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- Ambisjonsnivået er å kunne konkurrere med
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linefanget fisk når det gjelder kvalitet på fisken vår til

Tromsøfirma deltar
med kunnskap

markedet. I tillegg kommer de nye produktene vi vil

teknologi: Tromsøselskapet
Kuldeteknisk har levert kuldeteknologien til Nordic wildfish sitt
ombyggingsprosjekt ”Molnes”.
Kuldeteknisk bidrar til at kvaliteten på fisken holder seg på sitt
beste fra den fiskes og helt frem
til forbrukeren.
Om bord i ”Molnes” sørger
selskapet for kjøling av sjøvann i
tanker for restitusjonslagring av
fisken, samt innfrysningsanlegg
for ferdig prosessert fisk.
- Målet er en bærekraftig og
fremtidsrettet utvikling innen
våre fagfelter. Vi tror blant annet at betydningen av frossen
fisk – og kvaliteten på dette, blir
svært viktig for en bærekraftig
matproduksjon i fremtiden,
sier Frode Berg, teknisk leder i
Kuldeteknisk.

levere, sier Tore Roaldnes i Nordic Wildfish.
- Er ikke ensillasje og fiskemel god utnyttelse av
restråstoffet ?

Fakta: prosjektet
QQTråleren «Molnes» skal rund-

fryse fangsten og skal utnytte
restråstofet til et nytt verdinivå.

QQ«Molnesprosjektet» består i

- Det har vært mange mer eller mindre vellykkede

virkeligheten av fem prosjekt:

QQFangstbehandling som gir op-

timalisert kvalitet på fisken, hydrolyseprosjektet som skal skape
råstoff til høyverdige produekt
av fiskeslo, varmegjenvinning av
spillvarme fra motor for å varme
opp restråstoffet, levendelagring
av fisk og robotisert bløgging.
QQTotalt er det investert 100
millioner kroner i prosjektkostnadene medregnet støtteandeler
fra FHF og Innovasjon Norge.

forsøk på ensilasje som også vi har vært med på. Det
er positiv at melproduksjon fra trålere gir lønnsomhet.
Vi har valgt bort ensilasje og mel fordi potensialet er
større med hydrolysefabrikk. Her kan vi produsere noe
som kan gå rett inn i medisin og mat for mennesker.

MEDISINproDukSjoN oM
BorD: Molnes», tidligere
«Volstad», en ombygd tråler
for HG-produksjon av fisk
og hydrolyseproduksjon av
restråstoff.

Om fire-fem år vet vi resultatet, sier Roaldsnes.

Fiskeslo kan bli medisin på blå resept

Trålrederen ser det ikke som et alternativ å fortsette å
kast ut restråstoffet.
- Det blir ikke akseptert eller forstått at vi hiver på sjøen
en tredjedel av det vi henter opp fra havet. Dette er

høgverdige produkt, er det
innledet samarbeid med den
globale ingrediensgigangten
Firmenich. Det sveitsiske konsernet sitt anlegg på Ellingsøy
har det globale ansvaret for
innovasjon og nyskapning av
marine produkt i konsernet.
Det smaker verdifulle produkt
av samarbeidet mellom et av
de største fiskebåtrederiene i
Norge og verdens nest største
aktør i ingredienssektoren.

Testes
«Molnes» skal nå testes en eller
to uker, før kursen settes mot
Barentshavet og første tur med
en for fiskeflåten revolusjonerende fabrikk om bord.
einar.lindbak@fbfi.no
93256323

– Banebrytende teknologi
nybåt: Prosjektet tar også mål
av seg å redusere drivstofforbruk
og utslipp til miljøet, blant annet
ved å utnytte overskuddsvarme
fra eksos- og kjølesystemene om
bord. Det gjør det mulig å generere grønn utslippsfri energi til
prosessanleggene, noe som også
reduserer driftskostnadene.
– Vi er svært fornøyde med at
både små og store aktører i markedet har vært villige til å prøve

ut ny teknologi, og fiskeflåten er
stadig like viktig for oss, sier Jan
Petter Urke, administrerende
direktør i Ulmatec Pyro.
Han forteller at selskapet ser
muligheter for enorme innsparinger ved å flytte energiforbruket
over fra elektrisitet til vannbåren
varme, og at de sammen med
kundene stadig utvikler teknologi som gjør nytte av overskuddsenergi.

