritiske faglige merknader til
Tveteråsutvalgets innstilling både gjennom den
offentlige debatten og i konkrete merknader direkte til

Peter Ørebech
er professor
ved Norges
fiskerihøgskole,
UiT Norges
arktiske
universitet.

””

De velger
derimot å overse
merknadene
på de faglige analyser som
legges til grunn for offentlige
utredninger, i beste gammel
Øst-Europa tradisjon. Dette
er jo også en meget lønnsom butikk for Nofima som
overøses med forsknings- og
utredningsmidler for å legitimere de rådende holdninger
innenfor fiskeripolitikkens
maktapparat.
Noen eksempler: Tveteråsutvalget skriver at det
er en motsetning mellom
fiskerilovgivningen formål
om verdiskapning og bidrag
til sysselsetting på kysten.
Med andre ord at politikerne
må velge, underforstått at
man kan jo ikke velge ulønnsomme bedrifter.
Samtidig omdefinerer utvalget verdiskapningsbegrepet
til kun å gjelde avkastning på
investert kapital i næringen,
mens den vanlige definisjonen innen samfunnsøkonomi

KYSTFLÅTE: Mer kvoter til kystfanget fisk
gir muligheter for høyere markedspriser
og verdiskaping i markedet, skriver
økonomiprofessorene Torbjørn Trondsen
og Peter Ørebech. ILL.FOTO: EINAR LINDBÆK

er summen av både kapitalavkastning og utbetalt lønn eller
lott som det heter i fiskerinæringen. Denne forskjellen i
definisjon har stor betydning
for hvilke fartøyer og bedrifter som gir mest beregnet
verdiskapning til samfunnet
av våre begrensede fiskekvoter. Legges det kun vekt
på avkastning på kapital
kommer store sentraliserte
bedrifter og stortrålere med
store kvoter best ut. Legges
både kapital og lønn inn i
verdiskapningsbegrepet så
kommer de mindre fiskefartøy og bedrifter best ut som i
tillegg gir det beste bidraget
til sysselsetting og bosetting
på kysten.
Det annet eksempel er at
utvalget ikke baserer seg på
den etter hvert elementære
markedskunnskap om at det
er ferske produkter som er
mest ettertraktet og betales

best av forbrukerne i alle
markeder. For å betjene disse
markedene er det helt nødvendig med tilførsel av fisk
med høy ferskhetsgrad, noe
oppdrettsnæringen profiterer
sterkt på. Denne innsikten
har derfor som konsekvens
at mer kvoter til kystfanget
fisk gir muligheter for høyere
markedspriser og verdiskapning i markedet. Denne konklusjonen liker naturligvis
ikke redere som driver store
fartøyer uten muligheter for
å betjene ferskmarkedene.
De kan imidlertid tjene store
penge på å selge fisk til lavere
markedspriser om de får tilgang på større kvoter. Denne
vurderingen avfeier Nofimaforskerne med at de ikke kan
finne dette ut av deres egen
database! Kanskje det har
vært en ide å lese seg opp på
litteratur og gjennomføre
noen intervjuer med bedrifter

som har suksess i ferskvaremarkedene. Men slik uvitenhet er kanskje for å få tilført
enda mer forskningsmidler?
Vi ser også at Nofima
forskerne allerede har fått
finansiert et forskningsprogram hvor de har funnet ut
(av upublisert materiale!) at
fiskeripolitikken ikke har
noen betydning for sentraliseringstendensene i samfunnet. Det er jo en fantastisk
observasjon; fordeling av
arbeidsplasser har ikke noen
betydning for bosettingsmønsteret i landet! Hører dere
kystordførere! Tror noen
at det er bærekraftig med
kystkommuner uten annen
økonomisk aktivitet enn NAV
og kommuneadministrasjon?
Men igjen en konklusjon som
passer oppdragsgiver som
ønsker å frikople næringspolitikk og samfunnspolitikk.

lefjord, Mehamn, Nordkapp,
Båtsfjord og andre fiskerisamfunn i Finnmark. Nå har
fiskeriministeren tatt steget
fullt ut og tatt denne fisken fra
Finnmark og gitt den gratis til
de som tilfeldigvis disponerte
disse konsesjonene når hun
var fiskeriminister.
Fisk tildelt Finnmark
er Finnmark sin fisk. Du,
Aspaker, kan fatte vedtak så
mye du vil, du vil alltid bli
stående som den som har tapt
det moralsk riktige av sikte.
Du gitt Finnmarkssamfunnet sine fiskeressurser til et
selskap som ikke har gjort
noe annet enn å redusere sin
innsats i fylket. Et eksempel

er all virksomhet som er blitt
borte i Hammerfest. Her er
anlegget i Rypefjord blitt
oljerelatert, og virksomheten
som skulle flyttes til Forsøl er
det ikke blitt noe av.
Hva kan gjøres? På kort
sikt; gjeninnfør leveringsplikten slik den var før Ludvigsen
endre den til tilbudsplikt. På
lengere sikt; la en kommisjon
se på alle sider knyttet til
leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten. Avklar
en gang for alle pliktenes
omfang og konsekvensene av
at de ikke fungerer etter sin
hensikt. En kommisjon ville
kunne komme til at konsesjonene tildelt Finnmark i sin

helhet inndras og refordeles
til kystflåten som leverer i
fylket. Det ville det bli aktivitet av, lokal verdiskaping og
fortjeneste til de som utførte
arbeidet.
Ettermælet til fiskeriminister Elisabeth Aspaker
har hun valgt selv! Styrt av
Høyres ideologi har hun lagt
samfunnsansvaret til side og
foreslår å gi Finnmark sine
fiskeressurser til de som ikke
har rett til disse ressursene,
verken historisk eller moralsk. Dette Elisabeth, er ditt
ansvar og ditt moralske svik!

Sjømatmeldinga
Innlegg

Mange av oss som arbeider med problemstillinger

Torbjørn
Trondsen er
professor ved
Norges fiskerihøgskole, UiT
Norges arktiske
universitet.

zsjømatmelding

utredninger er derfor i meget liten grad underlagt
og kritikk.

elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres
ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til
redaksjonen@fbfi.no
Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer.

Kjøpt og betalt?
Innlegg

FiskeribladetFiskaren 13.11 at «Det synes å være

Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt 5.000 tegn (ca. 750 ord).
Underinnlegg/replikk: Maksimalt 1.500 tegn (ca. 250 ord).
FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg
som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i

Professorene Torbjørn Trondsen og Peter Ørebech ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø
har innspill til sjømatindustrimeldingen

Dreyer, Hermansen og Isaksen, som har vært
Sjømatindustriutvalget (Tveteråsutvalget), skriver i

mandag 23. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
Telefaks: 55 21 33 01
Adresse: Sandbrogaten 5–7, 5003 Bergen

zsjømatmelding
jømatmeldingen ble
som Nord-Norge fryktet:
full seier for de som har
forsynt seg av Nord-Norske
fiskeriressursene uten å oppfylle sine forpliktelser. Trålrederiene til Akerkonsernet,
Nergårdkonsernet, Roaldnes
AS, Homøy Holding, Rosund
Holding med flere får rikelig
belønning gjennom å få avviklet leveringsforpliktelsene,
bare de leverer i det fylket der
de er utstedt. Bearbeiding-

plikten forsvinner og de kan
trøstig gjøre som før: levere
der de selv vil. Det eneste forskjellen ar at fiskeriminister
Elisabeth Aspaker foreslår
å gjøre tuskeriet deres fullt
lovlig. Fra Finnmarks ståsted
er det umulig å forstå at et
konsern som ikke klarer å
skaffe seg lønnsomhet på
egne landanlegg, selv om de
har tilgang på mye mere fisk
enn sine konkurrenter, skal få
beholde sine kvoter og attpåtil
slippe å ha noen forpliktelser
overfor de samfunnene som
er tildelt disse fiskekvotene.
Fisken var ikke tildelt Røkke
og Akerkonsernet. Den var
tildelt Hammerfest, Kjøl-

Ingalill Olsen, fylkespartileder
Finnmark Ap

Noen eksempler: Tveteråsutvalget skriver at det er
en motsetning mellom fiskerilovgivningen formål om
verdiskapning og bidrag til sysselsetting på kysten.
Med andre ord at politikerne må velge, underforstått
at man kan jo ikke velge ulønnsomme bedrifter.

Departementet.
Samtidig omdefinerer utvalget
Vi har merket oss at verken sekretariatets
fagansvarlige eller professor Tveterås som leder av
utvalget har kommentert eller villet debattere de
faglige innvendingene som er fremmet. De velger
derimot å overse merknadene, som avisinnlegget til
Nofimaforskerne vitner om. Slik kan bare miljøer
opptre som myndighetene har gitt monopol på de
faglige analyser som legges til grunn for offentlige
utredninger, i beste gammel Øst-Europa tradisjon.
Dette er jo også en meget lønnsom butikk for Nofima
som overøses med forsknings- og utredningsmidler
for å legitimere de rådende holdninger innenfor
fiskeripolitikkens maktapparat.

verdiskapningsbegrepet til kun å gjelde avkastning på
investert kapital i næringen, mens den vanlige
definisjonen innen samfunnsøkonomi er summen av
både kapitalavkastning og utbetalt lønn eller lott som
det heter i fiskerinæringen. Denne forskjellen i
definisjon har stor betydning for hvilke fartøyer og
bedrifter som gir mest beregnet verdiskapning til
samfunnet av våre begrensede fiskekvoter. Legges
det kun vekt på avkastning på kapital kommer store
sentraliserte bedrifter og stortrålere med store kvoter
best ut. Legges både kapital og lønn inn i
verdiskapningsbegrepet så kommer de mindre
fiskefartøy og bedrifter best ut som i tillegg gir det
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eneste forskjellen ar at fiskeriminister Elisabeth
Aspaker foreslår å gjøre tuskeriet deres fullt lovlig. Fra

Det annet eksempel er at utvalget ikke baserer seg

Finnmarks ståsted er det umulig å forstå at et konsern

på den etter hvert elementære markedskunnskap om

som ikke klarer å skaffe seg lønnsomhet på egne

at det er ferske produkter som er mest ettertraktet og

landanlegg, selv om de har tilgang på mye mere fisk

betales best av forbrukerne i alle markeder. For å

enn sine konkurrenter, skal få beholde sine kvoter og

betjene disse markedene er det helt nødvendig med

attpåtil slippe å ha noen forpliktelser overfor de

tilførsel av fisk med høy ferskhetsgrad, noe

samfunnene som er tildelt disse fiskekvotene. Fisken

oppdrettsnæringen profiterer sterkt på. Denne

var ikke tildelt Røkke og Akerkonsernet. Den var

innsikten har derfor som konsekvens at mer kvoter til

tildelt Hammerfest, Kjøllefjord, Mehamn, Nordkapp,

kystfanget fisk gir muligheter for høyere

Båtsfjord og andre fiskerisamfunn i Finnmark. Nå har

markedspriser og verdiskapning i markedet. Denne

fiskeriministeren tatt steget fullt ut og tatt denne fisken

konklusjonen liker naturligvis ikke redere som driver

fra Finnmark og gitt den gratis til de som tilfeldigvis

store fartøyer uten muligheter for å betjene

disponerte disse konsesjonene når hun var

ferskmarkedene. De kan imidlertid tjene store penge

fiskeriminister.

på å selge fisk til lavere markedspriser om de får
tilgang på større kvoter. Denne vurderingen avfeier

Fisk tildelt Finnmark er Finnmark sin fisk. Du,

Nofimaforskerne med at de ikke kan finne dette ut av

Aspaker, kan fatte vedtak så mye du vil, du vil alltid bli

deres egen database! Kanskje det har vært en ide å

stående som den som har tapt det moralsk riktige av

lese seg opp på litteratur og gjennomføre noen

sikte. Du gitt Finnmarkssamfunnet sine fiskeressurser

intervjuer med bedrifter som har suksess i

til et selskap som ikke har gjort noe annet enn å

ferskvaremarkedene. Men slik uvitenhet er kanskje for

redusere sin innsats i fylket. Et eksempel er all

å få tilført enda mer forskningsmidler?

virksomhet som er blitt borte i Hammerfest. Her er
anlegget i Rypefjord blitt oljerelatert, og virksomheten

Vi ser også at Nofima forskerne allerede har fått

som skulle flyttes til Forsøl er det ikke blitt noe av.

finansiert et forskningsprogram hvor de har funnet ut
(av upublisert materiale!) at fiskeripolitikken ikke har

Hva kan gjøres? På kort sikt; gjeninnfør

noen betydning for sentraliseringstendensene i

leveringsplikten slik den var før Ludvigsen endre den

samfunnet. Det er jo en fantastisk observasjon;

til tilbudsplikt. På lengere sikt; la en kommisjon se på

fordeling av arbeidsplasser har ikke noen betydning

alle sider knyttet til leverings-, bearbeidings- og

for bosettingsmønsteret i landet! Hører dere

aktivitetsplikten. Avklar en gang for alle pliktenes

kystordførere! Tror noen at det er bærekraftig med

omfang og konsekvensene av at de ikke fungerer

kystkommuner uten annen økonomisk aktivitet enn

etter sin hensikt. En kommisjon ville kunne komme til

NAV og kommuneadministrasjon? Men igjen en

at konsesjonene tildelt Finnmark i sin helhet inndras

konklusjon som passer oppdragsgiver som ønsker å

og refordeles til kystflåten som leverer i fylket. Det

frikople næringspolitikk og samfunnspolitikk.

ville det bli aktivitet av, lokal verdiskaping og

Sjømatmeldingen ble som Nord-Norge fryktet: full

fortjeneste til de som utførte arbeidet.

seier for de som har forsynt seg av Nord-Norske
fiskeriressursene uten å oppfylle sine forpliktelser.

Ettermælet til fiskeriminister Elisabeth Aspaker har

Trålrederiene til Akerkonsernet, Nergårdkonsernet,

hun valgt selv! Styrt av Høyres ideologi har hun lagt

Roaldnes AS, Homøy Holding, Rosund Holding med

samfunnsansvaret til side og foreslår å gi Finnmark

flere får rikelig belønning gjennom å få avviklet

sine fiskeressurser til de som ikke har rett til disse

leveringsforpliktelsene, bare de leverer i det fylket der

ressursene, verken historisk eller moralsk. Dette

de er utstedt. Bearbeidingplikten forsvinner og de kan

Elisabeth, er ditt ansvar og ditt moralske svik!

trøstig gjøre som før: levere der de selv vil. Det
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Ingalill Olsen, fylkespartileder Finnmark Ap
KYSTFLÅTE: Mer kvoter til kystfanget fisk gir
muligheter for høyere markedspriser og verdiskaping i
markedet, skriver økonomiprofessorene Torbjørn
Trondsen og Peter Ørebech. ILL.FOTO: EINAR
LINDBÆK
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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To mill til fiskeri-klynge
 Bladet Vesterålen. 23.11.2015 01:35. Oppdatert 24.11.2015 05:41. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Mareno Leonhardsen

ØKSNES: Det regionale samarbeidsprosjektet
Arena innovasjon torskefisk får to millioner
gjennom Innovasjon Norge. Dette forteller
statssekretær i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen til
Bladet Vesterålen.
Fiskeriparken er knutepunkt for samarbeidet, der
omlag 30 aktører i fiskerinæringa i Vesterålen og
Lofoten bygger kompetanse og samarbeid.
Som vi tidligere har meldt, ble Arena-klyngen
godkjent i sommer, som ett av 22 prosjekt under
denne paraplyen.
- Midlene går etter søknad til industriell utvikling i
bedriftene. Målet er at torsk-fiskerinæringa skal bli
mer attraktiv og lønnsom gjennom sesongforlengelse,
produkt- og markedsutvikling og økt industriell
forutsigbarhet.
Man vil kartlegge behov og utvikle EVU-tilbud innen
fangst- og fangstteknologi, levendelagring og
produksjon/videreforedling av levendelagret fisk.
Ellingsen sier godt arbeid fra Vesterålen Fiskeripark
sin side gjør at søknaden har fått gjennomslag.
Keven Vottestad og Viggo Johnsen, Vesterlen
Fiskeripark (Foto: Kristina Johnsen)
Keven Vottestad (t.v.) mottok i sommer bevis på at
Vesterålen Fiskeripark er med i Arena-programmet.
(Foto: Anne Linn Nygård, Fiskeriparken)
© Bladet Vesterålen
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Kvalitetsfisk fra kystflåten
 Bladet Vesterålen. 20.11.2015. Profil: Diverse - Klippfisk. Side: 8
Steinar Eliassen,

Økt verdiskapning med –

Nyheter

8

Bladet Vesterålen Fredag 20. november 2015

Økt verdiskapning med –

Forskere forbauser Forskerne i sekretariatet i
Sjømatindustriutvalget gjør noen betraktninger om
arbeidet sitt i Fiskeribladet den 13.11. ds. Om det var
en eksamensoppgave som forskerne leverte, og jeg
skulle vært sensor, ville den stå til stryk.
Min bakgrunn er at jeg har vært fiskeprodusent og i
25 år og fiskeeksportør i 35 år. Før det var jeg første

Kvalitetsfisk fra kystflåten
Av Steinar Eliassen, adm. dir Norfra As
Forskere forbauser
Forskerne i sekretariatet i Sjømatindustriutvalget gjør noen
betraktninger om arbeidet sitt i
Fiskeribladet den 13.11. ds. Om
det var en eksamensoppgave
som forskerne leverte, og jeg
skulle vært sensor, ville den stå
til stryk.
Min bakgrunn er at jeg har
vært fiskeprodusent og i 25 år
og fiskeeksportør i 35 år. Før
det var jeg første økonom som
ble ansatt ved den avdelinga
hvor forskerne i sekretariatet
jobber.

get fisk), kan produseres billigere nesten hvor som helst i
verden.
2. Det er også besynderlig at
forskerne skriver at fryst fisk
passer bedre enn fersk i klippfiskproduksjon. De ser da bort
fra at en gevinst i produksjonen
forsvinner fordi ferdigproduktet blir av en dårligere kvalitet og må selges billigere enn
klippfisk laget av fersk fisk.
3. Direkte latterlig er det
når de påpeker at eksporten av
fersk fisk har steget kraftig de
senere år. Kan man vente annet? Torskekvota er økt med
150% siden 2008 og i tillegg er
fiskeindustrien kraftig nedbygd
fordi en stadig større andel av
råstoffet er sendt fryst ut av
landet.

Nord-Norges fortrinn
1. Det synes å ha gått herrene
totalt forbi at det eneste virkelige konkurransefortrinnet
vi har som fiskeprodusenter i
Nord-Norge, er tilgang på fersk
fisk av GOD KVALITET. Fryst
fisk, eller fersk fisk av dårlig
kvalitet (f.eks. gammel trålfan-

Strukturering = nedbygging
4. Det er smått utrolig at
forskerne ikke forstår at kon-

sekvensene av strukturering
er færre sysselsatte om bord i
båtene og dermed færre bosatte i distriktene. Forklaringen
er enkel og allerede observert.
Mange fiskere vil være fornøyd
med å fiske torsk i sesongen og
la de andre fiskeslagene fare.
En potensiell verdiskaping blir
dermed ikke utnyttet.
5. Forholdet mellom pris på
arbeid og kapital og krav om
sikre arbeidsplasser mener
forskerne generelt vil gjøre arbeidsplasser i fiskeindustrien
usikre. De synes blinde for den
sosiale omveltningen som foregår i Norge.

«Sikre arbeidsplasser»
Det som skjer i det meste av
verden for øvrig, med arbeidsledighet på ti til femti (minimum
fem) prosent er på full fart inn i
annerledeslandet. Såkalte sikre arbeidsplasser vil etter all
Steinar Eliassen. (Foto: Trond K. Johansen)
sannsynlighet være en større
og større sjeldenhet.
6. Det trenger på ingen måte
å være noen motsetning mellom spredt bosetting og økt
lønnsomhet, slik forskerne hevder. Tvert imot. Det er bare å
legge til rette for at fisken kommer på land fersk og med god
kvalitet. Det må nødvendigvis
gjøres nær fiskefeltene.

økonom som ble ansatt ved den avdelinga hvor
forskerne i sekretariatet jobber.
Nord-Norges fortrinn 1. Det synes å ha gått herrene

Kvalitet gir høy pris
Potensialet for økt verdiskaping er en dobbelt så høy tor-

totalt forbi at det eneste virkelige

Funnet død på Hurtigruta
En mann ble onsdag kveld
funnet død ombord i hurtigruta MS Vesterålen,
som lå til kai i Kristiansund.

konkurransefortrinnet vi har som fiskeprodusenter i
Nord-Norge, er tilgang på fersk fisk av GOD

I DAR O VESEN
idar@blv.no - 76110951

KVALITET. Fryst fisk, eller fersk fisk av dårlig kvalitet
(f.eks. gammel trålfanget fisk), kan produseres
billigere nesten hvor som helst i verden.

skepris som det vi opererer
med i dag. Det fordrer at kvoter
må tilbakeføres fra trålerne og
til den kystflåten som er i stand
til å levere, og virkelig leverer,
kvalitetsfisk.
Ut fra kvaliteten på det produktet som Dreyer, Hermansen og Isaksen serverer, er jeg
svært bekymret for deres arbeidsplasser.
P.S. Norfra hadde i 2014 sitt
beste driftsår i sin 30-årige historie. Mer enn 60 % av fisken
som fiskebrukene våre kjøpte,
ble produsert til saltfisk. D.S.

TA SATS OG HOPP I DET!
Planlegg det nye året med din egen kalender.
Platekalender A4
50 stk.

Pris: kr 785

100 stk.

Veggkalender 50x70 cm
200

300 stk.

kr 1 045 kr 1 560 kr 2 075

150 stk.

200 stk.

250 stk.

Pris: kr 2 044 kr 2 228 kr 2 400

2. Det er også besynderlig at forskerne skriver at

Alle priser er eks mva og eventuell frakt. Oppsett kommer i tillegg.

KONTAKT OSS

fryst fisk passer bedre enn fersk i klippfiskproduksjon.

SORTLAND • Roger: Mob: 411 73 519/e-post: roger@blv.no
• Rino: Mob: 908 70 619/e-post: rino @ blv.no

Politiet anser dødsfallet som
mistenkelig. Mannen jobbet
ombord i Hurtigruta.
Melding om dødsfallet kom
til politiet i Kristiansund like
over klokka 22 onsdag kveld,
skriver Tidens Krav. Da lå hurtigruta MS «Vesterålen» til kai
i Kristiansund. Både politi og
ambulanse rykket ut.

Funnet på lugaren
– En mann ble funnet død på
en lugar. Politiet har vært på
stedet og gjort sine undersøkelser, og mannen vil nå bli sendt
til Trondheim for obduksjon,
sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad ved Nordmøre og
Romsdal politidistrikt til avisa.
Korstad vil overfor avisa
ikke gå nærmere inn på hvorfor
politiet anser dødsfallet som
mistenkelig, men sier det er
snakk om en relativt ung mann.
– Involvert i voldsepisode
NRK skriver på sine nettsider at

mannen skal ha vært involvert
i en voldshendelse tirsdag, før
skipet seilte fra Bergen.
– Det er alltid slik at når
dødsårsaken er ukjent, karakteriserer vi dødsfallet som mistenkelig. Men det er også andre
opplysninger i saken som gjør
at det får den karakteristikken,
sier politiadvokat Knut Meek
Corneliussen.
– Det vi vet er at han skal ha
blitt utsatt for en voldshendelse
før han gikk om bord i Hurtigruten i Bergen på tirsdag. Det
er den informasjonen vi har
som gjør det mistenkelig. Vi må
kartlegge om det er en sammenheng, og Hordaland politidistrikt er koblet inn i saken, sier
Coneliussen.
Dødsfallet gjorde at Hurtigruta ble liggende til kai i Kristiansund fram til nærmere 02.30.
Den skulle etter ruta ha gått fra
kai klokka 23.00.

– Tung dag
– Det er en tung dag for Hurtigruten, og tankene våre går til de
pårørende. Vi jobber nå så godt
vi kan for å bidra til å gjøre det
lettere for mannens kolleger
om bord i Vesterålen, sier kommunikasjonsrådgiver Stein Lillebo i Hurtigruten til NRK.

De ser da bort fra at en gevinst i produksjonen
forsvinner fordi ferdigproduktet blir av en dårligere
kvalitet og må selges billigere enn klippfisk laget av
fersk fisk.
3. Direkte latterlig er det når de påpeker at eksporten
av fersk fisk har steget kraftig de senere år. Kan man
vente annet? Torskekvota er økt med
150% siden 2008 og i tillegg er fiskeindustrien kraftig
nedbygd fordi en stadig større andel av råstoffet er
sendt fryst ut av landet.
Strukturering = nedbygging 4. Det er smått utrolig at
forskerne ikke forstår at konsekvensene av
strukturering er færre sysselsatte om bord i båtene og
dermed færre bosatte i distriktene. Forklaringen er
enkel og allerede observert. Mange fiskere vil være
fornøyd med å fiske torsk i sesongen og la de andre
fiskeslagene fare. En potensiell verdiskaping blir
dermed ikke utnyttet.
5. Forholdet mellom pris på arbeid og kapital og krav
om sikre arbeidsplasser mener forskerne generelt vil
gjøre arbeidsplasser i fiskeindustrien usikre. De synes

Norge.
«Sikre arbeidsplasser» Det som skjer i det meste av
verden for øvrig, med arbeidsledighet på ti til femti
(minimum fem) prosent er på full fart inn i
annerledeslandet. Såkalte sikre arbeidsplasser vil
etter all sannsynlighet være en større og større
sjeldenhet.
6. Det trenger på ingen måte å være noen
motsetning mellom spredt bosetting og økt
lønnsomhet, slik forskerne hevder. Tvert imot. Det er
bare å legge til rette for at fisken kommer på land
fersk og med god kvalitet. Det må nødvendigvis
gjøres nær fiskefeltene.
Kvalitet gir høy pris Potensialet for økt verdiskaping
er en dobbelt så høy torskepris
som det vi opererer med i dag. Det fordrer at kvoter
må tilbakeføres fra trålerne og til den kystflåten som
er i stand til å levere, og virkelig leverer, kvalitetsfisk.
Ut fra kvaliteten på det produktet som Dreyer,
Hermansen og Isaksen serverer, er jeg svært

blinde for den sosiale omveltningen som foregår i
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bekymret for deres arbeidsplasser.
P.S. Norfra hadde i 2014 sitt beste driftsår i sin 30årige historie. Mer enn 60 % av fisken som
fiskebrukene våre kjøpte, ble produsert til saltfisk.
D.S.
© Bladet Vesterålen
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AS, Steinar Eliassen, reagerer på kronikken ført i
pennen av Sjømatindustriutvalgets sekretariat.
Forskerne i sekretariatet i Sjømatindustriutvalget gjør
noen betraktninger om arbeidet sitt i
FiskeribladetFiskaren den 13.11. ds. Om det var en
eksamensoppgave som forskerne leverte, og jeg
skulle vært sensor, ville den stå til stryk. Min bakgrunn
er at jeg har vært fiskeprodusent og i 25 år og
fiskeeksportør i 35 år. Før det var jeg første økonom
som ble ansatt ved den avdelinga hvor forskerne i
sekretariatet jobber.
Kvalitet
1. Det synes å ha gått herrene totalt forbi at det
eneste virkelige konkurransefortrinnet vi har som
fiskeprodusenter i Nord-Norge, er tilgang på fersk fisk
av GOD KVALITET. Fryst fisk, eller fersk fisk av dårlig
kvalitet (f.eks. gammel trålfanget fisk), kan produseres
billigere nesten hvor som helst i verden.

Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
Telefaks: 55 21 33 01
Adresse: Sandbrogaten 5–7, 5003 Bergen

Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt 5.000 tegn (ca. 750 ord).
Underinnlegg/replikk: Maksimalt 1.500 tegn (ca. 250 ord).
FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg
som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i

elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres
ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til
redaksjonen@fbfi.no
Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer.

Administrerende direktør i eksportbedriften Norfra
AS, Steinar Eliassen, reagerer på kronikken ført i
pennen av Sjømatindustriutvalgets sekretariat.

Sjømatindustriutvalgets arbeid
Innlegg

Steinar Eliassen
er adm. direktør i eksportbedriften Norfra
AS

zsjømatmelding

F

orskerne i sekretariatet
i Sjømatindustriutvalget
gjør noen betraktninger
om arbeidet sitt i FiskeribladetFiskaren den 13.11. ds. Om
det var en eksamensoppgave
som forskerne leverte, og jeg
skulle vært sensor, ville den
stå til stryk. Min bakgrunn er
at jeg har vært fiskeprodusent
og i 25 år og fiskeeksportør
i 35 år. Før det var jeg første
økonom som ble ansatt ved
den avdelinga hvor forskerne i
sekretariatet jobber.

Kvalitet
1. Det synes å ha gått herrene
totalt forbi at det eneste virkelige konkurransefortrinnet
vi har som fiskeprodusenter
i Nord-Norge, er tilgang på
fersk fisk av GOD KVALITET.
Fryst fisk, eller fersk fisk av
dårlig kvalitet (f.eks. gammel
trålfanget fisk), kan produseres billigere nesten hvor som
helst i verden.
2. Det er også besynderlig
at forskerne skriver at fryst
fisk passer bedre enn fersk
i klippfiskproduksjon. De
ser da bort fra at en gevinst i
produksjonen forsvinner fordi
ferdigproduktet blir av en
dårligere kvalitet og må selges
billigere enn klippfisk laget av
fersk fisk.
3. Direkte latterlig er det
når de påpeker at eksporten
av fersk fisk har steget kraftig
de senere år. Kan man vente
annet? Torskekvota er økt
med 150 prosent siden 2008

””

Det er
smått utrolig
at forskerne
ikke forstår at
konsekvensene
av strukturering
er færre
sysselsatte om
bord i båtene
og dermed
færre bosatte
i distriktene
og i tillegg er fiskeindustrien
kraftig nedbygd fordi en
stadig større andel av råstoffet
er sendt fryst ut av landet.
4. Det er smått utrolig at
forskerne ikke forstår at
konsekvensene av strukturering er færre sysselsatte
om bord i båtene og dermed
færre bosatte i distriktene.
Forklaringen er enkel og
allerede observert. Mange
fiskere vil være fornøyd med

å fiske torsk i sesongen og la
de andre fiskeslagene fare. En
potensiell verdiskaping blir
dermed ikke utnyttet.

Arbeidsplasser
5. Forholdet mellom pris på
arbeid og kapital og krav om
sikre arbeidsplasser mener
forskerne generelt vil gjøre
arbeidsplasser i fiskeindustrien usikre. De synes blinde
for den sosiale omveltningen
som foregår i Norge. Det som
skjer i det meste av verden for
øvrig, med arbeidsledighet
på ti til femti (minimum fem)
prosent er på full fart inn i annerledeslandet. Såkalte sikre
arbeidsplasser vil etter all
sannsynlighet være en større
og større sjeldenhet.
6. Det trenger på ingen
måte å være noen motsetning
mellom spredt bosetting og
økt lønnsomhet, slik forskerne
hevder. Tvert imot. Det er
bare å legge til rette for at
fisken kommer på land fersk
og med god kvalitet. Det må
nødvendigvis gjøres nær fiskefeltene. Potensialet for økt
verdiskaping er en dobbelt så
høy torskepris som det vi opererer med i dag. Det fordrer
at kvoter må tilbakeføres fra
trålerne og til den kystflåten
som er i stand til å levere, og
virkelig leverer, kvalitetsfisk.
Ut fra kvaliteten på det produktet som Dreyer, Hermansen og Isaksen serverer, er
jeg svært bekymret for deres
arbeidsplasser.
P.S. Norfra hadde i 2014 sitt
beste driftsår i sin 30-årige
historie. Mer enn 60 prosent
av fisken som fiskebrukene
våre kjøpte, ble produsert til
saltfisk. D.S.

Kunnskapsløst om laks – tilsvar
Innlegg

z oppdrett

I

et innlegg (FBFI, 9. november 2015) skriver Erling Flaa
i Norges Miljøvernforbund
om villaks og opprettslaks. I
samme setning som han omtaler «mangel på kunnskap»,
påstår han at laksen er stengt
inne i «trange, overfylte
merder». Så feil kan man ta.
Norske laksemerder inneholder minst 97,5 prosent vann
og kun 2,5 prosent laks, slik

regelverket krever. Spesielt
trangt er det altså ikke.
Siden helsemyndighetene
verden over anbefaler folk å
spise mer sjømat av hensyn
til folkehelsen, er det også
oppsiktsvekkende at Flaa
ikke liker at oppdrettslaks
er blitt hverdagsmat. Han
ønsker seg åpenbart tilbake
til den tiden kun de rikeste
kunne sette laks på bordet.
Det er en holdning som er
vanskelig å forstå.
Takket være lakseoppdretterne er fisk blitt mer
tilgjengelig for forbrukerne,
til lavere priser. Det spises

i alt 14 millioner måltider
sunn norsk laks verden rundt
- hver eneste dag. Laks og
annen sjømat er sunt og godt
for folkehelsen, og derfor er
det også trist at Miljøvernforbundet fortsetter å påstå det
motsatte.
Flaa er videre kritisk til
vaksinering av laksen. Det er
også merkelig, siden det er et
vanlig praksis i husdyrhold at
vi tar ansvar for å sikre god
dyrehelse og dyrevelferd i all
matproduksjon. Det beste er
at våre husdyr alltid holder
seg friske, og da er vaksine et
viktig tiltak. Dersom sykdom

FISKEINDUSTRI: Fiskeindustrien er kraftig nedbygd fordi en
stadig større andel av råstoffet er sendt fryst ut av landet,
påpeker skribenten. Her skjæres det filet i Kina. ILL.FOTO
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I kjølvannet av Sjømatindustriutvalget – og i
forkant av Stortingsmeldingen om sjømatindustrien:
Her følger sekretariatets betraktinger om meldingen.

Den
kanskje viktigste
usikkerheten
er knyttet til
de generelle
samfunnskreftene. I hvor
stor grad greier
fiskeripolitikken
å motvirke
sentraliseringstendensene vi ser
ellers i Norge?

Sjømatindustriutvalget
Innlegg

z fiskeindustri

S

om sekretærer for
Sjømatindustriutvalget
har vi med stor interesse
fulgt debatten og lest mange
av høringsuttalelsene. Flere
forhold tyder på at det kan
være behov for noen oppklarende kommentarer til
utvalgets arbeid. Kommentarene står for vår regning, og
kan naturligvis ikke tas til
inntekt for utvalgets syn. Vårt
utgangspunkt er at sløsing
med ressurser –det være seg
fisk eller andre innsatsfaktorer – bør unngås. Samtidig
må sjømatnæringen kunne
tilby sikre og attraktive
arbeidsplasser for å overleve
på sikt.
Sjømatindustriutvalgets
rapport (NOU 2014:16) har
fått stor oppmerksomhet – i
alle fall i fiskerinæringa. Og
i disse dager skal regjeringens oppfølging av arbeidet i
form av en stortingsmelding
foreligge.
Det synes å være liten
uenighet rundt utvalgets
virkelighetsbeskrivelse og
de økonomiske analysene.
Diagnosen synes altså i hovedsak grei, men medisinen
som foreskrives er det få
som har tru på. Uenigheten
knytter seg i all hovedsak til
vektingen av de økonomiske
og fordelingsmessige konsekvensene. Mange av utvalgets
forslag innebærer at det må
gjøres avveininger mellom
ulike verdier og konsekvenser. Dette er i hovedsak en
arena for politiske valg, der
alle er meningsberettigede og
alle stemmer like verdifulle.
En annen observasjon vi
gjør er at det fortsatt er slik at
det nesten utelukkende er aktører i fiskerinæringen som
deltar i debatten, og fangstleddet er særlig skeptisk til
endringer i rammevilkårene.
Oppdrett og aktører utenfor
«menigheten» er nesten
fraværende. Dette er uheldig
da alle samfunnsaktører har
interesse av at politikken som
utformes for sjømatnæringa
er best mulig egnet til å skape
velferd for landets innbyggere.

Bent Dreyer,
forskningssjef
i Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.
Øystein
Hermansen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.
John R. Isaksen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.

komme med forslag knyttet
til å bedre lønnsomheten i
landindustrien og, om mulig,
komme med tiltak som kunne
bidra til økt nasjonal bearbeiding. Avveiingen mellom
bedre økonomi og fordelingsmessige konsekvenser skulle
overlates til politikerne.
Flere har ment at utvalget
har tolket sitt mandat svært
vidt når økonomisk organisering og samhandling i
verdikjeden har fått så mye
oppmerksomhet. Organiseringen av verdikjeden kan
ha stor betydning for både
lønnsomhet og verdiskaping.
Dette blir spesielt viktig
når myndighetene legger
betydelige begrensninger
på aktørenes handlingsrom
slik de gjør med fiskeflåten
og fiskesalgslag. Dersom
utvalget ikke tok for seg disse
elementene, ville de ikke ha
svart godt på oppgaven.
Flere har påpekt at utvalget
fester for stor lit til vertikal
integrasjon som saliggjørende for organiseringen av
sjømatindustrien. Utvalget
skriver at i noen markeder kan kundenes krav til
kontinuitet i tilførselen være
så strenge at det er mest

hensiktsmessig for sjømatbedriften å eie fiskefartøy,
for derigjennom å få større
kontroll på råstofftilførselen.
Etter all sannsynlighet vil
dette snarere være unntaket,
heller enn regelen. Et forbud
mot dette vil imidlertid hindre enkeltbedrifter i å utnytte
slike markedsmuligheter.
Samtidig vil velfungerende
mellommarkeder være et
godt alternativ til vertikal
integrering for mange produkter. Hovedkonklusjonen
fra utvalget er at bedre samspill mellom de ulike ledd i
verdikjeden er nødvendig for
å unngå sløsing og øke den
globale konkurransekraften.

Lønnsomheten til
landindustrien
I gjennomsnitt er ikke avkastningen i landindustrien
vesentlig forskjellig fra annen
norsk industri. Segmenter
innenfor sjømatindustri (som
klippfisk og tørrfisk) leverer
gode resultater over tid, mens
andre (som filèt og saltfisk)
ikke synes å generere tilstrekkelige overskudd. Både
bearbeidingsgrad, antall
bedrifter og antall sysselsatte
i norsk fiskeforedling er markant redusert over tid. Det er
et sterkt signal om at bedriftene i sektoren i mindre
grad evner å skape lønnsom
foredling av den ressursen
vi er så heldige å disponere i
våre nærliggende farvann.
Krise er ikke en nødvendig
begrunnelse for endringer.
Sløsing kan også være et
godt argument for endring.
Ved å husholdere bedre med
samfunnets ressurser (fisk,
arbeidskraft og kapital), kan
det frigjøres både arbeidskraft og kapital, og genereres
større inntekter som kan
benyttes til økt velferd.

FiskeribladetFiskaren 13. november 2015

Utvalgets mandat
Utvalget ble bedt om å

Økt bearbeiding
Flere har etterspurt analyser
av hvilken produksjon og
hvilke bedrifter som er best.
Analyser basert på Nofimas
database av fiskeforedlingsbedrifter gir dessverre ingen
klare svar på dette. Hvilke
som gjør det best er etter
all sannsynlighet avhengig
av en rekke forhold, også
tilfeldigheter, samt ledelse og
ansattes evner. Det som er
sikkert er at rammevilkårene
er viktige for å forstå hvilke
egenskaper som over tid gir
suksess i landindustrien.
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slik at foredlingsindustrien i
hovedsak bidrar til aktivitet i
distriktene ettersom både eiere og mannskap på en stadig
mer mobil fiskeflåte like godt
kan være bosatt i byene og
arbeide turnus på fiskebåten,
i tråd med sentraliseringstendensene ellers i samfunnet?
Fiskeriene kan generere
betydelige skatteinntekter
om vi rasjonaliserer. I dag
er rådende politikk «å la
ressursrenten bli igjen på
kysten». I dag overføres
denne ressursrenta i betydelig grad til de som selger seg
ut av fiskefartøyene. Hva er
effekten av dette? Investerer
disse personene i ny aktivitet
på kysten eller plasseres pengene i banken? En skatt på
ressursrenta som genereres

i en rasjonalisert flåte kan gi
betydelige bidrag til finansieringen av velferdsstaten.

Fiskeripolitikk og
sysselsetting
Utvalget erkjenner at det er
en konflikt mellom de fiskeripolitiske målene om økt
lønnsomhet og å opprettholde
bosetting i kystdistrikter.
Forslagene fra utvalget oppfattes av mange ikke å ha tatt
hensyn til sjømatnæringas
oppgave som sysselsettingsbærer i kystsamfunnene og
dette er kjernen i kritikken av
utvalgets rapport.
Hvordan skal man så balansere disse? Det er mange
ulike oppfatninger om hvilke
mål som skal tillegges sterkest vekt, og også folk utenom

fiskerinæringen og kysten
har legitime interesser i slike
verdispørsmål. Denne avveiningen er det derfor politikernes oppgave å gjøre. I dette
arbeidet er det viktig at våre
folkevalgte har god kunnskap
om hvordan fiskeripolitikken
påvirker de distriktspolitiske
målene. I tillegg bør de være
oppmerksomme på alternativene – eksempelvis hva kan
samfunnet skape av velferd ut
fra en ressursrenteskattlegging. Et annet viktig element
er rekkefølgen av tiltakene
som introduseres. En tilrettelegging for kun ett ledd i
verdikjeden kan innskrenke
handlingsrommet for det
neste, og endre maktforholdene mellom leddene. En slik
tilnærming er ikke nødvendigvis den som gir størst
aktivitet langs kysten.
Den kanskje viktigste
usikkerheten er knyttet til de
generelle samfunnskreftene.
I hvor stor grad greier fiskeripolitikken å motvirke sentraliseringstendensene vi ser
ellers i Norge? Resultater fra
et pågående arbeid i Nofima
og FHFs forskningsprogram
«Økt lønnsomhet i torskesektoren» indikerer at fiskeripolitikken har liten betydning.
Disse spørsmålene illustrerer
behovet for både et betydelig analysearbeid og politisk
diskusjon før konklusjoner
trekkes. I så måte kan man
bare appellere til våre stortingspolitikerne om at de ikke
faller for fristelsen til bare å
anvende «oppleste og vedtatte» distrikts- og fordelingsmessige sammenhenger, men
går grundig gjennom disse og
gir de fiskerinæringspolitiske
målene nytt og bedre innhold.
Vi, og forhåpentligvis mange med oss, ser med spenning
fram til regjeringens behandling av Sjømatindustriutvalgets innspill. Signalene
hittil tyder på at mange av
utvalgets mest kontroversielle forslag ikke kommer til
behandling i Stortinget.

stå på, mer verdiskaping, sysselsetting og gjerne produksjon av mat og varer verden
trenger. Havbruk er en slik
næring, og det er kontrollert
matproduksjon. Det er å håpe
at Erling Flaa som også er
aktiv Senterpartimann, kan
legge fordommene til side
og heller se at nye næringer
som er livskraftige vil bidra
til viktig aktivitet og vekst i
tiårene som kommer.
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

torsk i sesongen og la de andre fiskeslagene fare. En
2. Det er også besynderlig at forskerne skriver at

potensiell verdiskaping blir dermed ikke utnyttet.

fryst fisk passer bedre enn fersk i klippfiskproduksjon.
De ser da bort fra at en gevinst i produksjonen

Arbeidsplasser

forsvinner fordi ferdigproduktet blir av en dårligere
kvalitet og må selges billigere enn klippfisk laget av
fersk fisk.

5. Forholdet mellom pris på arbeid og kapital og krav
om sikre arbeidsplasser mener forskerne generelt vil
gjøre arbeidsplasser i fiskeindustrien usikre. De synes

3. Direkte latterlig er det når de påpeker at eksporten
av fersk fisk har steget kraftig de senere år. Kan man
vente annet? Torskekvota er økt med 150 prosent
siden 2008 og i tillegg er fiskeindustrien kraftig
nedbygd fordi en stadig større andel av råstoffet er
sendt fryst ut av landet.
4. Det er smått utrolig at forskerne ikke forstår at
konsekvensene av strukturering er færre sysselsatte
om bord i båtene og dermed færre bosatte i
distriktene. Forklaringen er enkel og allerede

blinde for den sosiale omveltningen som foregår i
Norge. Det som skjer i det meste av verden for øvrig,
med arbeidsledighet på ti til femti (minimum fem)
prosent er på full fart inn i annerledeslandet. Såkalte
sikre arbeidsplasser vil etter all sannsynlighet være
en større og større sjeldenhet.
6. Det trenger på ingen måte å være noen
motsetning mellom spredt bosetting og økt
lønnsomhet, slik forskerne hevder. Tvert imot. Det er
bare å legge til rette for at fisken kommer på land

observert. Mange fiskere vil være fornøyd med å fiske
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fersk og med god kvalitet. Det må nødvendigvis

med legemidler hvis det er nødvendig. Noe annet ville

gjøres nær fiskefeltene. Potensialet for økt

vært uansvarlig dyrehold.

verdiskaping er en dobbelt så høy torskepris som det
vi opererer med i dag. Det fordrer at kvoter må

Påstanden om at lakseanleggene står for stor

tilbakeføres fra trålerne og til den kystflåten som er i

forurensning langs kysten er også feil. Det er godt

stand til å levere, og virkelig leverer, kvalitetsfisk.

dokumentert at miljøtilstanden er god under og ved
anleggene. Alle som ønsker kan sjekke dette selv på

Ut fra kvaliteten på det produktet som Dreyer,

Fiskeridirektoratets sider. Omlag 95 prosent av alle

Hermansen og Isaksen serverer, er jeg svært

anlegg har miljøstatus «god» eller «meget god».

bekymret for deres arbeidsplasser.
Norge trenger flere bein å stå på, mer verdiskaping,
P.S. Norfra hadde i 2014 sitt beste driftsår i sin 30-

sysselsetting og gjerne produksjon av mat og varer

årige historie. Mer enn 60 prosent av fisken som

verden trenger. Havbruk er en slik næring, og det er

fiskebrukene våre kjøpte, ble produsert til saltfisk.

kontrollert matproduksjon. Det er å håpe at Erling

D.S. I et innlegg (FBFI, 9. november 2015) skriver

Flaa som også er aktiv Senterpartimann, kan legge

Erling Flaa i Norges Miljøvernforbund om villaks og

fordommene til side og heller se at nye næringer som

opprettslaks. I samme setning som han omtaler

er livskraftige vil bidra til viktig aktivitet og vekst i

«mangel på kunnskap», påstår han at laksen er

tiårene som kommer.

stengt inne i «trange, overfylte merder». Så feil kan
man ta. Norske laksemerder inneholder minst 97,5

Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

prosent vann og kun 2,5 prosent laks, slik regelverket
krever. Spesielt trangt er det altså ikke.

FISKEINDUSTRI: Fiskeindustrien er kraftig nedbygd
fordi en stadig større andel av råstoffet er sendt fryst

Siden helsemyndighetene verden over anbefaler folk

ut av landet, påpeker skribenten. Her skjæres det filet

å spise mer sjømat av hensyn til folkehelsen, er det

i Kina. ILL.FOTO

også oppsiktsvekkende at Flaa ikke liker at
oppdrettslaks er blitt hverdagsmat. Han ønsker seg

FiskeribladetFiskaren 13. november 2015

åpenbart tilbake til den tiden kun de rikeste kunne
sette laks på bordet. Det er en holdning som er
vanskelig å forstå.

@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Takket være lakseoppdretterne er fisk blitt mer
tilgjengelig for forbrukerne, til lavere priser. Det spises
i alt 14 millioner måltider sunn norsk laks verden rundt
- hver eneste dag. Laks og annen sjømat er sunt og
godt for folkehelsen, og derfor er det også trist at
Miljøvernforbundet fortsetter å påstå det motsatte.
Flaa er videre kritisk til vaksinering av laksen. Det er
også merkelig, siden det er et vanlig praksis i
husdyrhold at vi tar ansvar for å sikre god dyrehelse
og dyrevelferd i all matproduksjon. Det beste er at
våre husdyr alltid holder seg friske, og da er vaksine
et viktig tiltak. Dersom sykdom eller parasitter
rammer, behandles dyr og fisk på beste måte - også
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«Meldinga er laget for fiskere med dress og slips»
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Reaksjonene på sjømatindustrimeldingen er
14 NYHETER

sterke i folkedypet. Hermod Hove Bergen

onsdag 18. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren hadde en bred omtale av

«Meldinga er laget for fiskere med dres

fremleggelsen av sjømatindustrimeldingen, som

zleveringsplikt

Fakta: meldingen

Reaksjonene på sjømatindustrimeldingen
er sterke i folkedypet.

QQEtter dette ble rapporten

Hermod Hove
Bergen

QQEtter fristen var omme var det

fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) la frem sist
fredag.
På forhånd var det varslet at endringer i aktivitets-,
bearbeidings-, og leveringsplikt ville føre til stor
debatt. Like før fremleggelsen ble det kjent at også
vetoretten sto for fall, og at et ekspertutvalg skal se på
minsteprisen. Det ble også behørig omtalt av våre
lesere.
«Huff, enda et utvalg..Denne gang med
eksperta!!...æ gjette på ei sammensetning som ca: 1
fra fiskarhold (antakelig større flåtegruppe) 1 fra
kjøpersiden, 1 fra eksportsiden, 1 fra
politisk/byråkratisk side og til til slutt en fra bivdi eller
sametinget...», var den sarkastiske meldingen fra
Jonny Pettersen.
«Storredernes ærend»

FiskeribladetFiskaren hadde
en bred omtale av fremleggelsen av sjømatindustrimeldingen, som fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (H) la frem
sist fredag.
På forhånd var det varslet
at endringer i aktivitets-, bearbeidings-, og leveringsplikt
ville føre til stor debatt. Like
før fremleggelsen ble det kjent
at også vetoretten sto for fall,
og at et ekspertutvalg skal se
på minsteprisen. Det ble også
behørig omtalt av våre lesere.
«Huff, enda et utvalg..Denne
gang med eksperta!!...æ gjette
på ei sammensetning som ca: 1
fra fiskarhold (antakelig større
flåtegruppe) 1 fra kjøpersiden, 1
fra eksportsiden, 1 fra politisk/
byråkratisk side og til til slutt
en fra bivdi eller sametinget...»,
var den sarkastiske meldingen
fra Jonny Pettersen.

«Storredernes ærend»
Robert Hansen valgte å fyre løs
mot Nordland Fylkes Fiskarlag,
som han mener har kommet
med signaler han er uenig i: «No
må jo Nordland Fylkesfiskarlag
være fornøyd.
Dem har jo bestandig med
sterke ord påstått at Råfisklagets minstepriser har vært
fullstendig bak mål, og langt
fra virklighetens verden.
Endelig vant dem fram med
sine tunge og velfunderte argumenter. HURRA!», skrev
Hansen, som også måtte tåle
motstand for sitt syn i kommentarfeltet.
Andre valgte å se på meldingens syn på vetoretten som en
måte å vri politikken i en retning de ikke var særlig komfortable med.
«Alfa omega er vetoretten....
Aspaker løper bare storredernes ærend!», skriver Roy
Håvard Johansen på våre
Facebook-sider.
«Ikke uventet at Høyre vil
fjerne vetoretten. Marked og
atter marked», er budskapet fra
Torstein Myhre.
Røkke fikk overta
Når nye politiske tanker blir
presentert, er det ofte motstanderne som er ivrigst til å
la fingrene løpe over tastaturet
i etterkant. Det fikk regjeringen
merke når det gjaldt forslaget
om regionalisering av leveringsplikten.
«All honnør til de kjøperne
som forstår de naturvitenskapforholdene vi må leve med, trodde vi hadde en differensiert flåte
som skulle regulere ilandføring
av råstoff gjennom hele året»,
uttrykker Hans Henriksen.
Per-Roger Vikten er leder i
Kystpartiet i Nordland. Også
han har vært aktiv på Fiske-

QQSjømatindustriutvalget, popu-

lært kalt Tveterås-utvalget avga
sin innstilling 16. desember 2014.
sendt på høring med frist den 16.
april, senere utsatt til 30. april
2015.

kommet over 70 uttalelser.
QQFredag 13. november la fiskeriministeren fram den enedelige
sjømatindustrimeldingen, basert
på Tveterås-utvalgets NOU.
4 NYHETER

mandag 16. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

Sjømatmeldinga:
Tommy
Torvanger

Eks-direktør
spår mer rot

Trygve
Myrvang

– Mindre
lønnsomt

Forslaget kan gjøre det
mindre lønnsomt å fiske mye
i toppsesongen. Nergård-sjef
Tommy Torvanger er lykkelig, mens Råfisklaget frykter
mer byråkrati.

Fornøyd Torvanger
En av de første som gratulerte
fiskeriministeren da hun presenterte stortingsmeldinga
om sjømatindustrien i Tromsø
på fredag, var konsernsjef i
Nergård, Tommy Torvanger.
– Å fjerne bearbeidingsplikten vil være fantastisk
for oss. Da kan vi kjøpe fisk
med mindre risiko. Her er det
veldig mye positivt. Vi ser at
de tenker hele verdikjeden,
sier en smilende Torvanger.
Lavere minstepris
Som trålreder og industrieier
sitter Torvanger på begge sidene av Råfisklagets forhandlingsbord når minsteprisene
skal fastsettes. Forslaget om å
fjerne fiskernes rett til å sette
minstepris om partene ikke
blir enige, kan bidra til lavere
minstepris og stimulere til at
fiskerne sparer mer av kvota
til høsten, tror Torvanger.
– Forhåpentligvis får man
mer luft mellom minsteprisene og markedsprisene. Det
kan hjelpe til med å kutte
sesongtoppene. I realiteten
gjelder jo kun minsteprisene
en kort periode, sier han.
–Tar makt fra fiskere
Trygve Myrvang, direktør i
Norges Råfisklag, er mindre
fornøyd.
– Jeg stiller spørsmål med
denne ekspertkommisjonen
som skal sette grunnlaget for
minsteprisen. Det står at det
skal føre til «en mer balansert markedsplass», men for
meg høres dette ut som mer
byråkratisering. Stortinget
har enstemmig vedtatt en
ny fiskesalgslagslov for to år
siden, og vi har jo knapt brukt
retten til å sette minstepris.
Myrvang mener forslaget
bidrar til å flytte maktbalansen fra fiskerne til industrien.

FORVIKLINGER: Pål Krüger synes regjeringen roter seg inn i nye forviklinger rundt aktivitets- og leveringsplikt. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

FBFI 16.
november””2015
z trålplikt

To nye utvalg
To nye utvalg skal se på de
mulige endringene, men
Elisabeth Aspaker har ikke
tatt endelig stilling til hvem
som skal være med i dem.
– Blir det to nye Tveteråsutvalg?
– Nei, det blir det absolutt
ikke. Kommisjonen skal
bestemme en veldig avgrenset
sak. Minsteprisvurderingen
skal gjøres av eksperter. En
referansegruppe skal være
med på prosessen og komme
med innspill, sier hun.

Fakta: aktivitetsplikt

Regionalisert leveringsplikt og tilbud til
Havfisk om frikjøp fra
aktivitetsplikten. – Mer
rot, konkluderer tidligere Norway Seafoodsdirektør Pål Krüger om
forslagene til opprydding i pliktsystemet.
Terje Jensen og
Arne Fenstad
Harstad/Tromsø

– At myndighetene vil seg selv
så vondt. Her er det åpenbart
klart for nye runder med
uklarheter, usikkerhet på anleggene og demonstrasjonstog
i lokalsamfunnene, spår Krüger som ba Høyre-regjeringen
rydde opp da Norway Seafoodsanlegget i Stamsund i Lofoten
hadde stått stille fra før ferien i
år og langt utover høsten.

QQAktivitetsplikten er en del av
industrivilkårene som er pålagt
mange av de industrieide trålkonsesjonene.
QQIndustrivilkåret skal sikre
sammenheng i eierskap mellom
fartøy og industri, samt foredling
på et visst nivå.
QQ«Fartøyene skal være knyttet
til bestemte industrivirksomheter. De kan ikke skilles fra denne,
og produksjonen må opprettholdes på et visst nivå. Dette omtales gjerne som industrivilkåret.
QQVed en eventuell nedbygging,
nedlegging eller reduksjon,
kan tillatelsen til å eie fartøyene trekkes tilbake» het det i en
redegjørelse fra departementet
til Stortinget i forbindelse med
oppdelingen av det tidligere Aker
Seafoods i trålselskapet Havfisk
og industriselskapet Norway
Seafoods i 2012/2013.

Nå er aktiviteten akkurat i
gang igjen i Stamsund. Men
Krüger ser at det koster. For
hver gang hjulene står stille,
blir nøkkelfolk borte, og bedrif-

Robert
Hansen

Det som trengs er
en enkel aktivitetsplikt
hvor trålerne plikter å
levere til anlegget når
det er permitteringer
eller anlegget ikke klarer å dekke etterspørselen fra kunder
Pål Krüger, eks-Aker Seafoods

ten svekkes ytterligere. I stortingsmeldingen som ble lagt
fram på fredag, peker departementet på at bedriftene med
aktivitetsplikt på denne måten
skyver kostnader over på både
lokal- og storsamfunnet.

Styring fra land
Krüger har ei klar formening
om hva som burde vært gjort.
– Det som trengs er en enkel
aktivitetsplikt hvor trålerne
plikter å levere til anlegget
når det er permitteringer eller
anlegget ikke klarer å dekke etterspørselen fra kunder. Ingen
ting annet. Selvsagt vil det kun-

ne gå ut over den optimale lønnsomheten til trålerne. Dette har
eierne vært inneforstått med
fra dag en. Til gjengjeld har de
fått alt lagt opp i hendene sine,
høye kvoter og strukturkvoteordninger, som gjør det mulig
for Havfisk å levere stadig nye
rekordoverskudd.

Kast kortene!
Samtidig som Norway Seafoods
går med store underskudd i
land.
– Det er åpenbart for alle at
Havfisk ikke får dette til. Da bør
de etter mitt syn kaste kortene
og overlate oppgaven til andre.
De kan i hvert fall ikke slippe
unna med all fisken mot å betale
en mer eller mindre symbolsk
kompensasjon til lokalsamfunnene slik man ser ut til å legge
opp til i stortingsmeldingen.
Enorme summer
Om dette skal være selve løsninga, så er Krüger klar på at
det er verdien av båt og kvote
som skal ligge igjen på kaikanten. Det i seg selv mener Krüger
er urealistisk. Det innebærer
enorme kompensasjoner.

Og da har man ikke en gang
begynt på spørsmålet om hvem
det er som skal ha kompensasjonen. Bedriften(e) i land eller
lokalsamfunnet/kommunen?
– Som sagt, dette kommer til
å bli en evigvarende pinsel for
både myndigheter og næringa.
Mens det kunne vært løst med
enkle krav som de det gjelder
har vært inneforstått med fra
første stund.

Krav
Krüger har ideelt sett sans for
målsettingen om lønnsomhet
og full liberalisering for å få
dette til.
– Men sånn er det ikke i fiskerinæringa. Det gjelder både
på land og på hav. Det er ikke
fritt fram for alle. Alle kan for
eksempel ikke eie og drive
fiskebåter. Det er begrensninger som man må innrette seg
etter og forholde seg til. Man
kan gjerne ønske optimale muligheter for alle. Men sånn er
det ikke verden ser ut i norsk
fiskerinæring.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Per-Roger
Vikten

””

Sjømatindustrimeldingen skulle styrke fiskeindustrien. Det skal
altså gjennomføres
ved at det skal bli enda
enklere for trålerne å
komme seg unna leveringsplikten
ribladetFiskarens kommentarfelt:
«Leveringsplikten fungerte
vel før Høyre fikk lagt sine
klamme fingre på systemet og
endret den med et pennestrøk?
Om man kjenner historien kan
man jo si at disse endringene
som er gjort i forhold til leveringsplikten er kommet etter
at Norway Seafood (Røkke) fikk
overta anlegg og trålere for en
billig penge, så kanskje kommisjonen som skal nedsettes
heller skal gå inn i den materien
for å finne ut hva som er årsaken til at politiske myndigheter,
uansett farge, har lagt til rette
for det resultatet vi er endt opp
med i dag? Kanskje det kommer opp grums som ikke tåler
dagens lys?» spør han i ett av
sine innlegg.

– Ikke ta imot penger
Aspaker sa i sin presentasjon at
det er naturlig å finne en måte å
kompensere kommunene som
kan tape på regionaliseringen
av leveringsplikten.
«Eg håpa at ingen kommuna
tar imot penger istedenfor fisk
fra tråleran», er budskapet til

VIKTIG MELDING: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker la fram Sjømatindustrimeldingen forrige fredag. Reaksjonene lot ikke vente på seg. ARKI

Facebook-brukeren Robert
MrFloyd Grav.
Tor Amundsen skriver: «Disse pengene eksisterer ikke. Og
skulle de blitt brukt til gatelys
eller kulturhus hvis de hadde
eksistert?
Eller kanskje gitt til en tilskuddsordning for fiskere som
vil satse på fjærmakk».