– Sikrer blå bærekraft
Nordic
wildfish har
satset stort
på å ta i bruk
ny teknologi
for å sikre
100 prosent
utnyttelse av
hele fisken.
Skala har
Steinar
vært utvikler
Spydevold
og leverandør av hydrolyse-anlegget
på «Molnes», et anlegg som
sikrer optimal utnyttelse av
restråstoffet om bord.
– I norsk fiske oppstår
det cirka 340 millioner kilo
restråstoff årlig. Selv om
mye utnyttes, er det store
verdier som ikke ivaretas
på en bærekraftig måte.
Dette er verdifulle ressurser,

som representerer betydelige økonomiske muligheter,
mener Skalas adm dir Steinar
Spydevold.
– Vi ser store muligheter i
å utnytte disse restråstoffene
til flere og mer høyverdige
sluttprodukter, også beregnet
for humant konsum. Dette
gir flere markedsmuligheter
og bedre priser, og dermed
økt grunnlag for bærekraftig
ressursutnyttelse. All vår
kunnskap når det gjelder å
redusere svinn, effektivisere
produksjon og ivareta kvalitet
og hygiene kan vi bruke til å
prosjektere prosesslinjer der
alle krav til riktig produksjon
av høykvalitets fiskeprotein,
-mel og -oljer er tatt hensyn
til, mener Spydevold

Vil opp på linekvalitet
– Ambisjonsnivået er å kunne
konkurrere med linefanget fisk
når det gjelder kvalitet på fisken vår til markedet. I tillegg
kommer de nye produktene vi
vil levere, sier Tore Roaldnes i
Nordic Wildfish.
– Er ikke ensillasje og fiskemel
god utnyttelse av restråstoffet ?
– Det har vært mange mer eller
mindre vellykkede forsøk på
ensilasje som også vi har vært
med på. Det er positiv at melproduksjon fra trålere gir lønnsomhet. Vi har valgt bort ensilasje og mel fordi potensialet er
større med hydrolysefabrikk.

Her kan vi produsere noe som
kan gå rett inn i medisin og mat
for mennesker. Om fire-fem år
vet vi resultatet, sier Roaldsnes.
Trålrederen ser det ikke som
et alternativ å fortsette å kast
ut restråstoffet.
– Det blir ikke akseptert eller
forstått at vi hiver på sjøen en
tredjedel av det vi henter opp
fra havet. Dette er sunne og
gode produkter som verden har
behov for, noe som har vært et
viktig argument og en drivkraft
for å få dette realisert, sier
Roaldsnes.

70 TIMAR
12 kurs
fyrste halvår 2016

STCW-78
med seinare endringar

Høgspentkurs

for maskinoffiserar
Over 200
gjennomførte
i 2015!

20 timar av kurset er
e-læring og 50 timar
(1 veke) er undervisning
i høgspentlab/klasserom.

kurs.aus@hf k.no

aus.hf k.no | 56 18 20 00

sunne og gode produkter som verden har behov for,
noe som har vært et viktig argument og en drivkraft for
å få dette realisert, sier
Roaldsnes.
Fakta: «molnesprosjektet» Tråleren «Molnes» skal
rundfryse fangsten og skal utnytte restråstofet til et
nytt verdinivå. «Molnesprosjektet» består i virkeligheten
av fem prosjekt: Fangstbehandling som gir
optimalisert kvalitet på fisken, hydrolyseprosjektet som
skal skape råstoff til høyverdige produekt av fiskeslo,
varmegjenvinning av spillvarme fra motor for å varme
opp restråstoffet, levendelagring av fisk og robotisert
bløgging. Totalt er det investert 100 millioner kroner i
prosjektkostnadene medregnet støtteandeler fra FHF
og Innovasjon Norge.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/8INRegDX
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Ny teknologi gir kvalitetsfisk frå "Molnes"
 Kystmagasinet. 31.03.2016 12:19. Oppdatert 14:30