– Paradoks
Generelt er det mange som
mener at det er mange fiskere
som blir tapere med endringene som ligger i bordet.
«Meldinga er laget for fiskere
med dress og slips, og ikke for

fiskere med kjeledress», er den
kontante beskjeden fra SteinÅge Grav.
Torbjørn Trondsen var en annen som hadde mye på hjertet.
«Paradokset her er at Elisabeth Aspaker i sjømatindustrimeldingen skulle styrke
fiskeindustrien. Det skal altså
gjennomføres ved at det skal
bli enda enklere for trålerne å
komme seg unna leveringsplikten ved å gjøre råstoffet (som
ikke egner seg for den mest verdifulle ferskfiskproduksjonen)
dyrest mulig for industrien og
slippe fri foredlingsvirksomhet ombord. Store dyre trålere

kan ikke levere fersk fisk ofte
nok til at dette kan bli lønnsomt
for landindustrien. Forslaget
vil derfor innebære i praksis
at hele det leveringspliktige
råstoffet nå er på vei ut av
Finnmark, som det forøvrig
har vært en god stund gjennom dispensasjonsordninger
og tilbudspliktsystemet».

– Flytt kvotene
Trondsen mener også at medisinen bør være en annen om
regjeringens mål skulle blir
oppnådd.
«Hvis man vil styrke landindustrien, er det eneste logiske

storredernes ærend!», skriver Roy Håvard Johansen
på våre Facebook-sider.

Robert Hansen valgte å fyre løs mot Nordland Fylkes
Fiskarlag, som han mener har kommet med signaler
han er uenig i: «No må jo Nordland Fylkesfiskarlag

«Ikke uventet at Høyre vil fjerne vetoretten. Marked
og atter marked», er budskapet fra Torstein Myhre.

være fornøyd.
Røkke fikk overta
Dem har jo bestandig med sterke ord påstått at
Råfisklagets minstepriser har vært fullstendig bak
mål, og langt fra virklighetens verden.

Når nye politiske tanker blir presentert, er det ofte
motstanderne som er ivrigst til å la fingrene løpe over
tastaturet i etterkant. Det fikk regjeringen merke når

Endelig vant dem fram med sine tunge og
velfunderte argumenter. HURRA!», skrev Hansen,

det gjaldt forslaget om regionalisering av
leveringsplikten.

som også måtte tåle motstand for sitt syn i
kommentarfeltet.

«All honnør til de kjøperne som forstår de
naturvitenskapforholdene vi må leve med, trodde vi

Andre valgte å se på meldingens syn på vetoretten
som en måte å vri politikken i en retning de ikke var
særlig komfortable med.

hadde en differensiert flåte som skulle regulere
ilandføring av råstoff gjennom hele året», uttrykker
Hans Henriksen.

«Alfa omega er vetoretten.... Aspaker løper bare
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hjertet.

Også han har vært aktiv på FiskeribladetFiskarens
kommentarfelt:

«Paradokset her er at Elisabeth Aspaker i
sjømatindustrimeldingen skulle styrke fiskeindustrien.

«Leveringsplikten fungerte vel før Høyre fikk lagt sine

Det skal altså gjennomføres ved at det skal bli enda

klamme fingre på systemet og endret den med et

enklere for trålerne å komme seg unna

pennestrøk? Om man kjenner historien kan man jo si

leveringsplikten ved å gjøre råstoffet (som ikke egner

at disse endringene som er gjort i forhold til

seg for den mest verdifulle ferskfiskproduksjonen)

leveringsplikten er kommet etter at Norway Seafood

dyrest mulig for industrien og slippe fri

(Røkke) fikk overta anlegg og trålere for en billig

foredlingsvirksomhet ombord. Store dyre trålere kan

penge, så kanskje kommisjonen som skal nedsettes

ikke levere fersk fisk ofte nok til at dette kan bli

heller skal gå inn i den materien for å finne ut hva

lønnsomt for landindustrien. Forslaget vil derfor

som er årsaken til at politiske myndigheter, uansett

innebære i praksis at hele det leveringspliktige

farge, har lagt til rette for det resultatet vi er endt opp

råstoffet nå er på vei ut av Finnmark, som det forøvrig

med i dag? Kanskje det kommer opp grums som ikke

har vært en god stund gjennom

tåler dagens lys?» spør han i ett av sine innlegg.

dispensasjonsordninger og tilbudspliktsystemet».

- Ikke ta imot penger

- Flytt kvotene

Aspaker sa i sin presentasjon at det er naturlig å

Trondsen mener også at medisinen bør være en

finne en måte å kompensere kommunene som kan

annen om regjeringens mål skulle blir oppnådd.

tape på regionaliseringen av leveringsplikten.
«Hvis man vil styrke landindustrien, er det eneste
«Eg håpa at ingen kommuna tar imot penger

logiske å flytte kvoter til den del av flåten som kan

istedenfor fisk fra tråleran», er budskapet til

levere ferskest mulig fisk så ofte som mulig (for

Facebook-brukeren Robert MrFloyd Grav.

eksempel lineflåten som leverer topp fersk kvalitet) og
teknologi (levendelagring og fryse/tineteknologi) som

Tor Amundsen skriver: «Disse pengene eksisterer

sikrer kvaliteten helt frem til de markeder som betaler

ikke. Og skulle de blitt brukt til gatelys eller kulturhus

mest.

hvis de hadde eksistert?
Dette er suksessoppskriften i oppdrettsnæringen og
Eller kanskje gitt til en tilskuddsordning for fiskere

de mest lønnsomme sjømatbedriftene. Ved leveranse

som vil satse på fjærmakk».

av rund fersk fisk på land, kan alle deler av fisken
utnyttes optimalt økonomisk på en måte som en trang

- Paradoks

fabrikktråler ikke kan gjøre (jeg har selv erfaring som
fabrikksjef på fabrikktråleren Nordstar for mange år

Generelt er det mange som mener at det er mange

siden). Det er forundelig at Aspaker vil gå motsatt

fiskere som blir tapere med endringene som ligger i

vei», skriver Trondsen i kommentarfeltet.

bordet.
Kompromiss
«Meldinga er laget for fiskere med dress og slips, og
ikke for fiskere med kjeledress», er den kontante

Enkelte er spente på den videre behandlingen av

beskjeden fra Stein-Åge Grav.

saken. Opposisjonen på Stortinget har allerede
kommet med sine innvendinger.

Torbjørn Trondsen var en annen som hadde mye på
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«Det er jo kotyme i Norge for å finne et kompromiss
når slike ting skal gjennom Stortinget, så det er bare
for Aspaker & co å kjøre på med det ene hårreisende
forslaget etter det andre for å sikre mest mulig
høyredreining i fiskeripolitikken.
Dette forventes så at blir behandlet på en seriøs
måte av opposisjonen. FBFI har allerede på forhånd
uttalt på lederplass at Arbeiderpartiet har et stort og
viktig ansvar for at man kommer til enighet.
Mon tro om de gjør seg opp noen tanker om hva det
er de faktisk driver med når de sitter der og skal
komme til enighet i slike saker», mener Daniel
Sivertsen.
hermod.hove@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 08
VIKTIG MELDING: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
la fram Sjømatindustrimeldingen forrige fredag.
Reaksjonene lot ikke vente på seg. ARKIVFOTO:
ARNE FENSTAD FBFI 16. november 2015
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Meldinga er laget for fiskere med dress og slips
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 17.11.2015 07:00. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Hermod Hove

Sterke reaksjoner på sjømatindustrimeldingen på
fbfi.no. Sjømatindustrimeldinga
FiskeribladetFiskaren hadde en bred omtale av
fremleggelsen av sjømatindustrimeldingen, som
fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) la frem
fredag.
På forhånd var det varslet at endringer i aktivitets-,
bearbeidings-, og leveringsplikt ville føre til stor
debatt. Like før fremleggelsen ble det kjent at ogsåå
vetoretten sto for fall, og at et ekspertutvalg skal se på
minstepriosen. Det ble også behørig omtalt av våre
lesere.
Huff, enda et utvalg..Denne gang med eksperta!!...æ
gjette på ei sammensetning som ca: 1 fra fiskarhold
(antakelig større flåtegruppe) 1 fra kjøpersiden, 1 fra
eksportsiden, 1 fra politisk/byråkratisk side og til til
slutt en fra bivdi eller sametinget... var den
sarkastiske meldingen fra Jonny Pettersen.
Storredernes ærend
Robert Hansen valgte å fyre løs mot Nordland Fylkes
Fiskarlag, som han mener har kommet med signaler
han er uenig i: No må jo Nordland Fylkesfiskarlag
være fornøyd. Dem har jo bestandig med sterke ord
påstått at Råfisklagets minstepriser har vært
fullstendig bak mål, og langt fra virklighetens verden.
Endelig vant dem fram med sine tunge og velfunderte
argumenter. HURRA!, skrev Hansen, som også måtte
tåle motstand for sitt syn i kommentarfeltet.
Andre valgte å se på meldingens syn på vetoretten
som en måte å vri politikken i en retning de ikke var
særlig komfortable med.
Alfa omega er vetoretten.... Aspaker løper bare
storredernes ærend!, skriver Roy Håvard Johansen
på våre Facebook-sider.
Ikke uventet at Høyre vil fjerne vetoretten. Marked og

atter marked, er budskapet fra Torstein Myhre.
- Ikke ta imot penger
Når nye politiske tanker blir presentert, er det ofte
motstanderne som er ivrigst til å la fingrene løpe over
tastaturet i etterkant. Det fikk regjeringen merke når
det gjaldt forslaget om regionalisering av
leveringsplikten.
All honnør til de kjøperne som forstår de
naturvitenskapforholdene vi må leve med, trodde vi
hadde en differensiert flåte som skulle regulere
ilandføring av råstoff gjennom hele året, uttrykker
Hans Henriksen.
Per-Roger Vikten er leder i Kystpartiet i Nordland.
Også han har vært aktiv på FiskeribladetFiskarens
kommentarfelt:
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leveringsplikten ved å gjøre råstoffet (som ikke egner
Leveringsplikten fungerte vel før Høyre fikk lagt sine

seg for den mest verdifulle ferskfiskproduksjonen)

klamme fingre på systemet og endret den med et

dyrest mulig for industrien og slippe fri

pennestrøk? Om man kjenner historien kan man jo si

foredlingsvirksomhet ombord. Store dyre trålere kan

at disse endringene som er gjort i forhold til

ikke levere fersk fisk ofte nok til at dette kan bli

leveringsplikten er kommet etter at Norway Seafood

lønnsomt for landindustrien. Forslaget vil derfor

(Røkke) fikk overta anlegg og trålere for en billig

innebære i praksis at hele det leveringspliktige

penge, så kanskje kommisjonen som skal nedsettes

råstoffet nå er på vei ut av Finnmark, som det forøvrig

heller skal gå inn i den materien for å finne ut hva

har vært en god stund gjennom

som er årsaken til at politiske myndigheter, uansett

dispensasjonsordninger og tilbudspliktsystemet.

farge, har lagt til rette for det resultatet vi er endt opp
med i dag? Kanskje det kommer opp grums som ikke

Trondsen mener også at medisinen bør være en

tåler dagens lys? spør han i ett av sine innlegg.

annen om regjeringens mål skulle blir oppnådd.

Aspaker sa i sin presentasjon at det er naturlig å

Hvis man vil styrke landindustrien, er det eneste

finne en måte å kompensere kommunene som kan

logiske å flytte kvoter til den del av flåten som kan

tape på regionaliseringen av leveringsplikten.

levere ferskest mulig fisk så ofte som mulig (for
eksempel lineflåten som leverer topp fersk kvalitet) og

Eg håpa at ingen kommuna tar imot penger

teknologi (levendelagring og fryse/tineteknologi) som

istedenfor fisk fra tråleran, er budskapet til Facebook-

sikrer kvaliteten helt frem til de markeder som betaler

brukeren Robert MrFloyd Grav.

mest. Dette er suksessoppskriften i
oppdrettsnæringen og de mest lønnsomme

Tor Amundsen skriver: Disse pengene eksisterer

sjømatbedriftene. Ved leveranse av rund fersk fisk på

ikke. Og skulle de blitt brukt til gatelys eller kulturhus

land, kan alle deler av fisken utnyttes optimalt

hvis de hadde eksistert? Eller kanskje gitt til en

økonomisk på en måte som en trang fabrikktråler ikke

tilskuddsordning for fiskere som vil satse på

kan gjøre (jeg har selv erfaring som fabrikksjef på

fjærmakk.

fabrikktråleren Nordstar for mange år siden). Det er
forundelig at Aspaker vil gå motsatt vei, skriver

- Paradoks

Trondsen i kommentarfeltet.

Generelt er det mange som mener at det er mange

Kompromiss

fiskere som blir tapere med endringene som ligger i
bordet.

Enkelte er spente på den videre behandlingen av
saken. Opposisjonen på Stortinget har allerede

Meldinga er laget for fiskere med dress og slips, og

kommet med sine innvendinger.

ikke for fiskere med kjeledress, er den kontante
beskjeden fra Stein-Åge Grav.

Det er jo kotyme i Norge for å finne et kompromiss
når slike ting skal gjennom Stortinget, så det er bare

Torbjørn Trondsen var en annen som hadde mye på

for Aspaker & co å kjøre på med det ene hårreisende

hjertet.

forslaget etter det andre for å sikre mest mulig
høyredreining i fiskeripolitikken. Dette forventes så at

Paradokset her er at Elisabeth Aspaker i

blir behandlet på en seriøs måte av opposisjonen.

sjømatindustrimeldingen skulle styrke fiskeindustrien.

Fiskeribladet har allerede på forhånd uttalt på

Det skal altså gjennomføres ved at det skal bli enda

lederplass at Arbeiderpartiet har et stort og viktig

enklere for trålerne å komme seg unna

ansvar for at man kommer til enighet. Mon tro om de
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gjør seg opp noen tanker om hva det er de faktisk
driver med når de sitter der og skal komme til enighet
i slike saker, mener Daniel Sivertsen.
HVA MENER DU? SI DIN MENING I
KOMMENTARFELTET UNDER!
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Tjener mer på samme type fisk
 Nofima. 16.11.2015 07:21. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig

Mens Islands hvitfiskfiletindustri anses som sterk
og lønnsom, beskrives den norske med ord som
krise, røde tall, konkurser og nedleggelser.
Dette selv om både Norge og Island de siste tiårene
har produsert og eksportert relativt like produkter av
torsk, hyse og sei til de samme globale markedene.
En ny masteroppgave har analysert regnskaper,
landingsdata og eksporttall fra 2003-2012 for å finne
ut om den islandske industrien har utviklet varige
konkurransefortrinn, og i så fall hvilke fortrinn og om
de kan kopieres til Norge.
Organisering
Analysen viser at industrien på Island er mer
lønnsom enn den norske. En viktig årsak er forskjeller
i hvordan selskapene er organisert.
På Island er det flere omfattende bedrifter som tar
hånd om hele verdikjeden fra fangst til eksport. I
Norge identifiserte forskeren bare ett slikt stort
selskap. Jo mer omfattende de islandske selskapene
var, desto mer lønnsomme var de.
Dersom man holder de mindre norske selskapene
utenfor og bare sammenligner de fire omfattende
selskapene på Island med det ene i Norge, ble
forskjellene mindre.
Geografi
Norge har fordel når det gjelder mengden hvitfisk
nær oss. Men dette ble snudd til Islands fordel når det
gjelder landingsmønster. Islandske båter kan fange
fisk hele året i nærheten av Island, og dermed kan
industrien der utnytte kapasiteten bedre året rundt. I
Norge er torskesesongen kort på grunn av skreiens
vandringsmønster.
Mer fersk fisk

Islandske selskaper er mer markedsorientert enn de
norske. De eksporterer større andel ferske fileter, og
fokuserer på å fange hvitfisk av høy kvalitet med line.
-Vi kan ikke gjøre noe med biologiske og geografiske
forhold, men skal vi kopiere Islands fortrinn kan vi
gjøre noe med ting som økonomisk organisering,
fangstreguleringer, kvoter og valg av fiskeredskap,
sier forskningssjef Bent Dreyer i Nofima.
Dreyer var en av veilederne for David Bragi
Björgvinsson som har skrevet masteroppgaven ved
Norges arktiske universitet i Tromsø.
Næring og bedrift
Filetproduksjon hos fiskeforedleren HB Grandi i
Reykjavik, Island. Foto: Jabbi, Wikimedia Commons
Kontaktperson
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Bent Dreyer
Forskningssjef, Næring og bedrift Tlf.: +47 992 76
715 bent.dreyer@nofima.no
© Nofima
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Mange veier til Rom
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Bare forholdene legges til rette for det kan norsk
2 MENINGER

fiskerinæring gi Europa fersk fisk året rundt.

Publisher:
Pål Korneliussen
Redaktør:
Øystein Hage

mandag 16. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

fiskeribladetfiskaren.no

fbfi.no

FiskeribladetFiskaren arbeider etter Vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Mener noen seg rammet av urettmessig
omtale, oppfordres disse til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål. Adressen til PFU er: Prinsens gate 2, pb. 48, Sentrum, 0101 Oslo. Tlf: 22415680, faks: 22411980.

Desksjef: Ann Eileen Ditlevsen Nygård
Redaktør: Nils Torsvik

Mange har sett fram til stortingsmeldingen «En
En uavhengig avis for Kyst-Norge

konkurransekraftig sjømatindustri». I det siste har vi
også sett gode innlegg som synliggjør behovet for
endringer. Når Svein Ove Haugland fra Råfisklaget
forkynner sesongfiskerienes velsignelser, får han
raskt svar fra Sverre Johansen i Sjømat Norge som
viser sesongtoppenes forbannelser. Begge har gode
poenger, basert på oppfatninger formet av ulike
ståsteder. Og det illustrerer også et viktig poeng:
Politikken for sjømatnæringen må være generell nok
til at det er rom for å utnytte flere av sjømatnæringens
konkurransefortrinn.
Det er et tydelig fortrinn at torsken kommer inn til
kysten av seg selv, attpåtil når den er på sitt beste.
Det er et fortrinn som må utnyttes. Skreifisket er
grunnlaget for både tørrfisken, mye av klippfisken og
den ferske Skreien som markedsføres under nettopp
det navnet. Sesongtoppene gir lave fangstkostnader,
og i mange markeder er det stor etterspørsel etter fisk
som er konservert med tørking og salting. Både
opprinnelsen og modningen gir grunnlag for å bygge
sterke merkevarer rundt norsk fisk. Dette er en viktig
del av fortellingen om «verdens fremste
sjømatnasjon». Men denne fortellingen rommer ikke
hele næringen, og den passer ikke alle typer
forbrukere.

Er på rett vei

R

egjeringen ønsker drastiske endringer for
sjømatnæringen for å få økt lønnsomhet
for industrien. Målet må være å sikre gode
rammevilkår for hvitfiskindustrien som igjen bidrar til helårlige og lønnsomme arbeidsplasser.
Det er derfor helt på sin plass å endre dagens
lover, men vi mener imidlertid småsamfunnene
må få muligheten til å få mer igjen enn bare
penger når pliktene forsvinner. Det bør fortsatt
være et mål at fisken bidrar til lønnsomme arbeidsplasser på land, og ikke bare til økonomisk
styrking av trålflåten.
Ikke overraskende foreslår fiskeriminister
Elisabeth Aspaker å fjerne bearbeidings- og
aktivtetsplikten, samt regionalisere leveringplikten. Hun vil gjøre de tre nordligste fylkene
om til tre regioner, samt sette ned en kommisjon for å vurdere hvordan aktivtetsplikten kan
avsluttes. I realiteten virker det som hun vil
betale ut kommunene, og la trålerne få beholde
fisken. Bearbeidingsplikten skroter hun en gang
for alle.
Etter vår mening har disse lovene, slik de
fungerer i dag, overlevd seg selv. Dette har også
et samlet Tveteråsutvalg konkludert. Utfra et
bedriftsøkonomisk perspektiv
er en regionalisering fornuftig,
fordi tiden da hver
en bygd skulle ha
en industribedrift
nok dessverre er
forbi. Men dersom
regionaliseringen først skal innføres må det sikres at fisken
faktisk brukes til det som er meningen, nemlig
å skape lønnsomme arbeidsplasser på land. Da
nytter det ikke med en sovende ordning der
fisken i realiteten forsvinner ubearbeid ut, slik
den gjør i dag. Da stikker den største flåten av
med gevinsten, og regjeringen oppnår ikke det
de ønsker. Da vil aldri fisken kunne skape økt
verdi for Norge som nasjon. Det bør også fiskeriminister Aspaker innse.
Det er også viktig at aktivitetsplikten blir løst
på en god måte, slik at samfunnene kommer
styrket ut av en endring. Vi håper nye regler
kan skape grobunn for andre lokale bedrifter,
kanskje i samarbeid med kystflåten, slik tilfellet
er i Bø i Vesterålen etter at kommunen kjøpte
Nergård fri fra aktivitetsplikten. Der har frikjøpet ført til en oppblomstring av annen lokal
fiskerivirksomhet, noe finnmarkskommunene
bør se til før de bombastisk sier nei til en hver
endring av aktivitetsplikten. En endring må føre
til en styrking av lokalmiljøet, enten via tilgang
på råstoff eller som tilskudd som sikrer fremveksten av ny og alternativ industri.
Regjeringen forslår også å endre minsteprisordningen ved å fjerne vetoretten til fiskerne
i fiskesalgslagsloven. Dette er symbolpolitikk
fra regjeringen, og forslaget er i realiteten dødt
allerede før det er foreslått. Vi er derfor svært
overrasket over at Aspaker med åpne øyne går
inn i denne tapte saken.

Fisken må
uansett sikre
Norge økte
inntekter

Mange veier til Rom
Bare forholdene legges til rette for det kan norsk
fiskerinæring gi Europa fersk fisk året rundt.

z gjesten

Gjesteskribenter:
KRISS
Rokkan Iversen
AUDUN
Iversen
RAgNAR
Tveterås

AUDUN IVERSEN
Audun Iversen er forsker ved
Nofima, Tromsø.

M

ange har sett fram til
stortingsmeldingen «En
konkurransekraftig
sjømatindustri». I det siste
har vi også sett gode innlegg
som synliggjør behovet for
endringer. Når Svein Ove
Haugland fra Råfisklaget forkynner sesongfiskerienes velsignelser, får han raskt svar
fra Sverre Johansen i Sjømat
Norge som viser sesongtoppenes forbannelser. Begge
har gode poenger, basert på
oppfatninger formet av ulike
ståsteder. Og det illustrerer
også et viktig poeng: Politikken for sjømatnæringen må
være generell nok til at det
er rom for å utnytte flere av
sjømatnæringens konkurransefortrinn.
Det er et tydelig fortrinn
at torsken kommer inn til
kysten av seg selv, attpåtil
når den er på sitt beste. Det
er et fortrinn som må utnyttes. Skreifisket er grunnlaget
for både tørrfisken, mye av
klippfisken og den ferske
Skreien som markedsføres
under nettopp det navnet.
Sesongtoppene gir lave
fangstkostnader, og i mange
markeder er det stor etterspørsel etter fisk som er
konservert med tørking og
salting. Både opprinnelsen og
modningen gir grunnlag for
å bygge sterke merkevarer
rundt norsk fisk. Dette er en

ULF
Winther
ØySteIN
Sandøy
HALFDAN
Mellbye

””

Folk i Europa
vil ha fersk fisk
hele året. Og
det har norsk
fiskerinæring
mulighet til å
gi Europa...
viktig del av fortellingen om
«verdens fremste sjømatnasjon». Men denne fortellingen
rommer ikke hele næringen,
og den passer ikke alle typer
forbrukere.
Folk i hele Europa vil nemlig ha fisk resten av året også.
Fersk fisk, til og med. Og
det har norsk fiskerinæring
mulighet til å gi Europa, hvis
forholdene legges til rette
for det. I dag er det slik at
bedrifter som vil gi forbrukerne fersk fisk hele året må
tilpasse seg to ganske ulike
virkeligheter. På den ene
siden har de supermarkedslogikken, hvor det forventes
et bredt spekter av produkter,
av høy og jevn kvalitet, hele
året. For å få til dette i Norge
kreves en industriell tankegang, med store investeringer
i automatisering og effektivisering. På den andre siden

står fiskere som vil fiske når
fisken er lettest tilgjengelig.
Det er kostnadseffektivt, men
det gir oss store sesongtopper. Disse to verdenene er
ikke lett å forene. Og med den
lønnsomheten som filetindustrien har hatt, er det kanskje fristende å at vi burde la
være å kjempe mot sesongsvingningene. Dilemmaet ørst
behov for jevn tilførsel, ofte
også er de bedriftene som har
flest ansatte, som har store
ringvirkninger og stor betydning for bosetting. Behovet
for jevn tilførsel handler ikke
om hele næringen, men det
er viktig for mange samfunn
hvor industrien skaper
arbeidsplasser i dag.
I meldingen legger departementet vekt på flere
tiltak som kan sikre jevnere
råstofftilgang, som ferskfiskordning, kvotefleksibilitet,
levendelagring og endring
av kvoteåret. Men det som
kanskje har et like stort
potensiale for å gjøre noe
med råstofftilgangen, er
omsetningsformer som knytter flåte og industri tettere
sammen.
Departementet vil foreslå lovendringer som «gir
verdikjeden økt frihet til valg
av omsetningsformer mellom
kjøper og selger». Det burde
åpne for at industrien kan
bruke kontrakter og faste
avtaler for å påvirke fiskernes
fangstatferd og sikre både
nok råstoff og riktig kvalitet.
Og det gir større muligheter
for å følge andre strategier
enn de sesongbaserte. Og
her ligger en viktig erkjennelse: norsk fiskeindustri skal
ikke ha én strategi. Det bør
være slutt på de tider hvor
myndighetene definerer en
nærings strategi, og det går
også departementet langt i å
erkjenne.
Spørsmålet er hvordan
man utnytter både den gode
tilgjengeligheten i sesongene
og den ferske råvaren til å
skape konkurransefortrinn.
Det er mange veier til Rom,
og mange veier til romernes
mage…

kostnadseffektivt, men det gir oss store sesongtopper.
Disse to verdenene er ikke lett å forene. Og med den
lønnsomheten som filetindustrien har hatt, er det
kanskje fristende å at vi burde la være å kjempe mot
sesongsvingningene. Dilemmaet ørst behov for jevn
tilførsel, ofte også er de bedriftene som har flest
ansatte, som har store ringvirkninger og stor
betydning for bosetting. Behovet for jevn tilførsel
handler ikke om hele næringen, men det er viktig for

Folk i hele Europa vil nemlig ha fisk resten av året
også. Fersk fisk, til og med. Og det har norsk

mange samfunn hvor industrien skaper
arbeidsplasser i dag.

fiskerinæring mulighet til å gi Europa, hvis forholdene
legges til rette for det. I dag er det slik at bedrifter som
vil gi forbrukerne fersk fisk hele året må tilpasse seg
to ganske ulike virkeligheter. På den ene siden har de
supermarkedslogikken, hvor det forventes et bredt
spekter av produkter, av høy og jevn kvalitet, hele
året. For å få til dette i Norge kreves en industriell
tankegang, med store investeringer i automatisering

I meldingen legger departementet vekt på flere tiltak
som kan sikre jevnere råstofftilgang, som
ferskfiskordning, kvotefleksibilitet, levendelagring og
endring av kvoteåret. Men det som kanskje har et like
stort potensiale for å gjøre noe med råstofftilgangen,
er omsetningsformer som knytter flåte og industri
tettere sammen.

og effektivisering. På den andre siden står fiskere
som vil fiske når fisken er lettest tilgjengelig. Det er
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Departementet vil foreslå lovendringer som «gir
verdikjeden økt frihet til valg av omsetningsformer
mellom kjøper og selger». Det burde åpne for at
industrien kan bruke kontrakter og faste avtaler for å
påvirke fiskernes fangstatferd og sikre både nok
råstoff og riktig kvalitet. Og det gir større muligheter
for å følge andre strategier enn de sesongbaserte. Og
her ligger en viktig erkjennelse: norsk fiskeindustri
skal ikke ha én strategi. Det bør være slutt på de tider
hvor myndighetene definerer en nærings strategi, og
det går også departementet langt i å erkjenne.
Spørsmålet er hvordan man utnytter både den gode
tilgjengeligheten i sesongene og den ferske råvaren til
å skape konkurransefortrinn. Det er mange veier til
Rom, og mange veier til romernes mage…
Gjesteskribenter:
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Bø kommune i Vesterålen lot Nergård-konsernet
3
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kjøpe seg fri fra aktivitetsplikten mot en

NYHETER

Årsmøte: Onsdag starter årsmøtet i Norges Fiskarlag. Det skjer i Trond-

heim. Landsmøtet er Norges Fiskarlags øverste organ og legger hovedlinjene
for organisasjonens arbeid. Det er ventet opp mot 300 deltakere til møtet.

kompensasjon på 19 millioner kroner. Nå er

Fakta: nergård
QQNergård er et integrert fiskerikonsern med fangst fra fem egne
torsketrålere, foredling og salg
av fisk, både hvitfisk og pelagisk
som sild og makrell.
QQNergård-konsernet består i
tillegg til Nergård AS av Nergård
Bø, Nergård Eiendom, Nergård
Havfiske, Nergård Senja, Nergård
Sild, Nergård Sørøya og Lofoten
Viking. I tillegg har konsernet
mindre aksjeposter i flere selskaper.
QQNergård Havfiske har leveringsplikt på vel 13 trålkonsesjoner.
QQKonsernet totalt sett har rundt
440 ansatte.

ordføreren sjeleglad for handelen. Terje Jensen
Harstad
- Nå vil regjeringen åpenbart fjerne disse
forpliktelsene. Og det er langt fra sikkert at det blir så
mye igjen til kommunene nå som det vi fikk. Så jeg er

GLAD: Bø-ordfører
Sture Pedersen er glad
han har kvittet seg med
aktivitetsplikten allerede, og
angrer nesten på at han ikke
«solgte» leveringsplikten i
samme slengen, sett i lys av
regjeringsforslagene som nå
foreligger.

i hvert fall glad for at vi sitter igjen med noe. Hele
poenget er jo at forpliktelsene ikke ble overholdt
uansett, forteller Bø-ordfører Sture Pedersen.
Pose og sekk

ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Samme aktivitet som før i Bø,
men nå uten aktivitetsplikten
zsjømatmelding
Bø kommune i
Vesterålen lot Nergårdkonsernet kjøpe seg
fri fra aktivitetsplikten
mot en kompensasjon
på 19 millioner kroner.
Nå er ordføreren sjeleglad for handelen.
ISLAND

Han føler nesten at han har fått både i pose og sekk.
De 19 millionene har kommunen brukt, og bruker
fortsatt, på investeringer og støtte til fiskeflåten og
fiskeindustrien. Samtidig er aktiviteten minst like stor
på Nergård Bø som før «salget» av aktivitetsplikten.
- I tråltida, mens trålerne leverte den leveringspliktige
fisken. hadde vi omlag 140 ansatte. Etter den tid har

Terje Jensen
Harstad
– Nå vil regjeringen åpenbart
fjerne disse forpliktelsene. Og
det er langt fra sikkert at det blir
så mye igjen til kommunene nå
som det vi fikk. Så jeg er i hvert
fall glad for at vi sitter igjen med
noe. Hele poenget er jo at forpliktelsene ikke ble overholdt
uansett, forteller Bø-ordfører
Sture Pedersen.