Frysetrålaren "Molnes vert i dag sett i kommersiell
drift etter ei omfattande ombygging ved Vard
Søviknes. Milepelen vart markert under eit
arrangement for inviterte gjestar og media ved Vard
sitt hovudkontor i Ålesund.
Nordic wildfish med samarbeidspartnarar har i dag
presentert miljøteknologiprosjektet ved Vard sitt
hovudkontor i Ålesund. Partnarane i prosjektet er frå
blå og grøn sektor. Reiarlaget Nordic wildfish
presenterte prosjektet saman med representantar frå
forskingsmiljøet og Innovasjon Norge.
I eit banebrytande utviklingsprosjekt har Nordic
wildfish satsa stort på å utvikle og ta i bruk teknologi
som bevarer villfisken sin opphavelege kvalitet frå den
halast om bord i båten til den ligg på fatet til
forbrukaren. Sentralt i prosjektet er å utnytte fersk
restråstoff til å produsere verdifull protein og olje ved
hjelp av hydrolyseteknologi.
Molnes under ombygging.
Utnytter 100 %
Nordic wildfish har satt seg som mål å utnytte 100
prosent av ressursane dei rår om. Med ombygginga av
frysetrålaren Molnes er dei svært tidleg ute med å ta i
bruk ny teknologi, og har gjort båten om frå ein
tradisjonell trålar til ei produksjonsplattform for unike
produkt.
- Nordic wildfish har i samarbeid med norsk industri,
her representert ved Skala, Vard, C-flow, Kuldeteknisk,
Seaside, Steeltech og Ulmatec Pyro, vist evne til
fornying og verdiskaping kombinert med bærekraft,
miljø- og samfunnsansvar, seier Tore Roaldsnes i
Nordic wildfish.
Har fleire forskningsprosjekt
Nordic wildfish arbeider dagleg med ei rekkje

prosjektet som har tittelen: Fra en tradisjonell tråler til
en produksjonsplattform for differensierte
kvalitetsprodukter. Prosjektet er støtta av
miljøteknologiordninga i Innovasjon Norge.
Prosjektet byggjer på ein erkjenning av at reiarlaget
opererer i ei konkurranseutsett næring der evne til
fornying og krav til berekraft, miljø- og samfunnsansvar
blir stadig meir uttalde.
Bidrag frå fleire tidlegare og parallelle
kompetansehevande prosjekt er sentrale byggjesteinar
for utviklingsprosjektet under miljøteknologiordninga.
Realiseringa av denne prosessteknologien vil gi Nordic
wildfish moglegheit til å auke si verdiskaping og
utbytte ved at marknaden vert tilbydt høgare
produktkvalitet, samt at eit heilt nytt produkt - om bord
prosessert hydrolysert restråstoff ifrå kvitfisk - vert
lansert i marknaden.

forskings- og utviklingsprosjekt, mellom anna dette
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utvikla for bruk om bord i ein havgåande kvitfisktrålar
er ikkje gjort før. Dette er første fullskala prototype av

Heving av råstoffkvaliteten

morgondagens miljøteknologi.

Utvikling av teknologi for handtering og ivaretaking av

Restråstoffet frå slakteliner om bord i ein frysetrålar

kvalitet på levande trålfanga kvitfisk. Molnes er no klar

utgjer om lag 40 prosent av fiskens rundvekt. Denne

til å føre fangsten levande til bedøvings- og bløggeliner

protein- og oljeressursen frå marint råstoff har til no

som igjen leverar utblødd fisk til optimaliserte

ikkje vore utnytta, men gjennom kvalitetsforbetring av

slakteliner for vidare prosessering, samt at alt

produkta, og ein høgare utnyttingsfaktor vil det no vere

restråstoffet videreprosesserast i fersk tilstand.

mogleg å oppnå ein høg verdiskaping per tilverka kilo.

Dei ressursoptimaliserande og miljømessige

Energiøkonomiseringseffekten oppnås ved at

teknologinyheitene i prosjektet demonstrerer at det på

fiskeproteinar, olje og kalsium raffinerast frå alt

ein berekraftig måte kan haustast meirverdiar hos

restråstoff som det er brukt energi til å fiske opp ifrå

produsent, og at teknologikonsepta gir grunnlag for

havet.

auka verdiskaping hjå norske leverandørar.
Ut over energieffektivisering og høgare utbyttefaktor
I eit større perspektiv er ein slik rasjonell og

for reiarlagets del, vil produktet gi etterspurde bidrag til

automatisert produksjonsprosess om bord med på å

løysingar av dei store miljøutfordringar som

redusere det totale energiforbruket under

oppdrettsnæringa står ovanfor, jamfør problematikken

matproduksjon.

rundt import av ikkje berekraftig hausta marint fór og
utstrakt bruk av soyabasert fór. Det er eit uttalt behov

Sikrar best mogeleg slaktekvalitet

for marint berekraftig for i havbruksnæringa.