Pose og sekk
Han føler nesten at han har fått
både i pose og sekk. De 19 millionene har kommunen brukt,
og bruker fortsatt, på investeringer og støtte til fiskeflåten

Bø, NorDLAND

og fiskeindustrien. Samtidig er
aktiviteten minst like stor på
Nergård Bø som før «salget» av
aktivitetsplikten.
– I tråltida, mens trålerne leverte den leveringspliktige fisken. hadde vi omlag 140 ansatte.
Etter den tid har det hovedsaklig
vært aktivitet i vintersesongen
med 30 -40 ansatte. Sånn var det
før avtalen om kompensasjon
ble inngått, og sånn har det vært
etterpå. Nergård-konsernet har
opprettholdt aktiviteten, I tillegg arbeider de med opplegg
rundt levendelagring, det er
gjort investeringer på anlegget som har med satsing på
biprodukter å gjøre og vi har
fått ny flekkemaskin. Målet er

«MISTET: Nergård Bø «mistet» aktivitetsplikten for to-tre
år siden. Men aktiviteten er den samme nå som før. Dette er
Eirik Olsen (t.v.) tillitsvalgt Tone Robertsen og Terje Hage med
saltfisk.

helårsdrift, forteller Eirik Olsen
på Nergård Bø på Steine i Bø.

Leveringsplikten
Ordfører Pedersen er selvsagt
ikke fornøyd så lenge det ikke er
helårig aktivitet på fiskebruket.
Og han legger ikke skjul på at
han ville hatt enda større tro
dersom det hadde vært lokale
eiere på fiskebruket.
Men i det store og hele så angrer han nesten på at de ikke var
enda mer offensive i forhandlingene med Nergård-konsernet,

””

Jeg er i hvert fall
glad for at vi sitter
igjen med noe. Hele poenget er jo at forpliktelsene ikke ble overholdt
uansett
Sture Pedersen, ordfører i Bø

og også ba om tilbud på å ta bort
hele leveringsplikten.
– Da ville naturligvis stormen

blitt enda sterkere. Men ut fra
det vi nå ser, så blir jo den forpliktelsen også mer eller mindre borte. Det er jo allerede i
utgangspunktet snakk om bare
en tilbudsplikt. Per i dag har vi
konsesjoner tilknyttet fiskebruk
her i Bø som ligger i porteføljen
til Havfisk. Men vi får ingen ting
derfra. Råstoffet tilbys, antagelig slik det skal, men ingen byr
på det her i kommunen. Det er
snakk om frossent råstoff som
det ikke er produksjon for her.
Derimot kunne nok bedriften
her tenkt seg flere lokale leverandører, mer kystflåte, slik
at aktiviteten kunne blitt mer
helårig, sier Bø-ordføreren.

Filetanlegg
På Nergård Bø står et nærmest
ubrukt filetanlegg, myntet på
sildeproduksjon, nærmest som
et monument over bearbeidingsplikten til Nergård-konsernet i
Bø. – Vi håper jo fortsatt at det
skal kunne bli sildeproduksjon
her, bearbeidingsplikt eller
ikke. Men da må nok kvotene
opp først. Og det ser jo ikke slik
ut de nærmeste årene, konstaterer Eirik Olsen på anlegget
på Steine.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

hele leveringsplikten.

det hovedsaklig vært aktivitet i vintersesongen med
30 -40 ansatte. Sånn var det før avtalen om
kompensasjon ble inngått, og sånn har det vært
etterpå. Nergård-konsernet har opprettholdt
aktiviteten, I tillegg arbeider de med opplegg rundt
levendelagring, det er gjort investeringer på anlegget
som har med satsing på biprodukter å gjøre og vi har
fått ny flekkemaskin. Målet er helårsdrift, forteller Eirik
Olsen på Nergård Bø på Steine i Bø.

- Da ville naturligvis stormen blitt enda sterkere. Men
ut fra det vi nå ser, så blir jo den forpliktelsen også
mer eller mindre borte. Det er jo allerede i
utgangspunktet snakk om bare en tilbudsplikt. Per i
dag har vi konsesjoner tilknyttet fiskebruk her i Bø
som ligger i porteføljen til Havfisk. Men vi får ingen
ting derfra. Råstoffet tilbys, antagelig slik det skal,
men ingen byr på det her i kommunen. Det er snakk
om frossent råstoff som det ikke er produksjon for her.

Leveringsplikten

Derimot kunne nok bedriften her tenkt seg flere lokale
leverandører, mer kystflåte, slik at aktiviteten kunne

Ordfører Pedersen er selvsagt ikke fornøyd så lenge

blitt mer helårig, sier Bø-ordføreren.

det ikke er helårig aktivitet på fiskebruket. Og han
legger ikke skjul på at han ville hatt enda større tro

Filetanlegg

dersom det hadde vært lokale eiere på fiskebruket.
På Nergård Bø står et nærmest ubrukt filetanlegg,
Men i det store og hele så angrer han nesten på at
de ikke var enda mer offensive i forhandlingene med

myntet på sildeproduksjon, nærmest som et
monument over bearbeidingsplikten til Nergård-

Nergård-konsernet, og også ba om tilbud på å ta bort
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konsernet i Bø. - Vi håper jo fortsatt at det skal kunne
bli sildeproduksjon her, bearbeidingsplikt eller ikke.
Men da må nok kvotene opp først. Og det ser jo ikke
slik ut de nærmeste årene, konstaterer Eirik Olsen på
anlegget på Steine.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
GLAD: Bø-ordfører Sture Pedersen er glad han har
kvittet seg med aktivitetsplikten allerede, og angrer
nesten på at han ikke «solgte» leveringsplikten i
samme slengen, sett i lys av regjeringsforslagene
som nå foreligger.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN «MISTET: Nergård
Bø «mistet» aktivitetsplikten for to-tre år siden. Men
aktiviteten er den samme nå som før. Dette er Eirik
Olsen (t.v.) tillitsvalgt Tone Robertsen og Terje Hage
med saltfisk.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN Sture Pedersen Bøordfører Steinesjøen Industriområde Steinesjøen
havn Bø, Nordland
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Regjeringens forslag:
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n Videreføre kvalitetstilsyn i regi av Norges
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Råfisklag og evaluere ordningen. n Bidra til

Regjeringens forslag:

jevnere råstofftilgang gjennom hele året ved å: -

n Videreføre kvalitetstilsyn

i regi av Norges Råfisklag og
evaluere ordningen.

Prioritere FoU innen levendelagring.

n Bidra til jevnere råstofftil-

gang gjennom hele
året ved å:
– Prioritere FoU innen levendelagring.
– Videreføre kvotebonus for
levendelagring og evaluere
ordningen senest i 2017.
– Videreføre ferskfiskordningen og evaluere ordningen
senest i 2017.
– Utrede flytting av kvoteåret.

- Videreføre kvotebonus for levendelagring og

n Arbeide for å øke andelen

restråstoff som bringes på
land.

evaluere ordningen senest i 2017.

n Prioritere kunnskap

om hvilken betydning nye
råvarer i fôret har for sjømattrygghet og kunnskap om
mulige nye utfordringer/nye
uønskede stoffer i sjømat.

n Videreføre arbeidet for

- Videreføre ferskfiskordningen og evaluere

å øke konsumet av norsk
sjømat.

n Fjerne restriksjoner på redskapsvalg når ikke biologiske
hensyn taler mot det.

ordningen senest i 2017.

n Justere størrelsesgren-

sene for lasteromsvolum på
fiskefartøy når det er behov
for det.

n Fjerne forbudet mot

ombordproduksjon i torsketrålgruppen for fartøy uten
leveringsplikt.

- Utrede flytting av kvoteåret.

n Videreføre aktivitetskravet

i deltakerloven.

n Videreføre praksis med

unntak fra aktivitetskravet,
som også legger til rette for
en hensiktsmessig utvikling
av ny biomarin aktivitet.

n Arbeide for å øke andelen restråstoff som bringes

n Regionalisere leveringsplikten.

FORVIKLINGER: Pål Krüger synes regjeringen roter seg inn i nye forviklinger rundt aktivitets- og leveringsplikt. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

på land.
n Prioritere kunnskap om hvilken betydning nye
råvarer i fôret har for sjømattrygghet og kunnskap om
mulige nye utfordringer/nye uønskede stoffer i sjømat.
n Videreføre arbeidet for å øke konsumet av norsk
sjømat.

n Fjerne bearbeidingsplik-

ten.

Og da har man ikke en gang
begynt på spørsmålet om hvem
det er som skal ha kompensasjonen. Bedriften(e) i land eller
lokalsamfunnet/kommunen?
– Som sagt, dette kommer til
å bli en evigvarende pinsel for
både myndigheter og næringa.
Mens det kunne vært løst med
enkle krav som de det gjelder
har vært inneforstått med fra
første stund.

Krav
Krüger har ideelt sett sans for
målsettingen om lønnsomhet
og full liberalisering for å få
dette til.
– Men sånn er det ikke i fiskerinæringa. Det gjelder både
på land og på hav. Det er ikke
fritt fram for alle. Alle kan for
eksempel ikke eie og drive
fiskebåter. Det er begrensninger som man må innrette seg
etter og forholde seg til. Man
kan gjerne ønske optimale muligheter for alle. Men sånn er
det ikke verden ser ut i norsk
fiskerinæring.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

n Sette ned en kommisjon

med henblikk på å avvikle
aktivitetsplikten.

n Opprettholde fiskernes

eierskap til salgslagene.

n Opprettholde systemet med

TROMSØ: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte den
nye sjømatmeldinga i Tromsø på fredag. FOTO: ARNE FENSTAD

Blandete reaksjoner fra politikere og næring
SJØMATMELDINGA: Både politkere og næringen er avventede til
regjerings forslag. – Meldingen
utfordrer viktige bærebjelker i
norsk fiskeripolitikk. Regjeringens oppskrift er gjenkjennelig
med deregulering som viktigste
tiltak. Regjeringens iver etter
prosess er tydeligvis nærmest ubegrenset, sier leder av
stortingets næringskomite, Geir

Pollestad (Sp). Sveinung Flem,
leder i Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, er kritisk til deler av
forslaget. – Omsetningsformene
er ikke et problem i dag. Auksjon
er generelt uovertruffen for å
hente ut gevinstene av markedsbasert omsetning. Vi advarer om
å endre balansen uten å ha tenkt
nøye gjennom hvilken vei vekten
da vil tippe, sier Flem

n Utarbeide forsalg til

lovendring som synliggjør
fiskesalgslagenes ansvar for
å sikre balanse i utarbeidelse
av forretningsvilkår.

n Opprettholde fiskesalgs-

lagenes oppgaver innen
ressurs- og kvalitetskontroll,
men vurdere tiltak som kan
bidra til å i større grad nå
målet om en adekvat og lik
kontroll basert på overordnede risikovurderinger.

n Trappe opp og bevilgnin-

gene til forskning og høyere
utdanning innenfor de seks
langsiktige prioriteringene i
langtidsplanen for forskning
og høyere utdanning, der hav
utgjør en av prioriteringene.

n Utarbeide en strategi for

bioøkonomi.

n Styrke spesifikke virke-

midler for marin sektor i
budsjettet for 2016, herunder
Forskningsrådets ordninger
som retter seg mot sjømatindustrien.

n Styrke ressursforskningen

i budsjettet for 2016 gjennom
en økning i fiskeriforskningsavgiften.

n Styrke generelle program-

mer i Innovasjon Norges
virkemiddelapparat i budsjettet for 2016. Følge opp marin
sektor generelt og sjømatindustrien spesielt i sin bruk
av Innovasjon Norge sine
virkemidler.
n Prioritere arbeidet for opp-

start av forhandlinger med
viktige handelspartnere som
vi ennå ikke har avtaler med,
samt vurdere mulighetene for
å etablere frihandelsavtaler
med regionale sammenslutninger. Land med potensial
for økt norsk sjømateksport
skal tillegges vekt når det innledes nye forhandlinger.

n Fortsette det systematiske

arbeidet for at sjømatnæringen skal ha fri markedsadgang til EU-markedet.

n I tilknytning til utredning

av konsekvensene av en TTIPavtale for Norge, særskilt
vurdere konsekvenser for
sjømatnæringen i EU og USA,
samt alternativer for å sikre
norsk sjømat i EU.

minstepris, men utarbeide
forslag til lovendringer som
tilrettelegger for en mer
balansert markedsplass
gjennom å fjerne salgslagenes
enerett til endelig fastsettelse
av minstepris.

n Arbeide aktivt og målrettet

n Oppnevne en ekspert-

n Opprettholde en obliga-

gruppe som kan gi råd om
både forenklinger i selve
minsteprisfastsettelsen og
forbedringer i markedsmekanismene i systemet for
førstehåndsomsetningen av
fisk.

for å begrense effektene av
økt omfang av veterinære og
tekniske handelshindre.

torisk markedsavgift for
eksport av sjømat. Omfanget
og nytten av den generiske
markedsføringen skal evalueres jevnlig.

n Utarbeide forslag til lovendringer som gir verdikjeden
økt frihet til valg av omsetningsformer mellom kjøper
og selger.

Les hele sjømatmeldingen på

fbfi.no

aktivitetsplikten.
n Fjerne restriksjoner på redskapsvalg når ikke
biologiske hensyn taler mot det.
n Justere størrelsesgrensene for lasteromsvolum på
fiskefartøy når det er behov for det.

n Opprettholde fiskernes eierskap til salgslagene.
n Opprettholde systemet med minstepris, men
utarbeide forslag til lovendringer som tilrettelegger for
en mer balansert markedsplass gjennom å fjerne

n Fjerne forbudet mot ombordproduksjon i
torsketrålgruppen for fartøy uten leveringsplikt.
n Videreføre aktivitetskravet i deltakerloven.

salgslagenes enerett til endelig fastsettelse av
minstepris.
n Oppnevne en ekspertgruppe som kan gi råd om
både forenklinger i selve minsteprisfastsettelsen og

n Videreføre praksis med unntak fra aktivitetskravet,
som også legger til rette for en hensiktsmessig

forbedringer i markedsmekanismene i systemet for
førstehåndsomsetningen av fisk.

utvikling av ny biomarin aktivitet.
n Utarbeide forslag til lovendringer som gir
n Regionalisere leveringsplikten.

verdikjeden økt frihet til valg av omsetningsformer
mellom kjøper og selger.

n Fjerne bearbeidingsplikten.
n Utarbeide forsalg til lovendring som synliggjør
n Sette ned en kommisjon med henblikk på å avvikle
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fiskesalgslagenes ansvar for å sikre balanse i

av økt omfang av veterinære og tekniske

utarbeidelse av forretningsvilkår.

handelshindre.

n Opprettholde fiskesalgslagenes oppgaver innen

n Opprettholde en obligatorisk markedsavgift for

ressurs- og kvalitetskontroll, men vurdere tiltak som

eksport av sjømat. Omfanget og nytten av den

kan bidra til å i større grad nå målet om en adekvat og

generiske markedsføringen skal evalueres jevnlig.

lik kontroll basert på overordnede risikovurderinger.
@text2
n Trappe opp og bevilgningene til forskning og

© Fiskeribladet Fiskaren

høyere utdanning innenfor de seks langsiktige
prioriteringene i langtidsplanen for forskning og
høyere utdanning, der hav utgjør en av
prioriteringene.
n Utarbeide en strategi for bioøkonomi.
n Styrke spesifikke virkemidler for marin sektor i
budsjettet for 2016, herunder Forskningsrådets
ordninger som retter seg mot sjømatindustrien.
n Styrke ressursforskningen i budsjettet for 2016
gjennom en økning i fiskeriforskningsavgiften.
n Styrke generelle programmer i Innovasjon Norges
virkemiddelapparat i budsjettet for 2016. Følge opp
marin sektor generelt og sjømatindustrien spesielt i
sin bruk av Innovasjon Norge sine virkemidler.
n Prioritere arbeidet for oppstart av forhandlinger
med viktige handelspartnere som vi ennå ikke har
avtaler med, samt vurdere mulighetene for å etablere
frihandelsavtaler med regionale sammenslutninger.
Land med potensial for økt norsk sjømateksport skal
tillegges vekt når det innledes nye forhandlinger.
n Fortsette det systematiske arbeidet for at
sjømatnæringen skal ha fri markedsadgang til EUmarkedet.
n I tilknytning til utredning av konsekvensene av en
TTIP-avtale for Norge, særskilt vurdere konsekvenser
for sjømatnæringen i EU og USA, samt alternativer for
å sikre norsk sjømat i EU.
n Arbeide aktivt og målrettet for å begrense effektene
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- Krigserklæring mot Nord-Norge
 Bladet Vesterålen. 15.11.2015 22:30. Oppdatert 16.11.2015 00:43. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Tor Johannes Jensen

HADSEL: Ordføreren i Hadsel mener regjeringa
går til krig mot Nord-Norge med å avvikle
ordningene som skulle sikre fisk til lokal industri.
- Dette er en krigserklæring mot Nord-Norge.
Fiskeriministeren ønsker å avvikle pliktene og
systemet som har sikret at fangstene er blitt
bearbeidet i de nordnorske lokalsamfunnene, i den
grad de er blitt det, sier ordfører Siv Dagny Aasvik
(Ap) til Bladet Vesterålen.
- Det handler om at verdiskapninga av fisken skal
komme lokalsamfunnene til gode i et langsiktig
perspektiv.
-Hva nå, Melbu?
- Ikke vrake det man har
Hun viser til at Aspaker mener dagens pliktsystem
ikke fungerer optimalt.
- Alle er enige om at det må skje tilpasninger.
Arbeiderpartiet har i sin sjømatpolitiske plattform sagt
at pliktene og rettighetene må ligge fast, men
gjennomgås og tilpasses. Hvis fiskeriministeren
fjerner dem før hun lar noen kommisjon gå gjennom
hvordan de kan fungere bedre, svikter logikken.
Dersom man ønsker at høstinga av ressursene skal
komme alle bedre til gode, må man forbedre det man
har, og ikke vrake det, mener Aasvik.
- Sentralisering som løsning
- Løsningen på alle de store samfunnsspørsmålene
for denne regjeringa ser ut til å være sentralisering,
og flytting av eierskap og aktivitet fra distriktene,
legger hun til.
Kan droppe Melbu
Ordføreren slår fast at dersom leveringsplikten

regionaliseres, vil det bety at man ikke trenger å gå
inn med fisken til Melbu.
- Og så sier hun at vi skal utnytte mer av fisken, og
satse på forskning og kompetanse. Da bør man heller
satse på de plassene der det finnes industri som kan
utvikle seg videre. På Melbu har Norway Seafoods
gjort en god jobb med levendelagring av torsk og
utvikling av produkter til markedet. Og så vil
fiskeriministeren rive vekk grunnlaget for at fisken kan
produseres på Melbu, konstaterer Siv Dagny Aasvik.
Revers
Hun mener stortingsmeldinga minner om hvordan
fiskeriministeren det siste året har satt Deltagerloven
under press.
- Det kom masse protester, og det endte med at hun
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måtte gå i revers. Her står vi igjen - og noen av de

Disse konsesjonene er gitt med bestemte

mest sentrale reglene som sørger for lokal

betingelser. Dette er betingelsene som nå er foreslått

verdiskapning er truet. Hennes løsning er å kaste alt

endret og fjernet.

om kull i stedet for å gjennomgå det og komme med
løsninger og justeringer. Her kaster hun på båten alt

Leveringsplikten skal sikre bestemte anlegg paÌ

som er så viktig for Melbu, Hadsel og andre

bestemte steder tilførsel av raÌ stoff fra selskapets traÌ

lokalsamfunn.

lere. Tilbudsplikt framkommer av forskrift om
leveringsplikt for fartøy med torsketraÌ ltillatelse, hvor

Høyre-grep

det heter at eieren skal tilby fartøyets fangst i
overensstemmelse med de vilkaÌ r som er fastsatt i

Hun viser til at Høyres fiskeriminister Svein

konsesjonsvilkaÌ rene for det enkelte fartøy.

Ludvigsen i sin tid svekket leveringsplikten og gjorde
den til tilbudsplikt.

Bearbeidingsplikten er landanleggenes plikt til aÌ
bearbeide fisk kjøpt av traÌ lere med leveringsplikt.

- Det har vært en kraftig bidragsyter til problemene vi
har hatt med å kreve vår rett på Melbu. Nå gjøres et

Aktivitetsplikten er selskapets plikt til aÌ drive

nytt historisk grep for å rive ned det som er bygd opp

industriell drift paÌ stedet, og er et selvstendig vilkaÌ r

over lang tid, sier ordføreren.

som selskapet maÌ oppfylle. Den omtales også som
industriplikt. Rederiet Havfisk ASA er det eneste som

Betale seg ut

har aktivitetsplikt, som forplikter selskapet til å ha
aktivitet på landanleggene i Stamsund, Melbu,

Hun er dypt skeptisk til å opprette en kommisjon som

Hammerfest, Kjøllefjord og BaÌ tsfjord. Andre rederi

skal se på kompensasjon for å avvikle

har faÌ tt fritak fra aktivitetsplikten etter aÌ ha inngaÌ tt

aktivitetsplikten.

avtaler med kommunen aktivitetsplikten var knyttet til.

- Man kan ikke kjøpe seg vekk fra noe som gir

Det er et begrenset antall foretak som har faÌ tt

verdiskapning over år og er med på å definere et

tillatelse for torsketraÌ lere med dispensasjon fra

lokalsamfunn og lokal leverandørindustri. Jeg

deltakerloven. Tre av dem er datterselskaper under

registrerer at vi ikke ropte ulv i utide da vi advarte mot

Havfisk ASA, som eier Melbutrålerne. I tillegg er det

at dette skulle skje.

NergaÌ rd AS. TraÌ lerne til disse konsernene har
leveringsplikt til egne fiskeindustrianlegg, men ogsaÌ

Nå appellerer jeg til Venstre og KrF om å være mer

til andre anlegg eller distrikter.

opptatt av framtida for distriktene enn det regjeringa
er, sier ordføreren i Hadsel.

Havfisk ASA har fiskerett til mer enn hver tiende torsk
i Norge. Rederiet eier blant annet også

Trålernes forpliktelser

landanleggene på Melbu og i Stamsund, og leier dem
ut til Norway Seafoods AS, som driver industrien.

Deltagerloven krever at bare aktive fiskere får ha
fiskerettigheter.

NergaÌ rd AS har fiskerett til rundt hver femte torsk
som fiskes i Norge, og har anlegg blant annet i Bø og

Noen industriselskap har likevel dispensasjon fra

på Værøy.

kravet om å være aktiv fisker, og har fått konsesjoner
for torsketråling for å kunne forsyne landanleggene

Trålerne med leveringsplikt har ikke noe forbud mot å

sine med råstoff.

levere frossen fisk i stedet for fersk. Dermed kan alle
ferskfisktraÌ lere i utgangspunktet bygges om til eller

Side 52 av 85

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.12.2015

skiftes ut med frysetraÌ lere. Men filetanleggene har

Opprettholde fiskesalgslagenes enerett til

behov for ferskt råstoff. Ved aÌ legge om til en ren

førstehåndsomsetning av fisk, men skape en mer

frysetraÌ ler kan leveringsplikten til bedrifter som bare

balansert markedsplass for villfisk.

kan ta imot fersk fisk derfor bli illusorisk.
Modernisere salgslagsloven. Det innebærer blant
Kilde: Nordland fylkeskommune, Fiskeridirektoratet

annet å fra ta salgslagene eneretten til å fastsette
minstepris på fisk. Fiskeriministeren vil også at

Ferskfisktråleren Havtind leverer på Melbu. Hvis

partene skal finne løsninger for pris og

fiskeriministeren får det som hun vil, blir

omsetningsform i fellesskap.

leveringsforpliktelsen endret fra Melbu til Nordland.
Økt satsing på forskning og innovasjon.
Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel
Videre forbedring av markedsadgang.
Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) mener

© Bladet Vesterålen

fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil rive ned
verdier som er bygd opp over lang tid.
Sjømatindustrimeldinga
Antallet norske bedrifter med filet som viktigste
produksjonsform er ifølge Sintef redusert fra 100
bedrifter til 10 bedrifter med 800 årsverk siden 1970tallet.
Driftsundersøkelsen for fiskeindustrien viser at
filetindustrien bare har hatt positivt resultat i to av de
siste 12 aÌ rene, ca. 0,3 % inntjening i 2012.
Stortingsmeldinga En konkurransekraftig
sjømatindustri tar for seg både kvitfiskindustri,
oppdrett og pelagisk (sild og lodde).
Dette er noen av hovedpunktene:
Fjerne forbud mot ombordproduksjon for
torsketrålere uten leveringsplikt
Regionalisere leveringsplikten for industrieide trålere
til fylker i stedet for lokalsamfunn.
Fjerne bearbeidingsplikten for industrieide trålere.
Opprette en kommisjon for å se på kompensasjon
ved å avvikle aktivitetsplikten.
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– Krigserklæring mot Nord-Norge
 Bladet Vesterålen. 14.11.2015. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur. Side: 14-15
TOR JOHANNES JENSEN

HADSEL:Ordføreren i Hadsel mener regjeringa
går til krig mot Nord-Norge med å avvikle

HADSEL: Ordføreren i
Hadsel mener regjeringa
går til krig mot Nord-Norge med å avvikle ordningene som skulle sikre fisk
til lokal industri.
T OR J OHANNES J ENSEN

ordningene som skulle sikre fisk til lokal industri.
- Dette er en krigserklæring mot Nord-Norge.
Fiskeriministerren ønsker å avvikle pliktene og
systemet som har sikret at fangstene er blitt
bearbeidet i de nordnoske lokalsamfunnene, i den
grad de er blitt det. Det handler om at verdiskapninga
av fisken skal komme lokalsamfunnene til gode i et
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– Krigserklæring mot Nord-Norge Åpner for fabrikktrålere
torjo@blv.no - 76110950

– Dette er en krigserklæring
mot Nord-Norge. Fiskeriministerren ønsker å avvikle pliktene og systemet som har sikret
at fangstene er blitt bearbeidet
i de nordnoske lokalsamfunnene, i den grad de er blitt det. Det
handler om at verdiskapninga
av fisken skal komme lokalsamfunnene til gode i et langsiktig
perpsketiv, sier ordfører Siv
Dagny Aasvik (Ap) til Bladet
Vesterålen.
Hun viser til at Aspaker mener dagens pliktsystem ikke
fungerer optimalt.
– Alle er enige om at det må
skje tilpasninger. Arbeiderpartiet har i sin sjømatpolitiske
plattform sagt at pliktene og
rettighetene må ligge fast, men

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil
rive ned verdier som er bygd
opp over lang tid.

– Bygger ned
arbeidsplasser
HADSEL: Natur og Ungdom
mener at regjeringa bygger
ned miljøvennlige arbeidsplasser i kyst-Norge med å
gjøre leveringsplikten regional.
– Betingelsen for å tillate trålere i Norge var at de
skulle levere fisken lokalt.
Nå slår Aspaker spikeren i
kista for dette ved å sentralisere leveringsplikta. Samfunn som historisk har drevet lokalt, miljøvennlig fiske
mister retten til ressursene,
heter det i en pressemelding
fra organisasjonen.
Natur og Ungdom viser
til at trålerne bruker fire til
fem ganger så mye drivstoff
per fangst som lokal kystflåte, og skaper også færre
arbeidsplasser.
– Her prioriterer Aspaker
få, forurensende arbeidsplasser over mange miljøvennlige. For et miljøvennlig fiske og bærekraftige
arbeidsplasser i distriktene
må trålerne miste kvotene,
og de må tildeles den lokale
kystflåten. Det vil gi oss mer
klimavennlig sjømat, mener
organisasjonen.

gjennomgås og tilpasses. Hvis
fiskeriministeren fjerner dem
før hun lar noen kommisjon gå
gjennom hvordan de kan fungere bedre, svikter logikken.
Dersom man ønsker at høstinga av ressursene skal komme
alle bedre til gode, må man forbedre det man har, og ikke vrake det, mener Aasvik.
– Løsningen på alle de store
samfunnsspørsmålene for denne regjeringa ser ut til å være
sentralisering, og flytting av eierskap og aktivitet fra distriktene, legger hun til.

Kan droppe Melbu
Ordføreren slår fast at dersom
leveringsplikten regionaliseres,
vil det bety at man ikke trenger
å gå inn med fisken til Melbu.
– Og så sier hun at vi skal
utnytte mer av fisken, og satse
på forskning og kompetanse.
Da bør man heller satse på de
plassene der det finnes industri
som kan utvikle seg videre. På
Melbu har Norway Seafoods
gjort en god jobb med levendelagring av torsk og utvikling av
produkter til markedet. Og så
vil fiskeriministeren rive vekk
grunnlaget for at fisken kan
produseres på Melbu, konstaterer Siv Dagny Aasvik.

HADSEL:
Industrieide
trålere uten forpliktelser
til lokalsamfunn, og opphevelse av forbud mot fabrikktrålere. Det er noen
av fiskeriminister Elisabeth Aspakers (H) tiltak
for å skape lønnsomhet i
fiskeindustrien.

løsning er å kaste alt om kull i
stedet for å gjennomgå det og
komme med løsninger og justeringer. Her kaster hun på båten
alt som er så viktig for Melbu,
Hadsel og andre lokalsamfunn.

T OR J OHANNES J ENSEN
torjo@blv.no - 76110950

Høyre-grep
Hun viser til at Høyres fiskeriminister Svein Ludvigsen i sin
tid svekket leveringsplikten og
gjorde den til tilbudsplikt.
– Det har vært en kraftig bidragsyter til problemene vi har
hatt med å kreve vår rett på
Melbu. Nå gjøres et nytt historisk grep for å rive ned det som
er bygd opp over lang tid, sier
ordføreren.

Betale seg ut

Revers

Hun er dypt skeptisk til å opprette en kommisjon som skal se
på kompensasjon for å avvikle
aktivitetsplikten.
– Man kan ikke kjøpe seg
vekk fra noe som gir verdiskapning over år og er med på
å definere et lokalsamfunn og
lokal leverandørindustri. Jeg
registrerer at vi ikke ropte ulv i
utide da vi advarte mot at dette
skulle skje.
Nå appellerer jeg til Venstre
og KrF om å være mer opptatt
av framtida for distriktene enn
det regjeringa er, sier ordføreren i Hadsel.

Hun mener stortingsmeldinga
minner om hvordan fiskeriministeren det siste året har satt
Deltagerloven under press.
– Det kom masse protester,
og det endte med at hun måtte gå i revers. Her står vi igjen
– og noen av de mest sentrale
reglene som sørger for lokal
verdiskapning er truet. Hennes

Ferskfisktråleren
«Havtind»
leverer på Melbu. Hvis fiskeriministeren får det som hun
vil, blir leveringsforpliktelsen
endret fra Melbu til Nordland.

– Tar fra oss sikkerheten
HADSEL:
Hovedtillitsvalgt hos NNN på Melbu
mener fiskeriministeren
gjør det enda verre for
mulighetene til helårs arbeidsplasser.
T OR J OHANNES J ENSEN
torjo@blv.no - 76110950

Nina Hanssen er hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
hos Norway Seafoods på Melbu. Hun har mange år bak seg
i hjørnesteinsbedriften, men
nå frykter hun hva framtida vil
bringe for hennes og kollegaenes jobber.
Hun innrømmer at hun følte seg
rystet da hun så forslaget fra fiskeriministeren.
– Jeg vet ikke hva man skal
si. Vi hadde jo håpet på forandringer som skulle gi mer helårige arbeidsplasser, men dette
blir bare enda verre, sier Hanssen til Bladet Vesterålen.

Sikkerheten
De tre forpliktelsene har etter
de tillitsvalgtes syn vært den
lille sikkerheten man har hatt:
– Bryter man trålerkonsesjonene fra anleggene, føler jeg at
sikkerheten vår ryker. Det er
den vi har hengt i, og det som

var betingelsene for at man fikk
overta trålerne og anlegget.
Forpliktelsene har gjort at vi
faktisk har hatt det lille arbeidet
vi har hatt. Det er kunder nok
og produkter nok, men ikke fisk
nok, sier Nina Hanssen.
Samtidig
mener
hun
systemet med trålernes forpliktelser har vært uthulet over tid.
Hun mener fiskeriministeren
legger alt til rette for havsida
på bekostning av industrien på
land.
– Går dette igjennom, er
det like godt å tillate ombordproduksjon på trålerne, mener
hun. Og det er nettopp det Aspaker går inn for, om enn ikke
på de leveringspliktige trålerne.

Sesongbruk
Uten lokal leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt,
frykter hun at bare ett av Norway Seafoods’ anlegg vil bli
drevet på helårsbasis. Så vil
resten drive i sesongen, etter
hvert med innleid arbeidskraft.
– Slipper hun det så løst,
tror jeg det blir bare ett anlegg
igjen i Finnmark og kanskje
ett i Nordland, og så kan de
permittere resten av gjengen.
Da blir det ei satsing på Båtsfjord i Finnmark. Og så spørs
det hvem som blir det heldige

anlegget man satser på i Nordland. Etter hvert vil de andre
anleggene drives med innleid
arbeidskraft i sesongen. Ingen
lokale vil leve med å ha jobb tre
måneder i året, sier Nina Hanssen.

Blir ikke arbeid
Hovedproblemet er mangelen
på råstoff gjennom hele året.
Og det ser hun ikke at fiskeriministeren løser.
– Vi har knivet om det samme råstoffet i alle år og klarer
ikke å serve kundene med varer. Trålerne fryser inn fisken
og vi skaffer ikke nok ferskt
råstoff til kundene våre. Vi har
kunder nok og produkter nok,
men mangler ferskt råstoff. Det
vi trenger er ferskt råstoff, eller kunder som vil ha frossent
råstoff, understreker den hovedtillitsvalgte på Melbu.
Hanssen ser heller ikke bort
fra at et frislipp vil være en ny
spiker i kista for norsk filétindustri.
– Vi veit at det som gir mest
lønnsomhet er jo å sende fisken
ut rund. Uten bearbeidingsplikt
og aktivitetsplikt vil man få lov
til å ise fisken rund og selge den
ut. Det er det de har tjent mest
penger på. Det vil være lønnsomt for landsida, men indus-

trien mister arbeidsplasser. Det
blir ikke mye arbeid av å ise fisken rund, slår hun fast.
Satsing
Samtidig gleder Nina Hanssen seg over at anlegget på Melbu er med på et pilotprosjekt i
Norway Seafoods. Akkurat nå
installeres en ny filétmaskin og
skinnemaskin som skal gi bedre utbytte av filéten. Seinere
kommer en vannjetmaskin som
skal skjære filetene.
Etter at anlegget på Melbu
har stått stille med permitterte
ansatte store deler av høsten
gjennom flere år, er det anlegget i Stamsund som har måttet
ta støyten i år.
– Melbu er pilotanlegget for
denne teknologien og har fått
signaler om at vi skal bli prioritert med råstoff. Jeg håper jo
det skal gi lønnsomhet. Så får
vi heller ta noe effektivisering.
Men noen vil komme til å bli
masse permittert hvis forslagene fra regjeringa blir vedtatt,
sier hun.

Hovedtillitsvalgt for NNN på
Melbu, Nina Hanssen, frykter
konsekvensene av å droppe trålernes forpliktelser.

Fredag la hun fram stortingsmeldinga «En konkurransekraftig sjømatindustri». I hovedsak
handler den om å slippe tøylene
og gi aktørene færre regler og
begrensninger.
– Vi ønsker å forenkle og gi
næringa mer spillerom, sa Aspaker selv da hun la fram meldinga i Tromsø.
Og så slo hun fast at regjeringa vil at mest mulig isk skal
bearbeides i Norge.
– Stadig mer isk sendes ubearbeidet ut av landet, og mange
bedrifter sliter med inntjeninga.
Sender vi isken til bearbeiding
i utlandet, sender vi fra oss muligheter. Det handler om å gi
industrien rammebetingelser
som gjør det lønnsomt å bearbeide råstoffet, sier hun.
Aspaker vil viske ut grensa
som går på kaikanten, mellom
iskere og landanlegg:
– Det er ikke lenger iskelåten på den ene sida og industrien på den andre. Det dukker
stadig opp nye måter å organisere den på, mener hun.
– Tida har løpt fra lere reguleringer i norsk iskerinæring.
Det som skulle fremme aktivitet og lønnsomhet, står i dag
mer fram som et hinder.
Én av reguleringene iskeriministeren mener tida har løpt
fra, er det generelle forbudet
mot fabrikktrålere som bearbeider isk om bord:
– Vi vil oppheve forbudet
mot ombordproduksjon i torsketrålgruppen. Det gir større
valgfrihet, og det er vanskelig
å dokumetnere at det hindrer
arbeidsplasser på land, sa hun.
Hun viste til at 11 av de 37
torsketrålerne i Norge allerede
har særskilt tillatelse til ombordproduksjon, og at forslaget
ikke vi gjelde trålere med leveringsplikt. Dermed er det seks
torsketrålere som med hennes
forslag vil kunne innrede fa-

Fakta
Dette er noen hovedpunkt i
stortingsmeldinga «En konkurransekraftig sjømatindustri»:
• Fjerne forbud mot ombordproduksjon for torsketrålere
uten leveringsplikt
• Regionalisere leveringsplikten
for industrieide trålere til fylker
i stedet for lokalsamfunn.
• Fjerne bearbeidingsplikten for
industrieide trålere.
• Opprette en kommisjon for å
se på kompensasjon ved å avvikle aktivitetsplikten.
• Opprettholde iskesalgslagenes enerett til førstehåndsomsetning av isk, men skape en
mer « balansert markedsplass
for villisk».
• Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen
• Økt satsing på forskning og
innovasjon
• Videre forbedring av markedsadgang

brikk om bord.
Det mener hun blant annet
vil bidra til å øke andelen restråstoff som bringes på land,
slik at det kan utnyttes til nye
formål.

Trålernes plikter
Hun vil altså oppheve den lokale leveringsplikten for trålere
som eies av iskeindustri, og
oppheve bearbeidingsplikten
for landanleggene, såvel som
aktivitetsplikten.
– Det er riktig å legge om
ordninger som ikke virker etter
hensikten, sa Aspaker.
I stedet for at trålerne har leveringsplikt til industrien i spesiikke lokalsamfunn som Melbu, blir den nå knyttet til fylke.
Dermed vil Melbutrålerne oppfylle vilkårene om de leverer til
et iskebruk i Nordland, dersom
Aspaker får det som hun vil.
– Det legges til rette for at
råstoffet kan gå til bedriften
med best forutsetninger til å utnytte det, sa hun.
– Den tida er forbi da myndighetene kan bestemme hva
slags produksjon en bedrift
skal ha, sa Elisabeth Aspaker
om bearbeidingsplikten.
– Vi mener at mer råstoff bør
bearbeides, men dagens plikt
bidrar ikke til det, la hun til.
Hun slo fast at aktivitetsplikten må ses som et distriktspolitisk virkemiddel.
– Det er rimelig at lokalsamfunnet får kompensasjon om
den oppheves, framholdt iskeriministeren og sa at hun ønsker å sette ned en kommisjon
som skal vurdere kompensasjon til lokalsamfunnene som i
dag nyter av industri med aktivitetsplikt.
– Jeg ønsker løsninger som
gavner alle bedre enn dagens
system. Det gjelder å komme
fram til et akseptabelt oppgjør
for lokalsamfunnene som har
aktivitetsplikt i dag, sa hun. Aspaker slo fast at lokalsamfunnene selv skal være med i det
arbeidet.

Råfiskloven
Aspaker vil endre Råiskloven
igjen. Hun forsikrer at det fortsatt skal være lovpålagt førstehåndsomsetning gjennom iskareide salgslag.

Forpliktelsene
Deltagerloven hindrer at andre
enn aktive iskere kan eie iskebåter. Likevel har noen industriselskap fått dispensasjon fra
reglene. Det gjelder blant annet
daværende Melbu Fiskeindustri.
Til gjengjeld for tillatelsen til
å eie torsketrålere, måtte industriselskapene forplikte seg til at
fangstene skulle skape aktivitet
på konkrete landanlegg gjennom å forsyne dem med råstoff.
• Leveringsplikten skal sikre
bestemte anlegg på bestemte
steder tilførsel av råstoff fra selskapets trålere. Tilbudsplikten
fremkommer av forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, hvor det heter
at eier av fartøy med slik tillatelse skal tilby fartøyets fangst
i overensstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonsvilkårene for det enkelte fartøy.
• Bearbeidingsplikten er landanleggenes plikt til å bearbeide
iske kjøpt av trålere med leveringsplikt. Det skal også sørge

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) (Foto: Nærings- og
Fiskeridepartementet)
– Men vi vil modernisere
salgslagsloven, sier hun.
Det betyr blant annet at regjeringa vil fjerne salgslagenes
enerett til endelig fastsettelse
av minstepris.
– Og vi vil tydeliggjøre iskesalgslagenes ansvar for å sikre
blananse i omsetningsvilkårene. Aktørene må i fellesskap
inne løsninger for pris og omsetningsform, sa hun.

Ut av oljeavhengighet
Aspaker
mener
disse
endringene blir viktige for omstillingen av Norge ut av oljeavhengigheten.
– Målet er å øke konkurransekrafta for norsk næringsliv.
Sjømatnæringa kan bidra, og
den blå økonomien vil bli viktigere for Norge. Men vi må sløse
mindre, utnytte hele isken, og
ikke la maskiner stå og mennesker gå uten arbeid store deler
av året, la hun til.
Handelspolitikk og friere
markedsadgang for norsk isk
står også på regjeringas dagsorden.
Hun håper stortingsmeldinga blir behandlet før påske.
Hun beskrev ei næring som
ikke tiltrekker seg arbeidstagere, og som ikke blir ansett som
attraktiv av investeringsvillig
kapital.
– I dag uteblir innovasjonen,
og negative resultater trekker
industrien ned. Dette er ikke
bærekraftig på lang sikt. Vi har
plikt til å forvalte mulighetene
vi er gitt på best mulig måte. Det
vil bli økt behov for næringsrik
mat i framtida, og vi kan ikke
sløse med råstoff, arbeidskraft
eller kapital, sa iskeriminister
Elisabeth Aspaker.
for aktivitet på land, gjennom at
isken ikke selges ubearbeidet
videre.
• Aktivitetsplikten er selskapets plikt til å drive industriell
drift på stedet, og er et selvstendig vilkår som selskapet må
oppfylle.
• Det er bare noen få selskap
som har fått tillatelse for torsketrålere etter bestemmelsene.
Tre av dem er datterselskaper
under det Røkke-kontrollerte
Havisk ASA. Det omfatter også
trålerne med tilknytning til Melbu. I tillegg er det Nergård AS.
Trålerne til disse konsernene
har leveringsplikt til egne iskeindustrianlegg, men også til
andre anlegg eller distrikter.
• Rederiet Havisk har rettigheter til over ti prosent av de
norske totale kvotene på torsk.
• I 2013 ble drøyt 30 prosent
av den norske torskekvoten
nord for 62. breddegrad tatt av
torsketrålere.
Kilder: Nærings- og iskeridepartementet, Nordland
fylkeskommune

langsiktig perpsketiv, sier ordfører Siv Dagny Aasvik
(Ap) til Bladet Vesterålen.

måtte gå i revers. Her står vi igjen - og noen av de

Hun viser til at Aspaker mener dagens pliktsystem

mest sentrale reglene som sørger for lokal

ikke fungerer optimalt.

verdiskapning er truet. Hennes løsning er å kaste alt

- Alle er enige om at det må skje tilpasninger.

om kull i stedet for å gjennomgå det og komme med

Arbeiderpartiet har i sin sjømatpolitiske plattform sagt

løsninger og justeringer. Her kaster hun på båten alt

at pliktene og rettighetene må ligge fast, men

som er så viktig for Melbu, Hadsel og andre

gjennomgås og tilpasses. Hvis fiskeriministeren

lokalsamfunn.

fjerner dem før hun lar noen kommisjon gå gjennom

Høyre-grep Hun viser til at Høyres fiskeriminister

hvordan de kan fungere bedre, svikter logikken.

Svein Ludvigsen i sin tid svekket leveringsplikten og

Dersom man ønsker at høstinga av ressursene skal

gjorde den til tilbudsplikt.

komme alle bedre til gode, må man forbedre det man

- Det har vært en kraftig bidragsyter til problemene vi

har, og ikke vrake det, mener Aasvik.

har hatt med å kreve vår rett på Melbu. Nå gjøres et

- Løsningen på alle de store samfunnsspørsmålene

nytt historisk grep for å rive ned det som er bygd opp

for denne regjeringa ser ut til å være sentralisering,

over lang tid, sier ordføreren.

og flytting av eierskap og aktivitet fra distriktene,

Betale seg ut Hun er dypt skeptisk til å opprette en

legger hun til.

kommisjon som skal se på kompensasjon for å

Kan droppe Melbu Ordføreren slår fast at dersom

avvikle aktivitetsplikten.

leveringsplikten regionaliseres, vil det bety at man

- Man kan ikke kjøpe seg vekk fra noe som gir

ikke trenger å gå inn med fisken til Melbu.

verdiskapning over år og er med på å definere et

- Og så sier hun at vi skal utnytte mer av fisken, og

lokalsamfunn og lokal leverandørindustri. Jeg

satse på forskning og kompetanse. Da bør man heller

registrerer at vi ikke ropte ulv i utide da vi advarte mot

satse på de plassene der det finnes industri som kan

at dette skulle skje.

utvikle seg videre. På Melbu har Norway Seafoods

Nå appellerer jeg til Venstre og KrF om å være mer

gjort en god jobb med levendelagring av torsk og

opptatt av framtida for distriktene enn det regjeringa

utvikling av produkter til markedet. Og så vil

er, sier ordføreren i Hadsel.

fiskeriministeren rive vekk grunnlaget for at fisken kan

Ferskfisktråleren «Havtind» leverer på Melbu. Hvis

produseres på Melbu, konstaterer Siv Dagny Aasvik.

fiskeriministeren får det som hun vil, blir

Revers Hun mener stortingsmeldinga minner om

leveringsforpliktelsen endret fra Melbu til Nordland.

hvordan fiskeriministeren det siste året har satt

- Bygger ned arbeidsplasser

Deltagerloven under press.

HADSEL: Natur og Ungdom mener at regjeringa

- Det kom masse protester, og det endte med at hun

bygger ned miljøvennlige arbeidsplasser i kyst-Norge
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med å gjøre leveringsplikten regional.

bekostning av industrien på land.

- Betingelsen for å tillate trålere i Norge var at de

- Går dette igjennom, er det like godt å tillate

skulle levere fisken lokalt. Nå slår Aspaker spikeren i

ombordproduksjon på trålerne, mener hun. Og det er

kista for dette ved å sentralisere leveringsplikta.

nettopp det Aspaker går inn for, om enn ikke på de

Samfunn som historisk har drevet lokalt, miljøvennlig

leveringspliktige trålerne.

fiske mister retten til ressursene, heter det i en

Sesongbruk Uten lokal leveringsplikt,

pressemelding fra organisasjonen.

bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt, frykter hun at bare

Natur og Ungdom viser til at trålerne bruker fire til

ett av Norway Seafoods’ anlegg vil bli drevet på

fem ganger så mye drivstoff per fangst som lokal

helårsbasis. Så vil resten drive i sesongen, etter hvert

kystflåte, og skaper også færre arbeidsplasser.

med innleid arbeidskraft.

- Her prioriterer Aspaker få, forurensende

- Slipper hun det så løst, tror jeg det blir bare ett

arbeidsplasser over mange miljøvennlige. For et

anlegg igjen i Finnmark og kanskje ett i Nordland, og

miljøvennlig fiske og bærekraftige arbeidsplasser i

så kan de permittere resten av gjengen. Da blir det ei

distriktene må trålerne miste kvotene, og de må

satsing på Båtsfjord i Finnmark. Og så spørs det

tildeles den lokale kystflåten. Det vil gi oss mer

hvem som blir det heldige anlegget man satser på i

klimavennlig sjømat, mener organisasjonen.

Nordland. Etter hvert vil de andre anleggene drives

- Tar fra oss sikkerheten

med innleid arbeidskraft i sesongen. Ingen lokale vil

HADSEL: Hovedtillitsvalgt hos NNN på Melbu mener

leve med å ha jobb tre måneder i året, sier Nina

fiskeriministeren gjør det enda verre for mulighetene

Hanssen.

til helårs arbeidsplasser.

Blir ikke arbeid Hovedproblemet er mangelen på

TOR JOHANNES JENSEN torjo@blv.no - 76110950

råstoff gjennom hele året. Og det ser hun ikke at

Nina Hanssen er hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings-

fiskeriministeren løser.

og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

- Vi har knivet om det samme råstoffet i alle år og

hos Norway Seafoods på Melbu. Hun har mange år

klarer ikke å serve kundene med varer. Trålerne

bak seg i hjørnesteinsbedriften, men nå frykter hun

fryser inn fisken og vi skaffer ikke nok ferskt råstoff til

hva framtida vil bringe for hennes og kollegaenes

kundene våre. Vi har kunder nok og produkter nok,

jobber.

men mangler ferskt råstoff. Det vi trenger er ferskt

Hun innrømmer at hun følte seg rystet da hun så

råstoff, eller kunder som vil ha frossent råstoff,

forslaget fra fiskeriministeren.

understreker den hovedtillitsvalgte på Melbu.

- Jeg vet ikke hva man skal si. Vi hadde jo håpet på

Hanssen ser heller ikke bort fra at et frislipp vil være

forandringer som skulle gi mer helårige

en ny spiker i kista for norsk filétindustri.

arbeidsplasser, men dette blir bare enda verre, sier

- Vi veit at det som gir mest lønnsomhet er jo å sende

Hanssen til Bladet Vesterålen.

fisken ut rund. Uten bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt

Sikkerheten De tre forpliktelsene har etter de

vil man få lov til å ise fisken rund og selge den ut. Det

tillitsvalgtes syn vært den lille sikkerheten man har

er det de har tjent mest penger på. Det vil være

hatt: - Bryter man trålerkonsesjonene fra anleggene,

lønnsomt for landsida, men industrien mister

føler jeg at sikkerheten vår ryker. Det er den vi har

arbeidsplasser. Det blir ikke mye arbeid av å ise

hengt i, og det som var betingelsene for at man fikk

fisken rund, slår hun fast.

overta trålerne og anlegget. Forpliktelsene har gjort at

Satsing Samtidig gleder Nina Hanssen seg over at

vi faktisk har hatt det lille arbeidet vi har hatt. Det er

anlegget på Melbu er med på et pilotprosjekt i Norway

kunder nok og produkter nok, men ikke fisk nok, sier

Seafoods. Akkurat nå installeres en ny filétmaskin og

Nina Hanssen.

skinnemaskin som skal gi bedre utbytte av filéten.

Samtidig mener hun systemet med trålernes

Seinere kommer en vannjetmaskin som skal skjære

forpliktelser har vært uthulet over tid. Hun mener

filetene.

fiskeriministeren legger alt til rette for havsida på

Etter at anlegget på Melbu har stått stille med
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permitterte ansatte store deler av høsten gjennom
flere år, er det anlegget i Stamsund som har måttet ta
støyten i år.
- Melbu er pilotanlegget for denne teknologien og har
fått signaler om at vi skal bli prioritert med råstoff. Jeg
håper jo det skal gi lønnsomhet. Så får vi heller ta noe
effektivisering. Men noen vil komme til å bli masse
permittert hvis forslagene fra regjeringa blir vedtatt,
sier hun.
Hovedtillitsvalgt for NNN på Melbu, Nina Hanssen,
frykter konsekvensene av å droppe trålernes
forpliktelser.
© Bladet Vesterålen
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Vil fjerne forbud
 Fiskebåt. 13.11.2015 11:16. Oppdatert 13:47. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Diverse - Fangstbasert akvakultur

-Regjeringen vil fjerne forbudet mot
ombordproduksjon på trålere uten leveringsplikt
som ikke allerede har slikt løyve. Det opplyste
fiskeriminister Elisabeth Aspaker på
pressekonferansen om sjømatindustrimeldingen.
Oppsummert er dette endringene som regjeringen
foreslår:
-Videreføre kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag
og evaluere ordningen. - Bidra til jevnere
råstofftilgang gjennom hele året ved å: - prioritere
FoU innen levendelagring -videreføre kvotebonus for
levendelagring og evaluere ordningen senest i 2017 videreføre ferskfiskordningen og evaluere ordningen
senest i 2017 - Utrede flytting av kvoteåret -Arbeide
for å øke andelen restråstoff som bringes på land. Prioritere kunnskap om hvilken betydning nye råvarer
i fôret har for sjømattrygghet og kunnskap om mulige
nye utfordringer/nye uønskede stoffer i sjømat. Videreføre arbeidet for å øke konsumet av norsk
sjømat. -Fjerne restriksjoner på redskapsvalg når ikke
biologiske hensyn taler mot det. -Justere
størrelsesgrensene for lasteromsvolum på fiskefartøy
når det er behov for det. -Fjerne forbudet mot
ombordproduksjon i torsketrålgruppen for fartøy uten
leveringsplikt. - Videreføre aktivitetskravet i
deltakerloven. - Videreføre praksis med unntak fra
aktivitetskravet, som også legger til rette for en
hensiktsmessig utvikling av ny biomarin aktivitet. Regionalisere leveringsplikten. - Fjerne
bearbeidingsplikten. - Sette ned en kommisjon med
henblikk på å avvikle aktivitetsplikten. - Opprettholde
fiskernes eierskap til salgslagene. - Opprettholde
systemet med minstepris, men utarbeide forslag til
lovendringer som tilrettelegger for en mer balansert
markedsplass gjennom å fjerne salgslagenes enerett
til endelig fastsettelse av minstepris. -Oppnevne en
ekspertgruppe som kan gi råd om både forenklinger i
selve minsteprisfastsettelsen og forbedringer i
markedsmekanismene i systemet for
førstehåndsomsetningen av fisk. - Utarbeide forslag til
lovendringer som gir verdikjeden økt frihet til valg av

omsetningsformer mellom kjøper og selger. Utarbeide forsalg til lovendring som synliggjør
fiskesalgslagenes ansvar for å sikre balanse i
utarbeidelse av forretningsvilkår. - Opprettholde
fiskesalgslagenes oppgaver innen ressurs- og
kvalitetskontroll, men vurdere tiltak som kan bidra til å
i større grad nå målet om en adekvat og lik kontroll
basert på overordnede risikovurderinger. - Trappe
opp og bevillingene til forskning og høyere utdanning
innenfor de seks langsiktige prioriteringene i
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, der
hav utgjør en av prioriteringene. - Utarbeide en
strategi for bioøkonomi. - Styrke spesifikke virkemidler
for marin sektor i budsjettet for 2016, herunder
Forskningsrådets ordninger som retter seg mot
sjømatindustrien. - Styrke ressursforskningen i
budsjettet for 2016 gjennom en økning i
fiskeriforskningsavgiften. - Styrke generelle
programmer i Innovasjon Norges virkemiddelapparat i
budsjettet for 2016. Følge opp marin sektor generelt
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og sjømatindustrien spesielt sin bruk av IN sine
virkemidler.
- Prioritere arbeidet for oppstart av forhandlinger med
viktige handelspartnere som vi ennå ikke har avtaler
med, samt vurdere mulighetene for å etablere
frihandelsavtaler med regionale sammenslutninger.
Land med potensial for økt norsk sjømateksport skal
tillegges vekt når det innledes nye forhandlinger. Fortsette det systematiske arbeidet for at
sjømatnæringen skal ha fri markedsadgang til EUmarkedet - I tilknytning til utredning av
konsekvensene av en TTIP-avtale for Norge, særskilt
vurdere konsekvenser for sjømatnæringen i EU og
USA, samt alternativer for å sikre norsk sjømat i EU Arbeide aktivt og målrettet for å begrense effektene
av økt omfang av veterinære og tekniske
handelshindre - Opprettholde en obligatorisk
markedsavgift for eksport av sjømat. Omfanget og
nytten av den generiske markedsføringen skal
evalueres jevnlig.
© Fiskebåt
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Fjerner fiskernes vetorett
 Dn.no. 13.11.2015 11:09. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig
Rune Ytreberg

Regjeringen vil fjerne fiskernes 75 år gamle
vetorett over fiskeprisen. - Fiskerne skal ikke
lenger ha enerett til å fastsette minstepris, sier
fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
© Dn.no
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Sjømatindustri-utvalget
 Fiskeribladet Fiskaren. 13.11.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Diverse - Klippfisk, Nofima, Nofima faglig.
Side: 22

I kjølvannet av Sjømatindustriutvalget - og i
22 DEBATT

forkant av Stortingsmeldingen om
sjømatindustrien: Her følger sekretariatets
betraktinger om meldingen.
Som sekretærer for Sjømatindustriutvalget har vi med
stor interesse fulgt debatten og lest mange av

Innlegg

være behov for noen oppklarende kommentarer til

S

Vårt utgangspunkt er at sløsing med ressurser -det
være seg fisk eller andre innsatsfaktorer - bør
unngås. Samtidig må sjømatnæringen kunne tilby
sikre og attraktive arbeidsplasser for å overleve på
sikt.
Sjømatindustriutvalgets rapport (NOU 2014:16) har
fått stor oppmerksomhet - i alle fall i fiskerinæringa.
Og i disse dager skal regjeringens oppfølging av
arbeidet i form av en stortingsmelding foreligge.

om sekretærer for
Sjømatindustriutvalget
har vi med stor interesse
fulgt debatten og lest mange
av høringsuttalelsene. Flere
forhold tyder på at det kan
være behov for noen oppklarende kommentarer til
utvalgets arbeid. Kommentarene står for vår regning, og
kan naturligvis ikke tas til
inntekt for utvalgets syn. Vårt
utgangspunkt er at sløsing
med ressurser –det være seg
fisk eller andre innsatsfaktorer – bør unngås. Samtidig
må sjømatnæringen kunne
tilby sikre og attraktive
arbeidsplasser for å overleve
på sikt.
Sjømatindustriutvalgets
rapport (NOU 2014:16) har
fått stor oppmerksomhet – i
alle fall i fiskerinæringa. Og
i disse dager skal regjeringens oppfølging av arbeidet i
form av en stortingsmelding
foreligge.
Det synes å være liten
uenighet rundt utvalgets
virkelighetsbeskrivelse og
de økonomiske analysene.
Diagnosen synes altså i hovedsak grei, men medisinen
som foreskrives er det få
som har tru på. Uenigheten
knytter seg i all hovedsak til
vektingen av de økonomiske
og fordelingsmessige konsekvensene. Mange av utvalgets
forslag innebærer at det må
gjøres avveininger mellom
ulike verdier og konsekvenser. Dette er i hovedsak en
arena for politiske valg, der
alle er meningsberettigede og
alle stemmer like verdifulle.
En annen observasjon vi
gjør er at det fortsatt er slik at
det nesten utelukkende er aktører i fiskerinæringen som
deltar i debatten, og fangstleddet er særlig skeptisk til
endringer i rammevilkårene.
Oppdrett og aktører utenfor
«menigheten» er nesten
fraværende. Dette er uheldig
da alle samfunnsaktører har
interesse av at politikken som
utformes for sjømatnæringa
er best mulig egnet til å skape
velferd for landets innbyggere.

Utvalgets mandat
Utvalget ble bedt om å

Det synes å være liten uenighet rundt utvalgets

elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres
ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til
redaksjonen@fbfi.no
Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer.

Sjømatindustriutvalget
z fiskeindustri

og kan naturligvis ikke tas til inntekt for utvalgets syn.

Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt 5.000 tegn (ca. 750 ord).
Underinnlegg/replikk: Maksimalt 1.500 tegn (ca. 250 ord).
FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg
som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i

I kjølvannet av Sjømatindustriutvalget – og i
forkant av Stortingsmeldingen om sjømatindustrien:
Her følger sekretariatets betraktinger om meldingen.

høringsuttalelsene. Flere forhold tyder på at det kan
utvalgets arbeid. Kommentarene står for vår regning,

fredag 13. november 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
Telefaks: 55 21 33 01
Adresse: Sandbrogaten 5–7, 5003 Bergen

Bent Dreyer,
forskningssjef
i Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.
Øystein
Hermansen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.
John R. Isaksen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustri
utvalget.

komme med forslag knyttet
til å bedre lønnsomheten i
landindustrien og, om mulig,
komme med tiltak som kunne
bidra til økt nasjonal bearbeiding. Avveiingen mellom
bedre økonomi og fordelingsmessige konsekvenser skulle
overlates til politikerne.
Flere har ment at utvalget
har tolket sitt mandat svært
vidt når økonomisk organisering og samhandling i
verdikjeden har fått så mye
oppmerksomhet. Organiseringen av verdikjeden kan
ha stor betydning for både
lønnsomhet og verdiskaping.
Dette blir spesielt viktig
når myndighetene legger
betydelige begrensninger
på aktørenes handlingsrom
slik de gjør med fiskeflåten
og fiskesalgslag. Dersom
utvalget ikke tok for seg disse
elementene, ville de ikke ha
svart godt på oppgaven.
Flere har påpekt at utvalget
fester for stor lit til vertikal
integrasjon som saliggjørende for organiseringen av
sjømatindustrien. Utvalget
skriver at i noen markeder kan kundenes krav til
kontinuitet i tilførselen være
så strenge at det er mest

hensiktsmessig for sjømatbedriften å eie fiskefartøy,
for derigjennom å få større
kontroll på råstofftilførselen.
Etter all sannsynlighet vil
dette snarere være unntaket,
heller enn regelen. Et forbud
mot dette vil imidlertid hindre enkeltbedrifter i å utnytte
slike markedsmuligheter.
Samtidig vil velfungerende
mellommarkeder være et
godt alternativ til vertikal
integrering for mange produkter. Hovedkonklusjonen
fra utvalget er at bedre samspill mellom de ulike ledd i
verdikjeden er nødvendig for
å unngå sløsing og øke den
globale konkurransekraften.