Sorteringsbord og levendefisktankar gjer det mogleg

Energieffektivisering

at den minst livskraftige fisken sorterast ut og slaktast
først, og at den levedyktige fisken arts- og

Prosjektet har i tillegg tatt i bruk teknologi som

størrelsessorteres for bufferlagring og restitusjon i

reduserer forbruk av drivstoff og tilsvarande utslepp til

påvente av slaktekapasitet. Ein slik logistikk sikrar best

miljøet ved å utnytte overskotsvarme ifrå eksos- og

mogleg slaktekvalitet på heile fangsten.

kjølesystema om bord. Det gjer det mogleg å generere
grøn utslippsfri energi til prosessanlegga om bord,

Utstyr for bedøving og bløggeautomatikk for levande

noko som også reduserer driftskostnadane.

fisk er kommersielt tilgjengeleg, og er i bruk i
lakseslakterier. For villfisk har det vore eit uttalt ynskje

Reiarlaget har i eit anna prosjekt utvikla og prøvd ut eit

å tilpasse og teste ut denne teknologien i fullskala om

fullskala pilotanlegg der CO2 er nytta som

bord i eit havgåande fiskefartøy. Fordelane med å

kuldemedium på frysetrålaren Mtr Roaldsnes. Dette

bløgge fisk levande er at dette gir høgare

gjer at innfrysingstida reduserast med 25 prosent, og

produktkvalitet, og at ein automatisk handtering av fisk

dermed aukar innfrysingskapasiteten om bord. I tillegg

vil betre helse- miljø- og sikkerheitsbetingingane for

til betydelege kvalitetsforbetringar på fisken, kan

mannskapet i det tungt, manuelt og einsformig arbeid

reiarlaget dokumentere energieffektivisering knytt til

rasjonaliserast bort.

auka innfrysingskapasitet og energioptimalisering.

Utnytting av restråstoff - hydrolyse

Nordic wildfish

Prosessline for hydrolisering av restråstoff, designa og

Nordic wildfish (tidlegare Roaldnes), som vart etablert
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i 1917, er eit av dei største fiskeriselskap i Noreg.
Verksemda sysselsett 150 tilsette, og den totale
omsetninga i 2015 var på om lag 450 millionar kroner.
Nordic wildfish med partnere
Nordic wildfish har gjennom dette prosjektet realisert
prosessteknologi som øker verdiskaping og utbytte
gjennom høyere produktkvalitet, samt helt nye og
høyverdige produkter gjennom ombordprosessert
hydrolysert restråstoff. Prosjektet har i tillegg tatt i bruk
teknologi som reduserer drivstofforbruk og tilsvarende
utslipp til miljøet.
C-flow- mottak av levende fisk - restitusjonslagring
Kuldeteknisk - nedkjøling (roe ned fisken) og
innfrysning
Seaside - bedøving og bløgging
Steeltech - prosessering / fabrikken
Scala - hydrolyseanlegget
Ulmatec Pyro - varmegjenvinning /
energiøkonomisering
Vard - ombygging av fartøyet
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/FJdtENkc
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Framtidstrålaren Molnes snart sjøklar
 Sunnmørsposten. 31.03.2016 12:16. Oppdatert 14:29
Svein Aam

Berre hovudattraksjonen sjølv mangla då Nordic
Wildfish på Valderøy presenterte sin banebrytande
nye trålar. Nordic Wildfish - tidlegare Roaldnes AS - vil
utnytte alt restråstoff frå villfisken til å produsere
verdifull protein og olje.
Med det første set reiarlaget på Valderøya frysetrålaren
Molnes i kommersiell drift etter ei omfattande
ombygging ved Vard Søviknes. Torsdag vart prosjektet
presentert for interesserte folk frå fiskerinæringa,
forskingssektoren og støttemiddelapparatet.
- Dette er eit banebrytande prosjekt som tar i bruk ny
teknologi som er utvikla i eit tett samarbeid mellom
forskingsmiljøet og næringa, sa forskingssjef Hanne
Digre ved SINTEF Fiskeri og havbruk under
presentasjonen i Vard sine nye lokale i Ålesund.
Det siste innan handtering av fisk
Om bord i Molnes er det siste innan handtering av fisk.
Det vil mellom anna seie utstyr som bedøver fisken
elektronisk, utvikla av SeaSide i Stranda. Saman med
korttids levandelagring og robotisert bløgging skal
kvaliteten på fangsten optimaliserast, etter mønster frå
slakting av laks. Dessutan har Molnes ny
hydrolyseteknologi for å vidareforeldre restråstoffet.
- Snart vil restråstoffet kunne konkurrere med
hovudproduktet djupfryst fersk fisk i verdi, skriv
selskapet i ei pressemelding.
I dag vert berre ein tredel av restråstoffet, det vil seie
fiskeslog, bein og avskjer tatt vare på i trålarflåten.
- Vi haustar fisk av bærekraftige naturbestander i dei
nordlege havområda, og satsar stort på å bevare fisken
sin opphavlege kvalitet frå den vert hala om bord i
båten, til den ligg på fatet til forbrukaren. Men det ligg
truleg eit endå større verdiskapingspotensial i å utnytte
restråstoffet, seier Tore Roaldsnes, dagleg leiar i

Fekk ikkje start på motoren
Ombygginga av Molnes har kosta rundt 100 millionar
kroner, og prosjektet har mellom anna fått støtte frå
Innovasjon Norge i Møre og Romsdal.
- Vi treng slike føregangsbedrifter som Nordic Wildfish
for å bring næringa vidare, sa region direktør Bodil
Hollingsæter i Innovasjon Norge, då prosjektet var
sjøsett.
Sjølve hovudattraksjonen, tråleren Molnes, ligg
framleis ved Vard Søviknes. Det var meininga den
skulle kome til Ålesund i dag, men det skar seg.
- Vi fekk ikkje start på motoren, men det vil nok heilt
sikkert ordne seg etter kvart, seier Tore Roaldsnes.

Nordic Wildfish.
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Molnes på Søviknes verft. Foto: Nordic Wildfish
© Sunnmørsposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/THAljrew
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Forsker på hvordan klimaet endrer fisken
 NRK Troms. 31.03.2016 12:08. Oppdatert 14:29
Gjermund Håkonseth

Stort forskingsprosjekt skal finne ut hvilke
konsekvenser klimaendringer har for
fiskeproduksjonen.
Det EU-finansierte prosjektet ClimeFish, som ledes av
UiT-Norges arktiske universitet, skal forberede
fiskenæringen på klimautfordringene som kommer
både i saltvann og ferskvann.
- Vi håper på å kunne komme med gode råd og
anbefalinger til fiskerinæringen for å forberede dem på
klimaendringer. På denne måten blir fiskenæringen
godt forberedt og er på denne måten godt forberedt og
bedre i stand til å ta gode avgjørelse, sier
prosjektkoordinator, Michaela Aschan til NRK.
- Alle typer fisk
Aschan sier de skal forske på alle typer fisk i dette
prosjektet.
Det skal jobbes med den fisken man fisker, den fisken
som produseres i akvakultur og den fisken man finner
både i ferskvann og saltvann.
- Vi kommer først og fremst til å se på klimaendringer
som temperaturøkninger, økt saltinnhold i vannet,
forsuring, vannkvalitet i ferskvannet, og det at kommer
nye og ukjente arter fra sør.
Fra hele verden
21 organisasjoner fra hele verden skal samarbeide for
å kunne gi bedre råd til fiskerinæringa om hvordan
fiskeproduksjon skal foregå i framtida.
- Det er vi i UiT-Norges arktiske universitet, som skal
være koordinator i dette prosjektet. Men vi har med
oss matforskningsinstituttet Nofima og
Havforskningsinstituttet. I tillegg har vi med oss