Lønnsomheten til
landindustrien
I gjennomsnitt er ikke avkastningen i landindustrien
vesentlig forskjellig fra annen
norsk industri. Segmenter
innenfor sjømatindustri (som
klippfisk og tørrfisk) leverer
gode resultater over tid, mens
andre (som filèt og saltfisk)
ikke synes å generere tilstrekkelige overskudd. Både
bearbeidingsgrad, antall
bedrifter og antall sysselsatte
i norsk fiskeforedling er markant redusert over tid. Det er
et sterkt signal om at bedriftene i sektoren i mindre
grad evner å skape lønnsom
foredling av den ressursen
vi er så heldige å disponere i
våre nærliggende farvann.
Krise er ikke en nødvendig
begrunnelse for endringer.
Sløsing kan også være et
godt argument for endring.
Ved å husholdere bedre med
samfunnets ressurser (fisk,
arbeidskraft og kapital), kan
det frigjøres både arbeidskraft og kapital, og genereres
større inntekter som kan
benyttes til økt velferd.
Økt bearbeiding
Flere har etterspurt analyser
av hvilken produksjon og
hvilke bedrifter som er best.
Analyser basert på Nofimas
database av fiskeforedlingsbedrifter gir dessverre ingen
klare svar på dette. Hvilke
som gjør det best er etter
all sannsynlighet avhengig
av en rekke forhold, også
tilfeldigheter, samt ledelse og
ansattes evner. Det som er
sikkert er at rammevilkårene
er viktige for å forstå hvilke
egenskaper som over tid gir
suksess i landindustrien.

Utvalget foreslår at myndighetene ikke lengre skal legge
begrensninger på fartøyenes
utforming og redskapsbruk.
Flere frykter at dette vil
medføre at mer fisk fryses
om bord, noe som vil være
uheldig for foredlingsindustrien da ferskt råstoff er best
egnet til lokal foredling. Det
kan tenkes, men det er langt
fra sikkert, at flere fartøy vil
fryse fisken. En slik driftsform er både kapital- arbeidskrevende. Om et slikt valg tas
av flere, så vil det samtidig
fordre større arbeidsinnsats,
som mange anser som positivt. Samtidig kjøper klippfiskindustrien mye av den fryste
fisken fra norske og russiske
havfiskefartøy. Til denne
produksjonen er faktisk fryst

fisk best, da den gir høyere
utbytte. En betydelig del av
den fryste fisken selges også
til filetering i utlandet, hovedsakelig Kina.
Den samme trenden har vi
også sett for fersk fisk, der
mengden som sendes med
bil ut av landet har steget
kraftig de siste årene. I 2014
gjaldt det om lag 58.000 tonn
torsk – nesten 20 prosent av
torskefangsten det året.

Konsekvenser
De forslagene utvalget
fremmer er, som mange
av høringsinstansene har
påpekt, ikke uten konsekvenser. Utvalget får kritikk for at
konsekvensene ikke er godt
nok utredet. Den desidert
største kilden til frigjorte

for landets innbyggere.

virkelighetsbeskrivelse og de økonomiske analysene.
Diagnosen synes altså i hovedsak grei, men

Utvalgets mandat

medisinen som foreskrives er det få som har tru på.
Uenigheten knytter seg i all hovedsak til vektingen av
de økonomiske og fordelingsmessige
konsekvensene. Mange av utvalgets forslag
innebærer at det må gjøres avveininger mellom ulike
verdier og konsekvenser. Dette er i hovedsak en
arena for politiske valg, der alle er

Utvalget ble bedt om å komme med forslag knyttet til
å bedre lønnsomheten i landindustrien og, om mulig,
komme med tiltak som kunne bidra til økt nasjonal
bearbeiding. Avveiingen mellom bedre økonomi og
fordelingsmessige konsekvenser skulle overlates til
politikerne.

meningsberettigede og alle stemmer like verdifulle.
Flere har ment at utvalget har tolket sitt mandat
En annen observasjon vi gjør er at det fortsatt er slik
at det nesten utelukkende er aktører i fiskerinæringen
som deltar i debatten, og fangstleddet er særlig
skeptisk til endringer i rammevilkårene. Oppdrett og
aktører utenfor «menigheten» er nesten fraværende.
Dette er uheldig da alle samfunnsaktører har
interesse av at politikken som utformes for

svært vidt når økonomisk organisering og
samhandling i verdikjeden har fått så mye
oppmerksomhet. Organiseringen av verdikjeden kan
ha stor betydning for både lønnsomhet og
verdiskaping. Dette blir spesielt viktig når
myndighetene legger betydelige begrensninger på
aktørenes handlingsrom slik de gjør med fiskeflåten

sjømatnæringa er best mulig egnet til å skape velferd
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og fiskesalgslag. Dersom utvalget ikke tok for seg

og hvilke bedrifter som er best. Analyser basert på

disse elementene, ville de ikke ha svart godt på

Nofimas database av fiskeforedlingsbedrifter gir

oppgaven.

dessverre ingen klare svar på dette. Hvilke som gjør
det best er etter all sannsynlighet avhengig av en

Flere har påpekt at utvalget fester for stor lit til

rekke forhold, også tilfeldigheter, samt ledelse og

vertikal integrasjon som saliggjørende for

ansattes evner. Det som er sikkert er at

organiseringen av sjømatindustrien. Utvalget skriver

rammevilkårene er viktige for å forstå hvilke

at i noen markeder kan kundenes krav til kontinuitet i

egenskaper som over tid gir suksess i landindustrien.

tilførselen være så strenge at det er mest
hensiktsmessig for sjømatbedriften å eie fiskefartøy,

Utvalget foreslår at myndighetene ikke lengre skal

for derigjennom å få større kontroll på

legge begrensninger på fartøyenes utforming og

råstofftilførselen. Etter all sannsynlighet vil dette

redskapsbruk. Flere frykter at dette vil medføre at mer

snarere være unntaket, heller enn regelen. Et forbud

fisk fryses om bord, noe som vil være uheldig for

mot dette vil imidlertid hindre enkeltbedrifter i å utnytte

foredlingsindustrien da ferskt råstoff er best egnet til

slike markedsmuligheter. Samtidig vil velfungerende

lokal foredling. Det kan tenkes, men det er langt fra

mellommarkeder være et godt alternativ til vertikal

sikkert, at flere fartøy vil fryse fisken. En slik driftsform

integrering for mange produkter. Hovedkonklusjonen

er både kapital- arbeidskrevende. Om et slikt valg tas

fra utvalget er at bedre samspill mellom de ulike ledd i

av flere, så vil det samtidig fordre større

verdikjeden er nødvendig for å unngå sløsing og øke

arbeidsinnsats, som mange anser som positivt.

den globale konkurransekraften.

Samtidig kjøper klippfiskindustrien mye av den fryste
fisken fra norske og russiske havfiskefartøy. Til denne

Lønnsomheten til landindustrien

produksjonen er faktisk fryst fisk best, da den gir
høyere utbytte. En betydelig del av den fryste fisken

I gjennomsnitt er ikke avkastningen i landindustrien

selges også til filetering i utlandet, hovedsakelig Kina.

vesentlig forskjellig fra annen norsk industri.
Segmenter innenfor sjømatindustri (som klippfisk og

Den samme trenden har vi også sett for fersk fisk,

tørrfisk) leverer gode resultater over tid, mens andre

der mengden som sendes med bil ut av landet har

(som filèt og saltfisk) ikke synes å generere

steget kraftig de siste årene. I 2014 gjaldt det om lag

tilstrekkelige overskudd. Både bearbeidingsgrad,

58.000 tonn torsk - nesten 20 prosent av

antall bedrifter og antall sysselsatte i norsk

torskefangsten det året.

fiskeforedling er markant redusert over tid. Det er et
sterkt signal om at bedriftene i sektoren i mindre grad

Konsekvenser

evner å skape lønnsom foredling av den ressursen vi
er så heldige å disponere i våre nærliggende farvann.

De forslagene utvalget fremmer er, som mange av
høringsinstansene har påpekt, ikke uten

Krise er ikke en nødvendig begrunnelse for

konsekvenser. Utvalget får kritikk for at

endringer. Sløsing kan også være et godt argument

konsekvensene ikke er godt nok utredet. Den desidert

for endring. Ved å husholdere bedre med samfunnets

største kilden til frigjorte ressurser er i rasjonalisering

ressurser (fisk, arbeidskraft og kapital), kan det

av fiskeflåten. I dag er det en betydelig overkapasitet i

frigjøres både arbeidskraft og kapital, og genereres

de fleste fartøygruppene, hvilket bidrar til at både

større inntekter som kan benyttes til økt velferd.

kapital- og driftskostnader er høyere enn strengt tatt
nødvendig.

Økt bearbeiding
Dette er imidlertid resultatet av politiske valg, der
Flere har etterspurt analyser av hvilken produksjon

aktivitet i kystsamfunn er høyt prioritert. Realiseringen
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av disse gevinstene vil medføre en kraftig nedbygging

sjømatnæringas oppgave som sysselsettingsbærer i

av fiskeflåten. I tråd med den strukturrasjonalisering

kystsamfunnene og dette er kjernen i kritikken av

som allerede har funnet sted i næringa, vil

utvalgets rapport.

sannsynligvis fiskeriaktiviteten konsentreres om enda
færre steder og mot større og færre fiskefartøy.

Hvordan skal man så balansere disse? Det er mange

Sistnevnte fordi lønnsveksten i samfunnet høyst

ulike oppfatninger om hvilke mål som skal tillegges

sannsynlig vil være høyere enn i kapitalkostnadene.

sterkest vekt, og også folk utenom fiskerinæringen og
kysten har legitime interesser i slike verdispørsmål.

Prisene som i dag betales for torskekvoter er relativt

Denne avveiningen er det derfor politikernes oppgave

like mellom flåtegruppene. Dette indikerer at det ikke

å gjøre. I dette arbeidet er det viktig at våre

er store lønnsomhetsforskjeller mellom

folkevalgte har god kunnskap om hvordan

fartøygruppene, og at vi fortsatt vil se en betydelig

fiskeripolitikken påvirker de distriktspolitiske målene. I

diversitet i flåtesammensetningen. Hvilke ytterligere

tillegg bør de være oppmerksomme på alternativene -

konsekvenser dette vil ha for kystsamfunnene er

eksempelvis hva kan samfunnet skape av velferd ut

svært vanskelig å spå, noe utvalget heller ikke har gitt

fra en ressursrenteskattlegging. Et annet viktig

seg ut på.

element er rekkefølgen av tiltakene som introduseres.
En tilrettelegging for kun ett ledd i verdikjeden kan

I hvilken grad har det betydning for bosettingen langs

innskrenke handlingsrommet for det neste, og endre

kysten at bare fiskere kan eie fiskefartøy? Kanskje er

maktforholdene mellom leddene. En slik tilnærming er

det slik at mannskap likevel ville kommet fra de

ikke nødvendigvis den som gir størst aktivitet langs

samme samfunnene som i dag, dersom

kysten.

fiskeindustrien fikk eie fartøy? Kanskje er det slik at
foredlingsindustrien i hovedsak bidrar til aktivitet i

Den kanskje viktigste usikkerheten er knyttet til de

distriktene ettersom både eiere og mannskap på en

generelle samfunnskreftene. I hvor stor grad greier

stadig mer mobil fiskeflåte like godt kan være bosatt i

fiskeripolitikken å motvirke sentraliseringstendensene

byene og arbeide turnus på fiskebåten, i tråd med

vi ser ellers i Norge? Resultater fra et pågående

sentraliseringstendensene ellers i samfunnet?

arbeid i Nofima og FHFs forskningsprogram «Økt
lønnsomhet i torskesektoren» indikerer at

Fiskeriene kan generere betydelige skatteinntekter

fiskeripolitikken har liten betydning. Disse

om vi rasjonaliserer. I dag er rådende politikk «å la

spørsmålene illustrerer behovet for både et betydelig

ressursrenten bli igjen på kysten». I dag overføres

analysearbeid og politisk diskusjon før konklusjoner

denne ressursrenta i betydelig grad til de som selger

trekkes. I så måte kan man bare appellere til våre

seg ut av fiskefartøyene. Hva er effekten av dette?

stortingspolitikerne om at de ikke faller for fristelsen til

Investerer disse personene i ny aktivitet på kysten

bare å anvende «oppleste og vedtatte» distrikts- og

eller plasseres pengene i banken? En skatt på

fordelingsmessige sammenhenger, men går grundig

ressursrenta som genereres i en rasjonalisert flåte

gjennom disse og gir de fiskerinæringspolitiske

kan gi betydelige bidrag til finansieringen av

målene nytt og bedre innhold.

velferdsstaten.
Vi, og forhåpentligvis mange med oss, ser med
Fiskeripolitikk og sysselsetting

spenning fram til regjeringens behandling av
Sjømatindustriutvalgets innspill. Signalene hittil tyder

Utvalget erkjenner at det er en konflikt mellom de

på at mange av utvalgets mest kontroversielle forslag

fiskeripolitiske målene om økt lønnsomhet og å

ikke kommer til behandling i Stortinget.

opprettholde bosetting i kystdistrikter. Forslagene fra
utvalget oppfattes av mange ikke å ha tatt hensyn til

FiskeribladetFiskaren UTVALGET: Sjømati-
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ndustriutvalget, populært kalt Tveterås-utvalget under
en av sine samlinger.
ARKIVFOTO: KJERSTI SANDVIK
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Stort torskeseminar i Ålesund
 Fiskebåt. 11.11.2015 11:01. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Nofima, Nofima faglig

Norges sjømatråd i samarbeid med Fiskebåt og
Nordea Bank inviterer til seminar i Ålesund 12.
januar neste år med fokus på ombordproduksjon
av torskefisk og markedsutfordringer.
Programmet ser slik ut:
Økonomi/strategi Viktige utviklingstrekk i prising av
råstoff fra den havgående flåten. Vidar Naalsund,
Surofi
Sentrale trender i lønnsomheten i den havgående
flåten. Finn Arne Egeness, Nordea Bank
Struktur og kapasitet i trålflåten - utvikling og
drivkrefter. John Roald Isaksen, Nofima
Omlegging fra h/g - til filetproduksjon - en
framtidsrettet strategi? Paul Harald Leinebø,
Leinebris/PHL-service
Fra filet til H/G-produksjon - en riktig strategi? Solveig
Strand, Strand Fiskeriselskap
Er norske verft konkurransedyktige på bygging av
fiskefartøy? Arve Holstad, Kleven Verft
Fangst og teknologi Hvor går veien for trålflåten?
Webjørn Barstad, Havfisk
Vil trålfisken kunne oppnå linekvalitet? Kjell Larssen,
Nergård Havfiske
Hvilken kvalitetsheving på fisken kan oppnås med ny
teknologi? Lasse Rindahl, SINTEF
Felles kvalitetsstandard for ombordfryst filet Ann
Helen Hellevik, Møreforskning
Ombordproduksjon av torskefisk - kan det komme
store teknologiske endringer? Kristjan Kristjansson,
Valka Kjell Arthur Lind Olsen, Baader

Marked Det britiske markedet for ombordfryst h/g
Dominic Collins, Youngs Seafood LTD
Ombordfryst torsk - hvilke muligheter finnes i det
norske markedet? Ivar Wulf, Hallvard Lerøy
Porsjonspakket fisk - pengemaskin eller tapssluk?
Olav Steimler, Arctic Linefisk
Hvordan vil en verden i endring påvirke
markedsadgangen for torsk? Kristin Alnes, Sjømat
Norge
Russisk torsk-trussel eller markedsbygger i
fish&chips-markedet? Harald Nissen, Unique Seafood
Videreforedling, ovetar Polen eller Norge for Kina?
Klaus B Nielsen, Espersen Påmelding her (link)
© Fiskebåt

Side 64 av 85

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.12.2015

3400 nye fiskefartøyer skaper økt trygghet
 Kystmagasinet. 11.11.2015 08:34. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur

Kystmagasinet 7.15: I perioden 1990 til 2013 er
den norske fiskeflåten redusert fra 17.391 til 6.126
fartøyer. Samtidig er det bygget hele 3.422 nye
fartøyer, mens 1.052 fartøyer er ombygget eller
forlenget.
Moderniseringen av flåten har gitt bedre og tryggere
arbeidsplasser. Stadig færre fiskere mister livet, til
tross for at gjennomsnittsalderen på norske fartøyer
fortsatt er høy.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) henter hvert år ut
statistikk over nybygg og ombygninger fra
Fiskeridirektoratet. Kystmagasinet har fått tilgang til
de siste tallene som er sendt til SSB. Vi har
sammenholdt disse med Sjøfartsdirektoratets
statistikk over antall dødsulykker i fiskeflåten og
Fiskeridirektoratets tall over flåtens
gjennomsnittsalder. Mye tyder på at en moderne flåte
reduserer dødsrisikoen for fiskerne.
Tallene som SSB bruker er ikke hundre prosent
nøyaktige. Blir ett fartøy tatt ut av merkeregisteret, for
så å bli ført inn igjen noen år senere, vil dette kunne
medføre feil. Nybygg er også registrert etter når
skroget har blitt bygget, ikke når fartøyet er ført inn i
merkeregisteret. Det gir et lite avvik i reell alder på
fartøyene. Spesielt for store fartøyer kan det være
flere år i forskjell på når arbeidet på skroget starter til
det blir ført i merkeregisteret.
Moderne fiskefartøyer har bedre komfort for
mannskapet. De tilfredsstiller de nyeste
sikkerhetskravene. Likevel er det mange eldre
fartøyer som fortsatt er i bruk. 14.08 meter lange
Nordtinn fikk kjølen strukket for 85 år siden. Den ble
ombygget for 56 år siden og fikk ny motor for 35 år
siden.
Bygges stadig færre sjarker
Oversikten over nybygg viser hvordan utviklingen har
gått fra mindre til større fartøyer. Fra 1990 til 1995 ble

det årlig bygget 96 til 180 fiskefartøyer med største
lengde opp til 7,99 meter. Dette tallet har falt kraftig. I
2007 ble det bare bygget 33 båter i denne
lengdegruppen. Siden har antallet økt svakt til rundt
40 - 60 båter årlig, mest sannsynlig som følge av
oppdrettsnæringen sitt behov for leppefisk. Dette
fisket utøves ofte med svært små båter, gjerne åpne
raske båter med utenbords motor.
Mellomstore og store fiskefartøyer
For sjarker med lenge 8,00 - 12,99 meter har det
vært en jevn levering av nybygg. Det er først de siste
fem årene at det har vært noe nevneverdig fall i antall
nybygg i denne lengdegruppen. Men i 2013 ble det
levert hele 30 nye fiskefartøyer i denne
lengdegruppen. De fleste av disse var nok over 10
meter.
For store sjarker og kystfiskefartøy med lengde fra 13
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- 20,99 meter var det et kraftig fall fra rundt 12 til 20

mannskapene sine krav til komfort, og ikke minst for å

sjarker frem til 2003. Deretter ble det bygget en til fem

være konkurransedyktige i et marked hvor det er økt

båter i denne lengdegruppen årlig de siste ti årene.

fokus på levende lagring og ikke minst råvarenes

En gjennomgang av søknader om utskiftingstillatelser

ferskhet.

behandlet hos Fiskeridirektoratet tyder på at det igjen
skjer en økning i antallet kontraheringer i denne

Ballstadøy, bygget ved Vestværftet i Hvide Sande i

lengdegruppen. Mest sannsynlig er det som følge av

år, er et eksempel på en moderne fiskebåt hvor

høye torskekvoter og økende priser på torsk.

komfort for mannskap og fleksibel håndtering av
fangst er i fokus.

12,95 meter lange Stig Tommy, bygget i 2000, er et
eksempel på utviklingen mot sjarker hvor mannskapet

168 dødsfall

er bedre vernet mot vær og vind enn om bord på
eldre skøyter.

Fra 1981 til 2014 har 168 fiskere omkommet i 101
hendelser, ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Fiskeflåten med lengde 15 - 21.99 meter består av

Gjennomsnittlig lengde på båtene hvor ulykkene har

fartøyer som i snitt er over 36 år gamle. Til

skjedd er 14,2 meter. Av 101 hendelser med dødsfall

sammenligning er fartøyene over 28 meter bare i

var tretten knyttet til fartøyer over 21 meter. Men

underkant av 19 år gamle. Fartøyer i gruppen 21 -

svært interessant er, at samtidig som antall årlige

49,9 meter har hatt svært liten grad av fornying. Men

dødsfall har gått kraftig ned, øker snittalderen kraftig

økt fokus på levering av levende torsk kan, hvis

for de fartøyer som er involvert i dødsulykker.

kvotebonus opprettholdes, medføre at flere velger å
bygge om sine fartøy, og at en del kanskje velger å

Fra 1981 til 1999 var det 130 dødsfall i fiskeflåten.

bygge nytt.

Dette tallet inkluderer all typer ulykkerelaterte
dødsfall. I snitt var fartøyene hvor ulykkene skjedde

I 2013 ble det levert 14 fartøyer (skrog) over 50

20 år gamle. I perioden fra 2000 til og med 2014

meter. I de 24 årene som statistikken dekker er det

omkom 38 fiskere. I snitt var fartøyene som var

bare 1999 hvor det ble registrert flere store nybygg.

involvert 26,7 år gamle. Antall ulykker er så lavt at det

Da var tallet 19 fartøyer. Det er grunn til å tro at det vil

rent statistisk er farlig å legge for stor vekt på tallet.

bli bygget noe færre store nybygg kommende år. Men

Det skal bare et par hendelser til, som involverer

fortsatt har, for eksempel den pelagiske flåten,

fartøyer med alder på 30 - 40 år, for å endre kraftig i

spesielt i Austevoll, behov for flere nye fartøyer.

gjennomsnittstallet.

Mange fartøyer som bør skiftes ut

Haugagut er nylig levert til Austevoll. Det er fortsatt
en del eldre fartøyer i Austevollflåten som med fordel

Mange av fartøyene som er registrert som nybygg i

kan fornyes eller struktureres bort.

statistikken er allerede skiftet ut. Noen er solgt videre
til ny reder i Norge eller utlandet. Statistikken forteller

Nye båter er tryggere

også indirekte at nesten halve fiskeflåten er over 24
år gammel. Når det er 6.124 fartøyer i den samlede

Likevel er det mye som tyder på at det er færre som

fiskeflåten, hvorav 3.325 er bygget i 1990 eller

mister livet om bord på moderne fartøyer enn eldre.

senere, vil det si at det ved utgangen av 2013 var

Sannsynligvis skyldes det et bedre og sikrere

hele 2.799 båter som var bygget før 1990. Det

arbeidsmiljø. Nye båter har som oftest større og mer

forteller at det stadig vekk er en stor andel av flåten

ryddig plass på dekk, og mannskapet er ofte også

som trenger å fornyes, både for å tilfredsstille nye

bedre beskyttet mot vær og vind med shelterdekk.

sikkerhetsbestemmelser og med hensyn til
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De fleste hendelser som medfører dødsfall omfatter

Det har blitt 3.422 nye fiskebåter siden 1990,

mer enn ett dødsfall. Siden 1981 har det vært 13

samtidig som antall fartøyer er redusert fra 17.391 til

hendelser hvor det har omkommet tre eller flere

6.126 frem til 2013. Det tyder på at rundt halvparten

personer. Den største ulykken var da ni fiskere mistet

av fiskeflåten består av fartøyer som er bygget etter

livet da Tromsbåten Bordanes forliste i storm i

1990. Man kan med stor sikkerhet fastslå at norsk

Barentshavet i 1993. Ålesundsbåten Bellsund forliste i

fiskeflåte har blitt tryggere, dødsulykkene færre og

1983 sørvest av Bjørnøya. Sju av ni om bord omkom.

komforten for mannskapene bedre. 3.422 nybygg de

To ble berget etter 29 timer på redningsflåte. I 1981

siste 25 årene, samt reduksjon i antall fiskefartøyer,

forliste Nordlandsbåten Western i kuling utenfor

har likevel ikke betydd at norsk fiskeflåte har fått en

Lovund og sju omkom. Havarikommisjonen

lavere gjennomsnittsalder. Det er uten tvil et stort

konkluderte med at båtens stabilitet var for dårlig, og

behov for fornying både av hensyn til fiskerne sin

at den kantret som følge av en bråttsjø.

sikkerhet og komfort, og av hensyn til miljøet.

Det er vanskelig å bruke statistikken til å

Noen hurtigsjarker har hatt visse problemer med

sammenligne dødsrisiko for de ulike fartøystørrelser

stabilitet. Men båttypen har blitt populær.

og aldersgrupper, da det statistiske grunnlaget blir for

Hordalandssjarken Tomina ble overlevert i januar

svakt. Ett enkelt forlis med høyt antall omkomne vil

2013.

påvirke tallene veldig mye. Det er likevel hevet over
enhver tvil at et eldre fartøy utgjør en større risiko enn

Nybygg etter lengde og år

et nytt fartøy. Likeledes må de skilles mellom
ombygde og moderniserte fartøyer og eldre fartøyer

År Inntil 9,99 10 - 14,99 15 - 20,99 21 - 49,99 50 +

som i stor grad er som da de ble bygd.

Total per år 1990 214 43 4 3 3 267 1991 137 28 6 1 2
174 1992 120 31 3 4 0 158 1993 123 37 2 3 0 165

Ann Brita er 21,6 meter og bygget i 1970. Fartøyet

1994 122 38 1 0 4 165 1995 149 57 4 0 2 212 1996

tilhører en lengdegruppe med lite fornying

88 45 2 2 10 147 1997 92 33 2 5 9 141 1998 90 30 7

sammenlignet med andre grupper. Men nye krav til

17 6 150 1999 115 50 6 8 19 198 2000 89 52 7 8 11

sikkerhet og komfort, og endringer i markeds ønsker

167 2001 69 61 8 13 11 162 2002 86 55 4 7 6 158

til fangstbehandling, kan endre dette.

2003 63 53 3 3 9 131 2004 61 31 1 2 7 102 2005 66
39 1 1 1 108 2006 63 47 1 2 1 114 2007 62 49 0 3 1

Færre omkomne per år

115 2008 84 54 0 4 0 142 2009 39 28 2 4 0 73 2010
49 23 2 2 1 77 2011 65 34 0 6 4 109 2012 54 28 0 2 6

Siden 2000 har det ikke omkommet mer enn fem

90 2013 55 25 1 2 14 97 Totalt 2155 971 67 102 127

fiskere noe år. Mens det i perioden 1981 til 1999 kom

3422

bort i snitt 6,8 fiskere per år, er tallet i perioden fra
2000 frem til og med 2014 redusert til 2,7. En del av

Kilde: Fiskeridirektoratet, tall avgitt til SSB.

reduksjonen kan nok relateres til at det er både færre

Bearbeidet av Kystmagasinet.

fiskere og færre båter. Samtidig er reduksjonen i
antall fiskere størst på blad A, det vil si de som ikke

Fornying har også skjedd blant mindre sjarker.

har fiske som hovedinntekt. Reduksjon i antall

Fiskerne vil gjerne ha mulighet til å gå i havn raskere,

fiskebåter forteller lite om antall dager norske båter er

og velger derfor hurtigsjark. Eller de vil ha en større,

på havet. En modernisering av flåten har nok medført

sikrere og mer komfortabel arbeidsplass. Dette bildet

at dagens fiskeflåte, bestående av større fartøyer,

er fra havna i Stamsund.

tilbringer et større antall dager på havet enn hva
flåten i snitt gjorde for få år siden.

Fiskeflåtens gjennomsnittsalder etter lengdegruppe
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Lengde 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
2014 * Inntil 10 m 19,0 20,7 23,7 25,3 27,3 27,5 27,9
28,4 28,9 10 -10,99 16,4 18,7 21,6 22,5 23,9 24,3
24,8 25,5 26,2 11-14,99 27,1 27,6 26,7 26,4 25,9 26,2
26,5 27,0 26,5 15-20,99 28,6 32,2 35,3 35,9 34,9 35,3
35,6 35,7 36,2 21-27,99 23,6 25,8 24,6 23,9 24,9 26,5
27,4 28,5 28,5 28 + 20,1 23,1 21,5 18,0 19,9 19,2
19,2 18,8 18,7 Alle fartøyer 19,7 21,6 24,1 25,1 26,2
26,4 26,8 27,3 27,7
*Foreløpige tall. Kilde Fiskeridirektoratet. Bearbeidet
av Kystmagasinet
Antall omkomne fiskere per år
År Antall hendelser Antall dødsfall 1981 4 10 1982 4
7 1983 11 25 1984 5 8 1985 3 3 1986 4 9 1987 3 4
1988 1 1 1989 5 7 1990 4 6 1991 4 5 1992 6 11 1993
5 17 1994 3 3 1995 3 3 1996 0 9 1997 2 2 1998 4 4
1999 2 5 2000 0 0 2001 2 2 2002 2 3 2003 2 2 2004 1
1 2005 1 2 2006 2 2 2007 2 2 2008 0 0 2009 3 3 2010
2 2 2011 4 5 2012 2 2 2013 0 0 2014 3 4
Kilde: Sjøfartsdirektoratet
Forlis med tre eller flere omkomne 1981 - 2014
Årstall Båtens navn Antall dødsfall Loa Byggeår 1993
Bordanes 9 30 1977 1981 Western 7 64 1957 1983
Bellsund 7 39 1958 1983 Sari 4 13 1959 1992 Njord 5
33 1988 1984 Norddønna 4 30 1954 1986
Mehamnfisk 4 17 1985 1984 Stålhav 4 12 1979 1983
Austhavet 3 15 1947 1999 Bergøybutt 3 22 1965
1986 Thaigutt 3 12 1978 1989 Sektor 3 8 1982 1999
Borgøygutt 3 22 1965
Kilde: Sjøfartsdirektoratet
© Kystmagasinet
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Målet er fersk fisk 365 dager i året
 High North News. 09.11.2015 08:10. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Nyhetskjelleren

Vesterålen Fiskeripark inviterer Lofotbedrifter til
samarbeid om levendelagring av torsk.
Fiskeriparken med base på Myre har satt som mål
å gjøre torsk til et bedre betalt produkt nasjonalt
og internasjonalt.
Det skal skje gjennom å sikre markedet stabil tilgang
til fersk torsk fra merder. Ifølge daglig leder Keven
Vottestad er planen at 20.000 tonn av
torskekvantumet som tas om vinteren skal
levendelagres til eksport resten av året. skriver
Lofotposten.
- Målet må være å prøve å levere fersk torsk 365
dager i året, slik laksenæringen har profittert stort på,
sier Vottestad og legger til:
- Det er snurrevadfangster som er mest aktuell til
levendelagring. lofoten har et aktivt snurrevadmiljø,
sier han til avisen.
© High North News

Side 69 av 85

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.12.2015

- Særordning for noen få
 Fiskeribladet Fiskaren. 09.11.2015. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Diverse - Fangstbasert akvakultur, Nofima.
Side: 15

Flere tar til orde for at ordningen med
NYHETER 15

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 9. november 2015

kvotebonusen for å lagre torsk i merder, må

Ikke skyld
i loddekrise

evalueres. - Systemet sikrer snurrevadflåten og

Bestandsansvarlig Georg
Skaret fra Havforskningsinsituttet informerte deltakerne
om loddebestanden under
reguleringsmøtet sist torsdag.
9. oktober bestemte Norge
og Russland at det ikke blir
kommersielt fiske av lodde
i Barentshavet kommende
år. Mindre lodde, mer ungsild og kaldere sjøvann var
faresignalene som kom frem
under årets økosystemtokt i
Barentshavet.
Daglig leder i Pelagisk Forening, Torstein Solem, lurte
på under årets reguleringsmøte om han og kollegene
hadde skylda.
– Er det fiskeriet som har
tatt knekken på loddebestanden? spurte han.
Skaret kunne avkrefte
dette:
– På toktet i år så vi at
rekrutteringen har vært
god, og det er på en måte en
indikasjon på at fiskeriet ikke
har hatt store konsekvenser
for loddebestanden, sa han.

kommer ikke andre til gode. Torhild M.
Martinussen og Kjersti Kvile Bergen
Det uttalte leder i Sjøsamisk fangst og
fiskeriorganisasjon (Bivdi), Torulf Olsen under
reguleringsmøtet torsdag i forrige uke.