organisasjoner i Vietnam, Chile og Canada, sier
Aschan.
I prosjektet deltar Havforskningsinstituttet med
forskere fra både Tromsø og Bergen.
- Det er et prosjekt som forsøker å legge grunnlaget
for hvordan man skal planlegge produksjon av fisk.
Derfor er det viktig at de som tar beslutningene vet hva
de skal gjøre. Derfor mener vi, i
Havforskningsinstituttet at det er viktig å være med på
dette, sier fungerende regiondirektør, Maria Fossheim.
- Vi ser for oss at endringer i fiskeriregelverket kan bli
viktig hvis det blir store forflytninger i fiskebestanden.
Berge fiskeribestanden
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Når forskningsperioden er over håper Michaela
Aschan at de kan være med på å gi gode løsninger og
tiltak for å berge fiskebestanden i fremtiden.
- Vi skal sammen med næringen og forvalterne lage
planer for utvalgte fiskerier som tar hensyn til
effektene av klimaendringer. Vi ønsker at aktiviteten i
fiskerinæringen skal tilpasses etter disse planene.
Disse planene vil kunne inngå i de nasjonale
klimaplanene som i dag fokuserer på
jordbruksproduksjon i Europa, forteller Aschan.
Klima og miljø
Torsk fisket utenfor kysten av Tromsø.
Foto: ALISTER DOYLE / Reuters
Lederne av forskningsprosjektet ClimeFish var samlet
utenfor Kystens Hus i Tromsø. Fra venstre: Raul
Primicerio (UiT), Svein Ove Haugland (Råfisklaget),
Patrick Berg Sørdahl (Nofima), Michaela Aschan (UiT,
prosjektkoordinator), Hanne Riisan Johnsen
(Administrativ leder ClimeFish, UiT), Terje Martinussen
(Direktør Sjømatrådet) og Maria Fossheim
(Regiondirektør, Havforskningsinstituttet).
Foto: Gjermund Håkonseth / NRK
Foto: Nadja Andersson Illustrations
Journalist Gjermund Håkonseth @gjermundhaakonz
© NRK Troms
Se webartikkelen på http://ret.nu/4mSPMW1T
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Fiskeriforvaltning på rett spor
 Bladet Vesterålen. 30.03.2016 21:56

Kommisjonen, nylig opprettet av Stortingets
næringskomité, med oppgave å gjøre rett og skjell
innen fiskeriforvaltning - kunne for en vesentlig del
vært unødvendig dersom fiskeren Røkke med inngåtte
avtaler hadde vært til å stole på.
- Opprettelsen av kommisjonen ble en slags halv seier.
- Spenningen knytter seg nå til eventuelle nye
krumspring.
Kombinert med unnfallenhet fra hele rekken av
fiskeriministre i skiftende regjeringer - er stat,
kommuner og fiskerisamfunn snytt for store summer. Samtidig har staten subsidiert drivstoff og betalt for
permitterte arbeidere ved fiske-industrien, som ved
råstofftilførsler ville vært i drift og lønnsomme.
Krf og Venstre i førersetet
Takket være godt politisk handverk av Venstres Pål
Farstad og og KrFs Line Henriette Holten måtte
Regjeringen gi opp gjennomføring av
Tveteråsutvalgets Sjømatmelding. - Regjeringens linje
ville sementert Røkkes trålermakt, og gitt klarsignal til
fortsatt nedbygging av kysten. - Det ble i stedet
foreløpig seier for mesteparten av ei løsning omtrent
hele kysten har anbefalt.
Støttepartiene tok nok en gang makta Regjeringspartiene, Høyre og Frp - satt ut av spill - så
seg tvunget til å gå sammen med flertallet. - Etter
innstilling fra Stortingets næringskommité opprettes
en kommisjon med oppgave å levere en
konsekvensutredning og regelverk for framtidig
fiskeripolitikk - som så i sin tur må vedtas av Stortinget
- Intensjonen, om den i hovedsak blir fulgt, vil kort sagt
kunne bli tjenlig for framtidens fiskerinæring.
De fleste fiskeri-interesserte har nok i store trekk fått
med seg oppgaven til kommisjonen: - Det blir en
grundig gjennomgang av alle tråler-pliktene - og sett i
bred sammenheng. - Man er klar på at fiskeriene og

bestemmelser må tas på faglig solid grunnlag. Hovedspørsmålet har vært om samfunnets interesser eller storkapitalens særinteresser - skal gjelde.
Bosetting viktig
Kommisjonen skal levere sin tilråding til høsten - med
fire alternativ: Innstramning av pliktene. - Oppheving av
pliktene. - Justering av pliktene. - Eventuelt andre
modeller som kommisjonen selv måtte komme opp
med.
Som kanskje det aller viktigste skal kommisjonen
levere konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen
om samfunnmessig gode løsninger - lønnsomhet i
flåte og industri - samtidig som man bidrar til bosetting
i kystdistriktene.
Trålerne som ble borte