Les mer fra reguleringsrådet på

fbfi.no

FERSK TORSK: Levering av levendelagret torsk. ARKIVFOTO: NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har gått inn for mer
satsingen på levendelagring i et treårsperspektiv med

– Særordning for noen få Vassildfrustrasjon

en kvotebonusordning. Ordningen har nå fungert ett

z reguleringer

Fakta: Forslaget

Flere tar til orde for
at ordningen med
kvotebonusen for å
lagre torsk i merder, må
evalueres. – Systemet
sikrer snurrevadflåten
og kommer ikke andre
til gode.

sitt foreslag for reguleringer
for 2016 til gjeldende regelverk
med hensyn til kvoteavregning
ved levende lagring av torsk.
Den sier at det ved landing uten
omsetning samtidig skal fylles
ut en landingsseddel, mens det
skal fylles ut en sluttseddel ved
førstehåndsomsetning.
QQFiskeridirektøren foreslår
å videreføre ordningen med
at kvantum på sluttsedlene
kvotebelastes 50 prosent på
fartøyets kvote og 50 prosent på
avsetning til levende lagring, men
at restkvantumet på landingssedlene bokføres 100 prosent på
avsetningen til levende lagring.
QQI sin innstilling til reguleringsmøtet viser hun til prinsippet om
at all landet fangst i rund vekt
skal avregnes totalkvoten, og at
rund vekt i denne sammenheng
er vekten på fisken når den
landes. Dette innebærer at fisk
som er «forsvunnet» på vei fra
merd til omsetning må belaste
kvoteregnskapet et sted.
QQFiskeridirektøren anbefaler at
restkvantumet som blir stående
igjen på landingsseddelen etter
at det er utstedt sluttseddel i
forbindelse med levende lagring
av torsk, føres på avsetningen
for levende lagring med hele
kvantumet.

år - og nå mener flere at ordningen bør evalueres.
Spredning utover året
Aspakers strategi ble lansert i juni 2015. Den har
som mål å få en bedre spredning av torsk i markedet
året rundt, samt tilrettelegge for høyere priser og økt
verdiskapning i torskesektoren. I september i år delte
Aspaker ut to millioner kroner som skal videreutvikle
konseptet.

Torhild M. Martinussen
og Kjersti Kvile
Bergen
Det uttalte leder i Sjøsamisk
fangst og fiskeriorganisasjon
(Bivdi), Torulf Olsen under reguleringsmøtet torsdag i forrige uke.
Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker har gått inn for mer
satsingen på levendelagring
i et treårsperspektiv med en
kvotebonusordning. Ordningen
har nå fungert ett år - og nå
mener flere at ordningen bør
evalueres.

Spredning utover året
Aspakers strategi ble lansert
i juni 2015. Den har som mål
å få en bedre spredning av
torsk i markedet året rundt,
samt tilrettelegge for høyere
priser og økt verdiskapning i
torskesektoren. I september i
år delte Aspaker ut to millioner
kroner som skal videreutvikle
konseptet.

QQFiskeridirektoratet viser i

Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslår å videreføre en
avsetning på 4000 tonn til kvotemessig dekning av kvotebonus ved levendelagring i 2016.

Olsen i Bivdi er usikker på om
Aspakers bestilling har oppfylt
intensjonen.

– Særordning
– Det ser ut til å ha blitt en
særordning for et lite antall
fartøy over en viss størrelse.
Jeg tror ikke fiskeriministerens
bestilling har som hensikt å gi
særordninger til større snurrevadfartøy. Dette fisket som i
stor grad foregår når skreien

””

Statrådens
bestilling er å
strekke sesongen
Liv Holmefjord, Fiskeridirektør

og torsken er utgytt, den tas på
Finnmarkskysten. Kvantumet
som er satt og kvotebonusen føres forbi Lopphavet og kommer
ikke industrien i Finnmark til
gode. Jeg vil be om at man her
kikker på om man bør begynne
å evaluere ordningen før denne
treårs-perioden er over, uttalte
Olsen og fortsatte:
– Fiskeridirektøren må se på
ordninger som sikrer at flåten
under 11 meter og under 15
meter som i svært liten grad
er med på ordningen, får delta
i 2016.
Flåtens totale bredde må få
delta i dette. Spørsmål om redskapsvalg tar jeg ikke opp, men
i denne omgang er det snakk
om snurrevad. Jeg er bekymret
for at statrådens bestilling ikke
når frem fordi vi har et system
som sikrer snurrevad og kom-

mer ikke andre til gode, uttalte
Olsen.

Er kritisk
Kvotebonusen utløses ved at
endelig kvotebelastning ved levendelagret torsk blir beregnet
til 50 prosent på sluttseddelen.
Per 29.oktober var 1100 tonn
av årets avsetning tatt. Hittil
i år har 23 fartøy deltatt i ordningen.
Heller ikke Jan Ivar Maråk
som for anledningen representerte Norges Fiskarlag, jubler
for ordningen.
– Vi er kritisk til avsetninger.
De som driver med levendelagring må vise at de kan stå på
egne bein etterhvert. En må
trappe ned subsidier allerede
i 2016, mener Maråk.
Sjømat Norge på sin side
heier på ordningen.
– Vi mener ordningen har gitt
god effekt i tråd med hovedintensjonen om å strekke sesongen.
Den har bidratt når tilgang på
torsk er svakere enn ellers, uttalte Sverre Johansen, direktør
for industri i Sjømat Norge.
Fiskeridirektøren regner
med at departementet vil evaluere ordningen.
– Statrådens bestilling er å
strekke sesongen. Jeg legger
til grunn at det fra departementets side ligger at en skal
se på hvordan ordningen har
fungert, viste Liv Holmefjord
til.
torhild.martinussen@fbfi.no
Telefon: 55 30 22 34

Fiskeridirektøren foreslår at
felt stenges dersom det er en
innblanding på 35 kilo per
100 tonn vassild.
Fisket etter vassild er blitt
preget av problemer med
bifangst de siste årene. 19.
oktober var det møte mellom
direktoratet, Kystvakten og
næringen hvor de diskuterte
tiltak for å redusere bifangsten, og dette er bakgrunnen
for forslagene fra fiskeridirektøren på reguleringsmøtet
forrige uke.
Mest debatt ble det om forslagene til regime for øyeblikkelig stengning av fiskefelt,
der det foreslås at områder
kan stenges dersom det er
mer enn 35 kilo hyse per 100
tonn vassild i hver fangst.
– Da kan dere i praksis
stenge hele feltet hele året.
Noen har regnet ut at det utgjør to små hyser i et normal
vassildhal, sa Jan Ivar Maråk
som representerte Norges
Fiskarlag og fikk støtte fra
advokat Ask Økland i Pelagisk
Forening:
– Den dramatiske stengingsregelen vil utrydde
fisket, sa han.
Maråk og Økland og flere
andre på møtet mente at det
bare var et par båter som
bommet totalt og sto for
brorparten av innblanding
av hyse. Der ble de imidlertid
arrestert av fiskeridirektøren.
– Dette var ikke noen ny
greie i år. Jeg tror vi skal ta
det litt mer alvorlig enn som
så, slo Liv Holmefjord fast.

evaluere ordningen før denne treårs-perioden er over,
uttalte Olsen og fortsatte:

Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslår å videreføre en
avsetning på 4000 tonn til kvotemessig dekning av
kvotebonus ved levendelagring i 2016.

- Fiskeridirektøren må se på ordninger som sikrer at
flåten under 11 meter og under 15 meter som i svært
liten grad er med på ordningen, får delta i 2016.

Olsen i Bivdi er usikker på om Aspakers bestilling har
oppfylt intensjonen.

Flåtens totale bredde må få delta i dette. Spørsmål
om redskapsvalg tar jeg ikke opp, men i denne

- Særordning

omgang er det snakk om snurrevad. Jeg er bekymret
for at statrådens bestilling ikke når frem fordi vi har et

- Det ser ut til å ha blitt en særordning for et lite antall
fartøy over en viss størrelse. Jeg tror ikke

system som sikrer snurrevad og kommer ikke andre til
gode, uttalte Olsen.

fiskeriministerens bestilling har som hensikt å gi
særordninger til større snurrevadfartøy. Dette fisket

Er kritisk

som i stor grad foregår når skreien og torsken er
utgytt, den tas på Finnmarkskysten. Kvantumet som
er satt og kvotebonusen føres forbi Lopphavet og
kommer ikke industrien i Finnmark til gode. Jeg vil be

Kvotebonusen utløses ved at endelig kvotebelastning
ved levendelagret torsk blir beregnet til 50 prosent på
sluttseddelen. Per 29.oktober var 1100 tonn av årets

om at man her kikker på om man bør begynne å
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avsetning tatt. Hittil i år har 23 fartøy deltatt i
ordningen.
Heller ikke Jan Ivar Maråk som for anledningen
representerte Norges Fiskarlag, jubler for ordningen.
- Vi er kritisk til avsetninger. De som driver med
levendelagring må vise at de kan stå på egne bein
etterhvert. En må trappe ned subsidier allerede i
2016, mener Maråk.
Sjømat Norge på sin side heier på ordningen.
- Vi mener ordningen har gitt god effekt i tråd med
hovedintensjonen om å strekke sesongen. Den har
bidratt når tilgang på torsk er svakere enn ellers,
uttalte Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat
Norge.
Fiskeridirektøren regner med at departementet vil
evaluere ordningen.
- Statrådens bestilling er å strekke sesongen. Jeg
legger til grunn at det fra departementets side ligger
at en skal se på hvordan ordningen har fungert, viste
Liv Holmefjord til.
torhild.martinussen@fbfi.no
Telefon: 55 30 22 34
FERSK TORSK: Levering av levendelagret torsk.
ARKIVFOTO: NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Fiskeselger Knut Haagensen går knallhardt ut mot
2 MENINGER

dem som ønsker jevnere torskesesong året rundt.
Han mener det er tull at torsken skal tas på høsten
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når den er best og lettest tilgjengelig om vinteren.
En uavhengig avis for Kyst-Norge

I stedet for å få en jevnere sesong må en maksimere
inntektene på torsken i høysesongen, mener
Haagensen. Vi mener han bommer fullstendig når
han ikke ser viktigheten av å tilby markedet fersk fisk
året rundt. Det er virkelig på tide norske fiskekjøpere,
-selgere og fiskere setter forbrukerne i høysetet, og
ikke egne behov.
Spørsmålet om hvordan vi kan utvikle
torskesesongen har vært et av de viktigste temaene i
hvitfisknæringen de siste årene. Vi vet at mesteparten
av fisken tas på vinterhalvåret, men at forbrukerne
gjerne ønsker fersk torsk året rundt. For å bøte på
dette har myndighetene lagt opp til økt grad av
levendelagring, flytting av kvoter og en diskusjon om
endring av kvoteåret har kommet. Sakte men sikkert
har det glidd inn i næringen at det faktisk er
forbrukernes ønsker som bør telle når strategien
legges.

Totalt tullball

F

iskeselger Knut Haagensen går knallhardt
ut mot dem som ønsker jevnere torskesesong året rundt. Han mener det er tull at
torsken skal tas på høsten når den er best og
lettest tilgjengelig om vinteren. I stedet for å få
en jevnere sesong må en maksimere inntektene
på torsken i høysesongen, mener Haagensen.
Vi mener han bommer fullstendig når han ikke
ser viktigheten av å tilby markedet fersk fisk
året rundt. Det er virkelig på tide norske fiskekjøpere, -selgere og fiskere setter forbrukerne i
høysetet, og ikke egne behov.
Spørsmålet om hvordan vi kan utvikle torskesesongen har vært et av de viktigste temaene i
hvitfisknæringen de siste årene. Vi vet at mesteparten av fisken tas på vinterhalvåret, men
at forbrukerne gjerne ønsker fersk torsk året
rundt. For å bøte på dette har myndighetene
lagt opp til økt grad av levendelagring, flytting
av kvoter og en diskusjon om endring av kvoteåret har kommet. Sakte men sikkert har det glidd
inn i næringen at det faktisk er forbrukernes
ønsker som bør telle når strategien legges.
Er det noe Norges Råfisklag, Sjømat Norge og
myndighetene har jobbet for så er det å bygge
opp torskemarkedet ute i verden.
Etter at kvotene
økte og prisene
falt i 2013 har
partene gjort en
fantastisk jobb for
å gjøre torsken
mer attraktiv.
Spørsmålet er
derfor hvor lenge fiskeselgeren i Ålesund har
sovet i timen.
Det arbeidet myndighetene og næringen har
gjort de siste årene sikrer at du og jeg får fersk
fisk større deler av året. Næringen har skapt
et marked, noe som igjen vil styrke torskens
posisjon. På sikt vil dette trygge både norske industriarbeidsplasser, fiskernes lommebøker og
forbrukernes krav om økt tilgjengelighet. Dette
har gitt de høye torskeprisene vi i dag har.
At Knut Haagensen derfor ønsker seg tilbake
til gamle dager er underlig. Å ta mest mulig fisk
på vinterhalvåret, og pøse fisken ut i markedet
i høysesongen, vil ødelegge arbeidet norsk
hvitfisknæringen har gjort for å bygge et helårlig ferskfiskmarked. Vi er faktisk ganske overrasket over at en markedsaktør tenker i disse
baner i det hele tatt. Vi må lytte til det markedet
vil ha, sier han. Vi oppfordrer Haagensen heller
til å lytte til hva den enkelte forbruker krever.
Vi forbrukere ønsker nemlig økt tilgjengelighet av fersk fisk året rundt, og da er det næringens plikt å sørge for at det skjer. Å bygge
marked over tid vil derfor sikre torskeselgerne
laksepriser på fisken året rundt, og ikke bare i
februar og mars. Når ikke oppegående fiskeselgere innser dette bør noen fortelle dem et sannhetens ord om forbrukerens makt. Vi hadde
håpet at norsk hvitfisknæring forlengst hadde
forstått hvem som var til for hvem - forbrukerne
eller næringen? Dessverre tok vi visst feil.

Det er næringens plikt å
tilby fersk fisk
året rundt

TILAPIA: Oppdrett av Tilapia hos PKPS Farm Mart Sdn. Bhd. en time utenfor Kuala Lumpur,
Malaysia. ARKIVFOTO: JOAR GRINDHEIM

Vekst og muligheter
Den globale oppdrettsnæringen har hatt enorm
vekst de siste årene. Det gir utfordringer – i tillegg til
muligheter.

z gjesten
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RAGNAR TVETERÅS
Er professor i økonomi ved
Universitetet i Stavanger og
leder av Sjømatindustriutvalget.

I

forrige uke var jeg på Global
Aquaculture Alliance (GAA)
internasjonale oppdrettskonferanse. Dette er en
organisasjon som har hovedtyngde i Amerika og Asia,
og den gir verdifull innsikt
i hva som skjer i land som
representerer mesteparten av
verdens befolkning. Sammen
med Kontali og GAA presenterte jeg globale produksjonsprognoser for viktige
oppdrettsfisk sektorer.
For tilapia, den største
oppdrettsarten i internasjonale markeder, passerer
produksjonen i år 5 millioner
tonn. Tilapia har vokst jevnt
og trutt de senere årene, men
med en avtagende veksttakt.
Catfish, som omfatter mange
forskjellige fiskeslag, ligger
totalt på 3,7 mill. tonn. Pangasius i Vetnam har stagnert
rundt en million tonn, og
global pangasius produksjon
er nå rundt to millioner tonn.
Total produksjon av hvitfisk
arter, når vi holder den
enorme karpe produksjonen
i Kina og andre asiatiske

ULF
Winther
ØySteIN
Sandøy
HALFDAN
Mellbye

””

Det må
derfor puttes
inn stadig mer
kunnskap og
teknologi, og det
øker mulighetene
for dyre men
kunnskapsintensive norske
leverandører
land utenfor, har økt fra 4
mill. tonn i 2005 til 10 mill.
tonn i 2015. Produksjonen
har altså økt med 150 prosent
i tiårsperioden. For oppdrettsfisk totalt som dekkes
av vårt survey har veksten
i den samme tiårsperioden
vært 135 prosent, altså mer
enn en fordobling, til ca 15

millioner tonn. Når karpefisk
inkluderes er produksjonen i
år 38 millioner tonn, opp 93
prosent siden 2005. Til sammenligning så økte atlantisk
laks med 82 prosent i samme
tiårsperiode, til en forventet
produksjon rundt 2,3 mill.
tonn.
Det som er en god nyhet for
Norge er at det blir stadig mer
krevende å øke produksjonen
globalt. Prisene fyker ikke til
himmels, og innovasjon og
produktivitetsvekst er derfor
helt nødvendig for videre
vekst. Det skyldes bl.a. en
rekke utfordringer knyttet til
fôr, sykdommer og intensivering av produksjonen.
Det må derfor puttes inn
stadig mer kunnskap og teknologi, og det øker mulighetene for dyre men kunnskapsintensive norske leverandører.
Både som produsent av ny
forskningsbasert kunnskap
og innovasjoner er vi globalt
ledende. Men som internasjonaliserte norske leverandører
til oppdrettsnæringen vet så
vel så er det ingen dans på
roser. Utfordringene handler
bl.a. om forretnings(u)kultur,
rekruttering av medarbeidere, korrupsjon og relasjoner
med myndigheter og reguleringer. Norske leverandører
blir nødt til å utvikle sin
kompetanse på håndtering av
korrupsjon, juks og «kutting
av svinger» hos leverandører,
kunder og myndigheter.
Internasjonalisering er
ingen dans på roser, som
Telenor nylig har demonstrert. Men de underliggende
gravitasjonskreftene i den
globale oppdrettsnæringen
tilsier likevel at vi skal øke
vår eksport av investeringsvarer og tjenester betydelig
de neste ti årene.

vinterhalvåret, og pøse fisken ut i markedet i
høysesongen, vil ødelegge arbeidet norsk
hvitfisknæringen har gjort for å bygge et helårlig

Er det noe Norges Råfisklag, Sjømat Norge og
myndighetene har jobbet for så er det å bygge opp
torskemarkedet ute i verden. Etter at kvotene økte og
prisene falt i 2013 har partene gjort en fantastisk jobb
for å gjøre torsken mer attraktiv. Spørsmålet er derfor

ferskfiskmarked. Vi er faktisk ganske overrasket over
at en markedsaktør tenker i disse baner i det hele tatt.
Vi må lytte til det markedet vil ha, sier han. Vi
oppfordrer Haagensen heller til å lytte til hva den
enkelte forbruker krever.

hvor lenge fiskeselgeren i Ålesund har sovet i timen.
Vi forbrukere ønsker nemlig økt tilgjengelighet av
Det arbeidet myndighetene og næringen har gjort de
siste årene sikrer at du og jeg får fersk fisk større
deler av året. Næringen har skapt et marked, noe
som igjen vil styrke torskens posisjon. På sikt vil dette
trygge både norske industriarbeidsplasser, fiskernes
lommebøker og forbrukernes krav om økt
tilgjengelighet. Dette har gitt de høye torskeprisene vi
i dag har.

fersk fisk året rundt, og da er det næringens plikt å
sørge for at det skjer. Å bygge marked over tid vil
derfor sikre torskeselgerne laksepriser på fisken året
rundt, og ikke bare i februar og mars. Når ikke
oppegående fiskeselgere innser dette bør noen
fortelle dem et sannhetens ord om forbrukerens makt.
Vi hadde håpet at norsk hvitfisknæring forlengst
hadde forstått hvem som var til for hvem - forbrukerne
eller næringen? Dessverre tok vi visst feil. Det er

At Knut Haagensen derfor ønsker seg tilbake til

næringens plikt å tilby fersk fisk året rundt

gamle dager er underlig. Ved å ta mest mulig fisk på
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- MÅLET ER FERSK TORSK 365 DAGER
 Lofotposten. 07.11.2015. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur. Side: 6
MAGNAR JOHANSEN

Vesterålen Fiskeripark inviterer Lofotbedrifter til
6|

samarbeid om levendelagring av torsk.

LØRDAG 7. NOVEMBER 2015

| nyhet |

Lofotposten

Vesterålen vil ha Lofoten med på samarbeid

LOFOTEN: Fiskeriparken med base på Myre har satt
som mål å gjøre torsk til et bedre betalt produkt
nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom å
sikre markedet stabil tilgang til fersk torsk fra merder.
Ifølge daglig leder Keven Vottestad er planen at
20.000 tonn av torskekvantumet som tas om vinteren
skal levendelagres til eksport resten av året.
- Målet må være å prøve å levere fersk torsk 365
dager i året, slik laksenæringen har profittert stort på,
sier Vottestad og legger til:
- Det er snurrevadfangster som er mest aktuell til
levendelagring. lofoten har et aktivt snurrevadmiljø.

torsk året rundt: Vesterålen Fiskeripark på Myre får støtte fra Innovasjon Norge og fagmiljø til et tre-fem-årig prosjekt for å øke levendelagring av torsk. – Vi vil ha Lofoten med.
Jeg skal på en runde i Lofoten for å fortelle om prosjektet, sier daglig leder Keven Vottestad.
foto: kai nikolaisen

– målet er fersk
torsk 365 dager
Vesterålen Fiskeripark inviterer Lofotbedrifter til samarbeid om levendelagring av torsk.

tert stort på, sier Vottestad og
legger til:
– Det er snurrevadfangster
som er mest aktuell til levendelagring. Lofoten har et aktivt
snurrevadmiljø.

Magnar Johansen

Han understreker at det er
knyttet store utfordringer til
satsingen, blant annet tilgang
til sjøareal. Samtidig må hvitfisknæringen forholde seg til at
økt verdiskaping og etterspørsel krever leveranser hele året,
sier Vottestad.
– Hadde vi hatt torsk over
seks kilo tilgjengelig utover
høsten kunne vi fått 69 kroner
per kilo. Men dette er et følsomt
marked, og prisen varierer. Vi
vet også at å skaffe sjøareal kan
bli en utfordring. Alle signal går
i retning av kraftig vekst i havbruk de kommende årene. Utfordringen blir å skaffe nok are-

magnar.johansen@lofotposten.no

Sjøareal Han understreker at det er knyttet store
utfordringer til satsingen, blant annet tilgang til
sjøareal. Samtidig må hvitfisknæringen forholde seg

Lofoten:
Fiskeriparken
med base på Myre har satt som
mål å gjøre torsk til et bedre betalt produkt nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom å sikre markedet stabil tilgang til fersk torsk fra merder.
Ifølge daglig leder Keven Vottestad er planen at 20.000 tonn
av torskekvantumet som tas
om vinteren skal levendelagres
til eksport resten av året.
– Målet må være å prøve å levere fersk torsk 365 dager i året,
slik laksenæringen har profit-

Sjøareal

al til laks og torsk. Det blir viktig
at kommunene utarbeider
kystsoneplaner.
– Moskenes ønsker å reservere Reinefjorden til levendelagring av torsk.
– Det er spenstig. Da er det tydeligvis tanker om at dette er
framtidsrettet, sier Vottestad.
Torskeprogrammet er en del
av Innovasjon Norges Arenaprogram, og skal vare tre–fem
år. Fiskeriparken har fått 3,5
millioner fra Innovasjon Norge,
og en halv million fra fylkeskommunen. 29 bedrifter deltar.
Foreløpig kommer bare tre–fire
fra Lofoten. I tillegg deltar fagmiljø fra Universitetet i Nordland, NOFI, Kunnskapsparken i
Bodø.
– I denne satsingen bør Lofoten og Vesterålen samarbeide,
ikke konkurrere. Her har vi felles interesser, sier Vottestad.
Arenaprogrammet i Vesterål-

en er i startfasen. Vottestad håper flere bedrifter i Lofoten vil
vurdere å delta.
– Vi er i startfasen så toget har
ikke gått.

– Store utfordringer
Røst Sjømat og Røst Trandamperi samt Maja Fiskebåtrederi i
Stamsund (Pål Krüger) er Lofot-bedriftene som har meldt
interesse.
– Det er et spennende prosjekt som jeg har rimelig god tro
på, sier Krüger.
Hans mannskap er i gang
med å fiske etter brosme med
teiner. Planen er etter hvert å
fiske torsk med teiner.
– Jeg tror vi er den eneste
mindre kystfiskebåten i Lofoten som driver teinefisk, og den
eneste sjarken som har rom om
bord for levendelagring av fisk,
sier Krüger.
Sekretariatsleder i Lofotrå-

det, Kjell furu, orienterte i forrige uke regionråd om satsingen i Vesterålen. Han var bekymret for det han oppfatter
som liten interesse i Lofoten.
– Her deltar fiskerinæringen
og tunge forskningsmiljø. Levendelagring av torsk trekkes
fram som framtidsrettet. En
tung fiskeriregion som Lofoten
bør være på banen i denne satsingen, sa furu.

I denne satsingen
bør Lofoten og
Vesterålen samarbeide, ikke konkurrere. Her
har vi felles interesser.

"

Keven vottestad

til at økt verdiskaping og etterspørsel krever
leveranser hele året, sier Vottestad.

million fra fylkeskommunen. 29 bedrifter deltar.
Foreløpig kommer bare tre-fire fra lofoten. I tillegg

- Hadde vi hatt torsk over seks kilo tilgjengelig utover

deltar fagmiljø fra Universitetet i Nordland, NOFI,

høsten kunne vi fått 69 kroner per kilo. Men dette er

Kunnskapsparken i Bodø.

et følsomt marked, og prisen varierer. Vi vet også at å
skaffe sjøareal kan bli en utfordring. Alle signal går i

- I denne satsingen bør lofoten og Vesterålen

retning av kraftig vekst i havbruk de kommende

samarbeide, ikke konkurrere. Her har vi felles

årene. Utfordringen blir å skaffe nok areal til laks og

interesser, sier Vottestad.

torsk. Det blir viktig at kommunene utarbeider
kystsoneplaner.

Arenaprogrammet i Vesterålen er i startfasen.
Vottestad håper flere bedrifter i lofoten vil vurdere å

- Moskenes ønsker å reservere Reinefjorden til

delta.

levendelagring av torsk.
- Vi er i startfasen så toget har ikke gått.
- Det er spenstig. Da er det tydeligvis tanker om at
dette er framtidsrettet, sier Vottestad.

- Store utfordringer Røst Sjømat og Røst Trandamperi
samt Maja Fiskebåtrederi i Stamsund (Pål Krüger) er

Torskeprogrammet er en del av Innovasjon Norges

lofot-bedriftene som har meldt interesse.

Arenaprogram, og skal vare tre-fem år. Fiskeriparken
har fått 3,5 millioner fra Innovasjon Norge, og en halv

- Det er et spennende prosjekt som jeg har rimelig
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god tro på, sier Krüger.
Hans mannskap er i gang med å fiske etter brosme
med teiner. Planen er etter hvert å fiske torsk med
teiner.
- Jeg tror vi er den eneste mindre kystfiskebåten i
lofoten som driver teinefisk, og den eneste sjarken
som har rom om bord for levendelagring av fisk, sier
Krüger.
Sekretariatsleder i lofotrådet, Kjell Furu, orienterte i
forrige uke regionråd om satsingen i Vesterålen. Han
var bekymret for det han oppfatter som liten interesse
i lofoten.
- Her deltar fiskerinæringen og tunge forskningsmiljø.
levendelagring av torsk trekkes fram som
framtidsrettet. En tung fiskeriregion som lofoten bør
være på banen i denne satsingen, sa Furu.
I denne satsingen bør Lofoten og Vesterålen
samarbeide, ikke konkurrere. Her har vi felles
interesser.
"
KEVEN VOTTESTAD
© Lofotposten
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- Blitt en særordning for et lite antall fartøy
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 06.11.2015 21:16. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk, Nofima (norske kilder), Diverse - Fangstbasert
akvakultur, Nofima
Torhild Måkestad Martinussen

Flere tok til orde for at ordningen med
kvotebonusen for å lagre torsk i merder, må
evalueres. - Systemet sikrer snurrevadflåten og
kommer ikke andre til gode.
Det uttalte leder i Sjøsamisk fangst og
fiskeriorganisasjon (Bivdi), Torulf Olsen under
reguleringsmøtet torsdag denne uken.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har gått inn for mer
satsning på levendelagring i et treårsperspektiv med
en kvotebonusordning. Ordningen har nå fungert ett
år - og nå mener flere at ordningen bør evalueres.
Aspakers strategi ble lansert i juni 2015. Den har
som mål å få en bedre spredning av torsk i markedet
året rundt, samt tilrettelegge for høyere priser og økt
verdiskapning i torskesektoren. I september i år delte
Aspaker ut to millioner kroner som skal videreutvikle
konseptet.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslår å videreføre en
avsetning på 4000 tonn til kvotemessig dekning av
kvotebonus ved levendelagring i 2016.
Olsen i Bivdi er usikker på om Aspakers bestilling har
oppfylt intensjonen.
- Særordning
- Det ser ut til å ha blitt en særordning for et lite antall
fartøy over en viss størrelse. Jeg tror ikke
fiskeriministerens bestilling har som hensikt å gi
særordninger til større snurrevadfartøy. Dette fisket
som i stor grad foregår når skreien og torsken er
utgytt, den tas på Finnmarkskysten. Kvantumet som
er satt og kvotebonuse føres forbi Lopphavet og
kommer ikke industrien i Finnmark til gode. Jeg vil be
om at man her kikker på om man bør begynne å
evaluere ordningen før denne treårs-perioden er over,
uttalte Olsen og fortsatte:

- Fiskeridirektøren må se på ordninger som sikrer at
flåten under 11 meter og under 15 meter som i svært
liten grad er med på ordningen, får delta i 2016.
Flåtens totale bredde må få delta i dette. Spørsmål
om redskapsvalg tar jeg ikke opp, men i denne
omgang er det snakk om snurrevad. Jeg er bekymret
for at statrådens bestilling ikke når frem fordi vi har et
system som sikrer snurrevad og kommer ikke andre til
gode, uttalte Olsen.
Er kritisk
Kvotebonusen utløses ved at endelig kvotebelastning
ved levendelagret torsk blir beregnet til 50 prosent på
sluttseddelen. Per 29.oktober var 1100 tonn av årets
avsetning tatt. Hittil i år har 23 fartøy deltatt i
ordningen.
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Holmefjord til.
Heller ikke Jan Ivar Maråk som for anledningen
representerte Norges Fiskarlag, jubler for ordningen.

Maråk gav seg ikke på at det er ønskelig med en
snarlig evaluering.

- Vi er kritisk til avsetninger. De som driver med
levendelagring må vise at de kan stå på egne bein

- Vi har jo hatt ordningen med levendelagring i 5-6 år.

etterhvert. En må trappe ned subsidier allerede i

Det må være råd å evaluere, det er jo en politisk

2016, mener Maråk.

bestemmelse. Har vi oppnådd de politiske mål?

Sjømat Norge på sin side heier på ordningen.

- Nofima har evaluert ordningen. Det ble levert
politisk strategi for ett år siden. Det jeg snakker om er

- Vi mener ordningen har gitt god effekt i tråd med

det jeg ser som en restart av konsepetet

hovedintensjonen om å strekke sesongen. Den har

levendelagring. Vi hører at alt ikke nødvendigvis er

bidratt når tilgang på torsk er svakere enn ellers,

innenfor intensjonen, svarte Holmefjord.

uttalte Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat
Norge.

Fungerer godt

Knut-Werner Hansen (Ap) som representerte KS

Johansen i Sjømat Norge gjentok at ordningen

(Kommunenes interesseorganisasjon), mener

fungerer godt for industrien sin del.

imidlertid som Maråk, at det er nødvendig med en
evaluering av ordningen.

- I Båtsfjord er det flyttet 800 tonn av uttaket fra mai
til september. Det er en fantastisk ordning som

- Hvis denne ordningen skal foregå i to år til, så bør

virkelig bør videreføres.

man etter hvert forberede aktørene på virkeligheten
en gang i fremtiden. En må finne ut hvordan

Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes Forening, pekte på

ordningen har fungert.

at man med den gamle ordningen hadde en lavere
kvotebonus og at dette ikke var nok for å få i gang en

Uten bonus

større aktivitet.

Bjørn Jensen, styremedlem i Norges Kystfiskarlag

- Etter at den nye ordningen kom i gang har vi hatt et

mener at en avsetning på 4000 tonn er rikelig.

større fiske. Det har ført til større verdiskapning og det
er det dette dreier seg om - å ta vare på markeder ute

- Man kan jo sette fisk i merd uten kvotebonus. Er det

i en bedre form, uttalte Eliassen.

lukrativt, så gjøres det uten bonus.
Må kvoteavregnes
Steinar Jonassen, leder i Nordland Fylkes Fiskarlag
bemerket at han støtter tanken om en evaluering av

Fiskeridirektoratet viser i sitt foreslag for reguleringer

ordningen.

for 2016 til gjeldende regelverk med hensyn til
kvoteavregning ved levende lagring av torsk. Den sier

Holmefjord regner med at departementet vil evaluere

at det ved landing uten omsetning samtidig skal fylles

ordningen.

ut en landingsseddel, mens det skal fylles ut en
sluttseddel ved førstehåndsomsetning.

- Statrådens bestilling er å strekke sesongen. Jeg
legger til grunn at det fra departementets side ligger

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med

at en skal se på hvordan ordningen har fungert, viste

at kvantum på sluttsedlene kvotebelastes 50 prosent
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på fartøyets kvote og 50 prosent på avsetning til
levende lagring, men at restkvantumet på
landingssedlene bokføres 100 prosent på
avsetningen til levende lagring.
- Det er avsetning og avregning på kvantum som ikke
blir omsatt etter at fisken har vært mellomlagret, som
vi ønsker å få en kvoteavregning på. I dag er det slik
at dette forsvinner ut av hele regnskapet, pekte
fiskeridirektør Holmefjord på.
I sin innstilling til reguleringsmøtet viser hun til
prinsippet om at all landet fangst i rund vekt skal
avregnes totalkvoten, og at rund vekt i denne
sammenheng er vekten på fisken når den landes.
Dette innebærer at fisk som er forsvunnet på vei fra
merd til omsetning må belaste kvoteregnskapet et
sted.
Fiskeridirektøren anbefaler at restkvantumet som blir
stående igjen på landingsseddelen etter at det er
utstedt sluttseddel i forbindelse med levende lagring
av torsk, føres på avsetningen for levende lagring
med hele kvantumet.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Skraper sammen torsk til ferskfiskordningen
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 04.11.2015 19:00. Oppdatert 21:20. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Torhild Måkestad Martinussen

Kvoten avsatt til ferskfiskordningen for i år er
allerede overfisket. Nå skal Fiskerdirektoratet
skrape sammen restkvoter for å sikre ordningen
ut året.
Ordningen som har målsetning om å stimulere til
ferske leveranser av råstoff til landindustrien i ellers
rolige deler av andre halvår, er allerde overfisket.
- Det er blitt fisket mye og vi er nå i en dialog med
næringen på hvordan vi skal frigjøre kvantum for å
opprettholde ferskfiskavsetningen, samt for
hysetilgangen og sikre tilgjengelig råstoff til
landindustrien, innledet Holmefjord.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord. (Foto: Kjersti Kvile)
Samle restkvoter
Overfisket av ferskfiskordningen dreier seg om 187
tonn i lukket gruppe og 54 tonn i åpen gruppe,
forteller fiskeridirektøren til fbfi.
Det er klargjort at en skal samle sammen restkvoter
fra flere avsetninger som eksempelvis
kystfiskekvoten, levendelagring og forskningskvoten.
- Til sammen legger vi inn 4000 tonn i
ferskfiskordningen, som blir fordelt på lukket og åpen
gruppe, uttalte Homefjord.
Alternativet ville vært å sette ned bifangstkvantum av
torsk, men da ville det blitt vanskeligere å
gjennomføre fisket på for eksempel hyse, påpeker
Holmefjord.
Trål får hyse
Trål får som følge av denne refordelingen mer
hysekvantum.
- Som følge av en oppskriving av hysekvantumet i

sommer og det at det står mye igjen på hysekvoten i
kyst, gjør at vi overfører 4000 tonn hyse til trålerne.
Når det gjelder ferskfiskordningen for neste år, går
fiskeridirektøren inn for en senere oppstart - først
2.mai.
- Vi har gått inn for å videreføre kvantumet neste år.
Jeg vet at Fiskarlaget er negative til dette og har i
tillegg foreslått oppstart ved starten av året. Det finner
jeg litt merkelig. Da må i så fall kvantumet opp og da
er vi like langt på mange måter. Vi holder fast på den
foreslåtte oppstartsdatoen slik at vi sikrer et kvantum
til fiske på høsten, uttalte Holmefjord.
For tidlig
Inge Arne Eriksen som representerer Sametinget
pekte på at de har fått innspill fra industrien på at det
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ble en for tidlig start på ordningen i år, men mener
likevel 2.mai er for tidlig å starte opp.
- Da må i så fall torskeandelen settes ned til ti
prosent, så kan man senere på høsten komme opp
på 30 prosent, foreslår Eriksen.
I fiskeridirektørens forslag legges det opp til en tilltatt
torskeandel på 20 prosent på ukesbasis fra og med
2.mai 2016. Videre foreslår hun at torskeandelen
økes til 30 prosent ukentlig fra og med 27.juni 2016,
med mulighet til å justere den etter behov utover
høsten.
- Fallitt for ordningen
Steinar Eliassen som representerer Fiskekjøpernes
Forening, tok til orde for at ferskfiskordningen er et
godt redskap for å sikre stabile leveranser.
Elling Lorentzen i Norges Fiskarlag, pekte på at
ferskfiskordningen er myntet på industrien i Finnmark
i og med at det er de som får det meste av kvantumet
flåten fisker.
- En må se oppstartsdato for ferskfiskordningen i
sammenheng med hva reguleringsopplegget for
kystfiskeflåten blir, uttalte han.
Sverre Johansen som representerer Sjømat Norge
under møtet viste til at omlag halvparten av ferskfiskavsetningen var fisket allerede innen 1.mai i år.
- Det tyder på at vi må ha en senere oppstart. Jeg
synes direktørens forslag er kurrant. Det er en fallitt
for ordningen dersom vi kommer til tidlig høst og har
brukt den opp, uttalte han.
Avsatt kvantum til ferskfiskordningen er foreslått slik
for 2016:
Ferskfiskordnigen Avsetning (tonn) Lukket
kystgruppe 17.200 Åpen kystgruppe 2.100 Totalt
19.300
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
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Torsk satt på fy-liste
 Kyst og Fjord. 02.11.2015 08:52. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur

Dyrevernalliansen har satt torsk på fy-listen etter
at flere satser på levendelagring for å få sesongen
til å vare. Siden enkelte levendelagrer torsk, setter
Dyrevernalliansen like godt torsk i sin helhet på
fy-listen.
Foto: Bjørn Tore Forberg
Tweet
I sin oppdatering om torsken skriver
Dyrevernsalliansen:
Fordi torskefisket er sesongbasert og norske
forbrukere ønsker fersk torsk året rundt, lagres fisken
levende, slik at den kan slaktes når det passer
markedet best. Villtorsk fanges inn, og de som
overlever fangsten transporteres til merder langs
kysten. Ville fisker er dårlig tilpasset til et liv i trange
merder, og etter stressende innfangning med
medfølgende skader, er torsken særlig dårlig stelt til å
holdes innesperret samtidig som den sulter i
merdene.
Dermed advarer de mot å spise torsk.

valnøtter, linfrø eller algeolje, heter det i anbefalingen.
© Kyst og Fjord

- Uansvarlig minister Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker har nylig forenklet regelverket for
levendelagring av fisk. Fra 1. januar 2015 er det
derfor åpnet for å holde torsk i merdene enda lenger
enn de 12 ukene som tidligere var tillatt.
- Som fiskeriminister har Aspaker ansvar for fiskens
velferd, noe vi ikke har sett tegn til foreløpig.
Fiskeriministeren forsømmer en stor del av jobben
sin, sier biolog og vitenskapelig rådgiver i
Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk.
Alternativ Som alternativ til torsk foreslår
Dyrevernalliansen kikerterkaker.
- Tilsett dill, så passer de godt med fisketilbehøret.
De gode omega-3-fettsyrene kan du få ved å spise
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Med naturen som viktigste premiss
 Fiskeribladet Fiskaren. 02.11.2015. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur. Side: 15

Vi må legge mer vekt på de mulige fordelene
DEBATT 15

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 2. november 2015

torskefisket har av sesongtopper, skriver Svein
Ove Haugland
Vi klarer ikke å regulere oss bort fra naturens
svingninger. Kanskje er det nå på tide å fokusere
mindre på de negative sidene ved dem og heller
utnytte mulighetene?

Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
Telefaks: 55 21 33 01
Adresse: Sandbrogaten 5–7, 5003 Bergen

med god ressurstilgang, positiv markedsutvikling og
en eksportvennlig valutasituasjon. Samtidig drøftes
fiskeindustriens rammevilkår og næringen venter i
nærmeste fremtid en stortingsmelding om dette.
I debatten som har vært rundt torskenæringa, møter
man en del etablerte sannheter som vi etter min
mening bør tørre å drøfte og utfordre.
Beskjeden effekt
Den første etablerte sannheten er at sesongtoppen i
torskefiskeriene er et problem og at vi må strekke oss
lengst mulig for å utjevne torskeleveransene over
året. Bakgrunnen er at 80 prosent av all norsk fersk
torsk leveres i årets fire første måneder. Dette passer
dårlig med å utvikle et ferskmarked og å utvikle en

elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres
ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til
redaksjonen@fbfi.no
Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer.

Vi må legge mer vekt på de mulige fordelene
torskefisket har av sesongtopper, skriver Svein Ove
Haugland

Med naturen
som viktigste
premiss
Innlegg

Svein Ove
Haugland,
ass. direktør
i Norges
Råfisklag

z TORSK

Norsk torskenæring er inne i en meget god periode

Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt 5.000 tegn (ca. 750 ord).
Underinnlegg/replikk: Maksimalt 1.500 tegn (ca. 250 ord).
FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg
som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i

V

i klarer ikke å regulere
oss bort fra naturens
svingninger. Kanskje
er det nå på tide å fokusere
mindre på de negative sidene
ved dem og heller utnytte
mulighetene?
Norsk torskenæring er inne
i en meget god periode med
god ressurstilgang, positiv
markedsutvikling og en eksportvennlig valutasituasjon.
Samtidig drøftes fiskeindustriens rammevilkår og
næringen venter i nærmeste
fremtid en stortingsmelding
om dette.
I debatten som har vært
rundt torskenæringa, møter
man en del etablerte sannheter som vi etter min mening
bør tørre å drøfte og utfordre.

Beskjeden effekt
Den første etablerte sannheten er at sesongtoppen i
torskefiskeriene er et problem og at vi må strekke oss
lengst mulig for å utjevne
torskeleveransene over året.
Bakgrunnen er at 80 prosent av all norsk fersk torsk
leveres i årets fire første
måneder. Dette passer dårlig
med å utvikle et ferskmarked
og å utvikle en helårsdrevet
filetindustri.
Myndighetene har gjennom
mange år forsøkt å utjevne
torskeleveransene ved for
eksempel å la fiskeindustrien
eie trålere som skulle levere
torsk på høsten, reguleringsordninger som stimulerer til
fiske på høsten og stimulering til levendelagring av fisk.
Når dette synes å ha relativt
beskjeden effekt, er min
påstand at årsaken er den
enorme fordelen det er å fiske
torsken når den er nær kysten. I tillegg er svingningene
i naturen så store at næringa
uansett først og fremst må
utvikles ut fra hensynet til
fleksibilitet. Som et eksempel
vil jeg nevne landingstallene for torsk per uke 12 i
2015. Da var det landet totalt
67.000.000 kg mindre torsk
enn per samme uke året før.

””

Minsteprissystemet er bygd
for å skape en
bunn i markedet
gjennom
sesongtoppen,
og bidrar til
å sikre norsk
verdiskaping
av torsken når
prisene faller på
ferskmarkedene
i Europa.
Det viser noe av naturens
kraft og uforutsigbarhet. Vi
må forstå og akseptere naturen som viktigste premissgiver for villfisknæringa. Det
er min påstand at man ikke
kan integrere eller ensidig
regulere seg bort fra slike
svingninger.

Se fordelene
I stedet for ensidig å fokusere
på problemene sesongtoppen
skaper, bør vi også legge vekt
på de mulige fordelene vi har
av dette og innrette næringa
etter dette.
For det første bidrar
sesongtoppen til at vi kan
ha en meget effektiv drift i
vintermånedene. Dette er en
stor fordel både for kystflåten
og for den industrien som er
tilpasset denne realiteten,
som den konvensjonelle
fiskeindustrien som produ-

serer saltfisk og tørrfisk i
Nord-Norge.
For det andre gir skreiinnsiget oss et kjempegodt
grunnlag for markedsføring
gjennom god historiefortelling. Merkevaren SKREI er
et godt eksempel og dette må
kunne utnyttes enda bedre.
Vi bør kunne selge mye mer
SKREI som en spennende
sesongvare. I framtida bør
man se for seg at hele Europa
venter i spenning på dette
flotte produktet når sesongen
starter. Det faktum at fisken
kommer til oss og at vi fanger
den med lavest mulig energibruk har også blitt stadig
viktigere i markedsføringen.

Næringen vet best
Den andre påstanden som
ofte dukker opp i debatten, er
at vi eksporterer altfor mye
ubearbeid fisk. Bakgrunnen
er at vi i større grad burde bearbeide fisken i Norge, blant
annet for å skape arbeidsplasser. Dette er selvsagt viktig
og ønskelig, men igjen er det
nødvendig å ha med seg at
det som her beskrives som et
problem også gir oss fordeler.
Eksport av hel torsk har
bidratt til at industrien i nord
har fått et nytt bein å stå på.
Man har fått større grad av
fleksibilitet i produksjonen.
Fersk eksport gir bedret
likviditet for industrien
og redusert lagerbinding
senker risikoen. Eksport av
ubearbeid fisk bidrar også
til en effektiv håndtering av
sesongtoppen. Videre må
man huske at fersk ubearbeid
torsk er flere produkter og at
denne eksporten kan utvikles
med økt verdiskaping for
eksempel ved å øke mengden
SKREI som eksporteres.
Det er også et paradoks at
det som har vært laksenærings store suksess, nemlig
eksport av isoporpakket hel
fisk, nærmest blir framholdt
som torskenæringas fiasko.
Jeg har for øvrig tillit til at
norsk fiskeindustri som kjøper all fersk torsk som landes
i Norge, selv vet best hvordan
denne skal produseres og
eksporteres.
Minsteprisen er viktig
Den tredje påstanden som

SKREI: Skreiinnsiget oss
et kjempegodt grunnlag
for markedsføring
gjennom god historie
fortelling, skriver
artikkelforfatteren.
ILL. FOTO: JØRN M. HAGEN

dukker opp med jevne mellomrom, er at Råfisklagets
minsteprissystem skaper problemer for fiskeindustrien.
Dette er i hovedsak helt feil.
Minsteprissystemet er bygd
for å skape en bunn i markedet gjennom sesongtoppen,
og bidrar til å sikre norsk
verdiskaping av torsken når
prisene faller på ferskmarkedene i Europa. Minsteprisen
bidrar til økt stabilitet og
forutsigbarhet for aktørene
i ei næring hvor alt svinger.
Det sikrer at det også er
rom for små og mellomstore
aktører i fiskerinæringa vår.
Minsteprisen er i så måte
også til stor nytte for små og
mellomstore fiskeindustribedrifter.
Så norsk fiskerinæring må
også i framtida bygges på å
arbeide med naturen og ikke
mot den. Vi må utnytte de
mulighetene som ligger også i
eksport av hel ubearbeid fisk
og Råfisklagets minsteprissystem er godt tilpasset dette.

Tiltak som monner
Hvis man vil ta et grep for
øke landingene av fisk på
høsten, så bør man vurdere
å endre kvoteåret til start 1.
september. Da kan næringsaktørene selv avtale leveranser av fersk fisk på høsten når
dette er mulig, og man kan
avvikle en rekke byråkratiske ordninger som er laget for
dette formålet. Det vil både
forenkle og fornye torskenæringa og så får vi bare håpe at
det også vil forbedre den.
Utover dette, så er åpningen av markeder og nedbygging av handelshindre
sammen med en styrket
ressursforskning blant det
aller viktigste politikerne og
myndighetene kan gjøre for å
styrke fiskerinæringen. Samtidig må næringen selv, både
fiskeflåten og fiskeindustrien,
kontinuerlig jobbe med automatisering og effektivisering
i høykostlandet Norge.

samme uke året før. Det viser noe av naturens kraft
og uforutsigbarhet. Vi må forstå og akseptere naturen
som viktigste premissgiver for villfisknæringa. Det er
min påstand at man ikke kan integrere eller ensidig
regulere seg bort fra slike svingninger.

helårsdrevet filetindustri.
Se fordelene
Myndighetene har gjennom mange år forsøkt å
utjevne torskeleveransene ved for eksempel å la
fiskeindustrien eie trålere som skulle levere torsk på
høsten, reguleringsordninger som stimulerer til fiske
på høsten og stimulering til levendelagring av fisk.
Når dette synes å ha relativt beskjeden effekt, er min
påstand at årsaken er den enorme fordelen det er å
fiske torsken når den er nær kysten. I tillegg er
svingningene i naturen så store at næringa uansett
først og fremst må utvikles ut fra hensynet til
fleksibilitet. Som et eksempel vil jeg nevne

I stedet for ensidig å fokusere på problemene
sesongtoppen skaper, bør vi også legge vekt på de
mulige fordelene vi har av dette og innrette næringa
etter dette.
For det første bidrar sesongtoppen til at vi kan ha en
meget effektiv drift i vintermånedene. Dette er en stor
fordel både for kystflåten og for den industrien som er
tilpasset denne realiteten, som den konvensjonelle
fiskeindustrien som produserer saltfisk og tørrfisk i
Nord-Norge.

landingstallene for torsk per uke 12 i 2015. Da var det
landet totalt 67.000.000 kg mindre torsk enn per
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For det andre gir skreiinnsiget oss et kjempegodt

hovedsak helt feil. Minsteprissystemet er bygd for å

grunnlag for markedsføring gjennom god

skape en bunn i markedet gjennom sesongtoppen, og

historiefortelling. Merkevaren SKREI er et godt

bidrar til å sikre norsk verdiskaping av torsken når

eksempel og dette må kunne utnyttes enda bedre. Vi

prisene faller på ferskmarkedene i Europa.

bør kunne selge mye mer SKREI som en spennende

Minsteprisen bidrar til økt stabilitet og forutsigbarhet

sesongvare. I framtida bør man se for seg at hele

for aktørene i ei næring hvor alt svinger. Det sikrer at

Europa venter i spenning på dette flotte produktet når

det også er rom for små og mellomstore aktører i

sesongen starter. Det faktum at fisken kommer til oss

fiskerinæringa vår. Minsteprisen er i så måte også til

og at vi fanger den med lavest mulig energibruk har

stor nytte for små og mellomstore

også blitt stadig viktigere i markedsføringen.

fiskeindustribedrifter.

Næringen vet best

Så norsk fiskerinæring må også i framtida bygges på
å arbeide med naturen og ikke mot den. Vi må utnytte

Den andre påstanden som ofte dukker opp i

de mulighetene som ligger også i eksport av hel

debatten, er at vi eksporterer altfor mye ubearbeid

ubearbeid fisk og Råfisklagets minsteprissystem er

fisk. Bakgrunnen er at vi i større grad burde bearbeide

godt tilpasset dette.

fisken i Norge, blant annet for å skape arbeidsplasser.
Dette er selvsagt viktig og ønskelig, men igjen er det

Tiltak som monner

nødvendig å ha med seg at det som her beskrives
som et problem også gir oss fordeler.

Hvis man vil ta et grep for øke landingene av fisk på
høsten, så bør man vurdere å endre kvoteåret til start

Eksport av hel torsk har bidratt til at industrien i nord

1. september. Da kan næringsaktørene selv avtale

har fått et nytt bein å stå på. Man har fått større grad

leveranser av fersk fisk på høsten når dette er mulig,

av fleksibilitet i produksjonen. Fersk eksport gir bedret

og man kan avvikle en rekke byråkratiske ordninger

likviditet for industrien og redusert lagerbinding senker

som er laget for dette formålet. Det vil både forenkle

risikoen. Eksport av ubearbeid fisk bidrar også til en

og fornye torskenæringa og så får vi bare håpe at det

effektiv håndtering av sesongtoppen. Videre må man

også vil forbedre den.

huske at fersk ubearbeid torsk er flere produkter og at
denne eksporten kan utvikles med økt verdiskaping

Utover dette, så er åpningen av markeder og

for eksempel ved å øke mengden SKREI som

nedbygging av handelshindre sammen med en

eksporteres.

styrket ressursforskning blant det aller viktigste
politikerne og myndighetene kan gjøre for å styrke

Det er også et paradoks at det som har vært

fiskerinæringen. Samtidig må næringen selv, både

laksenærings store suksess, nemlig eksport av

fiskeflåten og fiskeindustrien, kontinuerlig jobbe med

isoporpakket hel fisk, nærmest blir framholdt som

automatisering og effektivisering i høykostlandet

torskenæringas fiasko. Jeg har for øvrig tillit til at

Norge.

norsk fiskeindustri som kjøper all fersk torsk som
landes i Norge, selv vet best hvordan denne skal

SKREI: Skreiinnsiget oss et kjempegodt grunnlag for

produseres og eksporteres.

markedsføring gjennom god historiefortelling, skriver
artikkelforfatteren.

Minsteprisen er viktig
ILL. FOTO: JØRN M. HAGEN
Den tredje påstanden som dukker opp med jevne
mellomrom, er at Råfisklagets minsteprissystem
skaper problemer for fiskeindustrien. Dette er i

@text2
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Med naturen som viktigste premissgiver
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 01.11.2015 18:20. Profil: Diverse - Fangstbasert akvakultur
Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag

I en kronikk setter assisterende direktør Svein
Ove Haugland i Råfisklaget, fokus på regulering
av torskefisket. - Vi må forstå og akseptere at
naturen er viktigste premissgiver for
villfisknæringen.
Vi klarer ikke å regulere oss bort fra naturens
svingninger. Kanskje er det nå på tide å fokusere
mindre på de negative sidene ved dem og heller
utnytte mulighetene?
Norsk torskenæring er inne i en meget god periode
med god ressurstilgang, positiv markedsutvikling og
en eksportvennlig valutasituasjon. Samtidig drøftes
fiskeindustriens rammevilkår og næringen venter i
nærmeste fremtid en stortingsmelding om dette.
I debatten som har vært rundt torskenæringa, møter
man en del etablerte sannheter som vi etter min
mening bør tørre å drøfte og utfordre.
Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges
Råfisklag. (Arkivfoto: Terje Jensen)
Beskjeden effekt
Den første etablerte sannheten er at sesongtoppen i
torskefiskeriene er et problem og at vi må strekke oss
lengst mulig for å utjevne torskeleveransene over
året. Bakgrunnen er at 80 prosent av all norsk fersk
torsk leveres i årets fire første måneder. Dette passer
dårlig med å utvikle et ferskmarked og å utvikle en
helårsdrevet filetindustri.
Myndighetene har gjennom mange år forsøkt å
utjevne torskeleveransene ved for eksempel å la
fiskeindustrien eie trålere som skulle levere torsk på
høsten, reguleringsordninger som stimulerer til fiske
på høsten og stimulering til levendelagring av fisk.
Når dette synes å ha relativt beskjeden effekt, er min

fiske torsken når den er nært kysten. I tillegg er
svingningene i naturen så store at næringa uansett
først og fremst må utvikles ut fra hensynet til
fleksibilitet. Som et eksempel vil jeg nevne
landingstallene for torsk per uke 12 i 2015. Da var det
landet totalt 67 000 000 kg mindre torsk enn per
samme uke året før. Det viser noe av naturens kraft
og uforutsigbarhet. Vi må forstå og akseptere naturen
som viktigste premissgiver for villfisknæringa. Det er
min påstand at man ikke kan integrere eller ensidig
regulere seg bort fra slike svingninger.
Se fordelene
I stedet for ensidig å fokusere på problemene
sesongtoppen skaper, bør vi også legge vekt på de
mulige fordelene vi har av dette og innrette næringa
etter dette.

påstand at årsaken er den enorme fordelen det er å
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produseres og eksporteres.

meget effektiv drift i vintermånedene. Dette er en stor
fordel både for kystflåten og for den industrien som er

Minsteprisen er viktig

tilpasset denne realiteten, som den konvensjonelle
fiskeindustrien som produserer saltfisk og tørrfisk i

Den tredje påstanden som dukker opp med jevne

Nord-Norge.

mellomrom, er at Råfisklagets minsteprissystem
skaper problemer for fiskeindustrien. Dette er i

For det andre gir skreiinnsiget oss et kjempegodt

hovedsak helt feil. Minsteprissystemet er bygd for å

grunnlag for markedsføring gjennom god

skape en bunn i markedet gjennom sesongtoppen og

historiefortelling. Merkevaren SKREI er et godt

systemet bidrar til å sikre norsk verdiskaping av

eksempel og dette må kunne utnyttes enda bedre. Vi

torsken når prisene faller på ferskmarkedene i

bør kunne selge mye mer SKREI som en spennende

Europa. Minsteprisen bidrar til økt stabilitet og

sesongvare. I framtida bør man se for seg at hele

forutsigbarhet for aktørene i ei næring hvor alt

Europa venter i spenning på dette flotte produktet når

svinger. Det sikrer at det også er rom for små og

sesongen starter. Det faktum at fisken kommer til oss

mellomstore aktører i fiskerinæringa vår. Minsteprisen

og at vi fanger den med lavest mulig energibruk har

er i så måte også til stor nytte for små og mellomstore

også blitt stadig viktigere i markedsføringen.

fiskeindustribedrifter.

Næringen vet best

Så norsk fiskerinæring må også i framtida bygges på
å arbeide med naturen og ikke mot den. Vi må utnytte

Den andre påstanden som ofte dukker opp i

de mulighetene som ligger også i eksport av hel

debatten, er at vi eksporterer alt for mye ubearbeid

ubearbeid fisk og Råfisklagets minsteprissystem er

fisk. Bakgrunnen er at vi i større grad burde bearbeide

godt tilpasset dette.

fisken i Norge, blant annet for å skape arbeidsplasser.
Dette er selvsagt viktig og ønskelig, men igjen er det

Tiltak som monner

nødvendig å ha med seg at det som her beskrives
som et problem også gir oss fordeler.

Hvis man vil ta et grep for øke landingene av fisk på
høsten, så bør man vurdere å endre kvoteåret til start

Eksport av hel torsk har bidratt til at industrien i nord

1. september. Da kan næringsaktørene selv avtale

har fått et nytt bein å stå på. Man har fått større grad

leveranser av fersk fisk på høsten når dette er mulig,

av fleksibilitet i produksjonen. Fersk eksport gir bedret

og man kan avvikle en rekke byråkratiske ordninger

likviditet for industrien og redusert lagerbinding senker

som er laget for dette formålet. Det vil både forenkle

risikoen. Eksport av ubearbeid fisk bidrar også til en

og fornye torskenæringa og så får vi bare håpe at det

effektiv håndtering av sesongtoppen. Videre må man

også vil forbedre den.

huske at fersk ubearbeid torsk er flere produkter og at
denne eksporten kan utvikles med økt verdiskaping

Utover dette, så er åpningen av markeder og

for eksempel ved å øke mengden SKREI som

nedbygging av handelshindre sammen med en

eksporteres.

styrket ressursforskning blant det aller viktigste
politikerne og myndighetene kan gjøre for å styrke

Det er også et paradoks at det som har vært

fiskerinæringen. Samtidig må næringen selv, både

laksenærings store suksess, nemlig eksport av

fiskeflåten og fiskeindustrien, kontinuerlig jobbe med

isoporpakket hel fisk, nærmest blir framholdt som

automatisering og effektivisering i høykostlandet

torskenæringas fiasko. Jeg har for øvrig tillit til at

Norge.

norsk fiskeindustri som kjøper all fersk torsk som
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