sjømatnæringa i det hele tatt, er så viktig for landet, at
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Forbud mot ombordproduksjon for trålere som ikke er

er blitt forstått og dermed viktig for stadig flere

tilknyttet industrien foreslås opphevet. (Men

sentrale politikere. - Det skyldes ikke minst mange

kommisjonen er på ingen måte bundet.) - Muligens er

enkeltpersoners påvirkning - og mye trykksverte. - Alle,

det ukjent for dagens politikere, og for kommisjonens

uansett politisk ståsted, må kunne fortsette enigheten

medlemmer, at i utgangspunktet var også disse

om å trygge næringen.

såkalte fri trålere (ikke bare Røkke-trålerne) viktig del av
grunnlaget for drift av landindustrien - i Andøy, på Myre

Kommisjonens sammensetning viktigst

og i Bø i Vesterålen - etter nøyaktig samme modell
som på Melbu.

Faren for torpedering av intensjonene fra
næringskomitéens side er til stede. - Det er regjeringen

Slik kom også tråldriften i gang i store deler av Nord-

som er bedt om å sette sammen kommisjonen! - Det

Norge for øvrig - blant annet i Hammerfest. Råstoff og

vil i klartekst si at den samme fiskeriminsteren, en ren

arbeidsplasser på land skulle sikres. - Man kan si at

amatør på fiskerispørsmål, talsmann for regjeringens

disse trålerne på forskjellig vis er kommet ut av

linje, har fått for stor mulighet til makt.

samfunnets kontroll. - Det er noe uklart om også
gjennomgang av disse trål-konsesjonene blir del av

Bukken er satt til å passe havresekken! - Det er

kommisjonens arbeidsoppgave.

avgjørende viktig at kommisjonen blir sammensatt av
folk om kjenner næringa og lovverket. - Det gjelder -

Engelske trålere herjet

ganske spesielt at Venstre og Krf følger nøye med, slik
at intensjonene blir fulgt - og om nødvendig gripe inn.

Før norsk trål ble aktuelt - 60-70 år tilbake i tid (før
utvidelsen av fiskerigrensen) - herjet utenlandske

Sur Thomas Farstad godt tegn

trålere - mest engelske - i garnlenkene og linebruket. Ukegammel skrei og annen fisk, fanget på

Når man kan lese at Røkkes betrodde mann - Thomas

norskekysten, ble til fiskepinner i England. Bladet

Farstad - er sur over vedtaket om opprettelse av en

Vesterålen hadde den gang en samtale med en fisker

bredt sammensatt kommisjon, er det bare et ekstra

fra Øksnes som uttrykte seg slik på spørsmål om

godt tegn på at Stortingets næringskommité har gjort

hvordan det gikk: Vi ligg nu her og blør

en god jobb - i dagens situasjon eneste farbare veg. Farstad er ifølge Fiskeribladet/Fiskaren freidig nok til å

Opptrappingsplan for bestands- og ressursforskning,

fortelle at næringskomitéen mangler visjoner og

med tanke på flerbestandsforvaltning i fiskeriene, blir

spenst!

en viktig sak fra kommisjonen - vel også med tanke på
de enkelte redskapenes påvirkning på miljøet i havet.

Det er viktig at Regjeringens støttepartier, Venstre og
Krf, som har vist seg å forstå problematikken, passer

Æren underordnet

nøye på å få med på laget folk som holder faglig mål. Allerede dagen etter at kommisjonen var vedtatt

Småkrangling partilederne mellom om hvem som skal

opprettet, var stor-trålernes hofforgan,

ha største æren av partiene for opprettelsen av

Fiskeribladet/Fiskaren, frampå og spurte Tveteraas,

kommisjonen, og regjeringens mageplask, bør man nå

leder og hovedansvarlig for sjømatmeldingen - neppe

la ligge. I stedet konsentrere seg om realitetene - bidra

helt tilfeldig - om han kunne være kandidat til å lede

til det best mulige resultat for ei samlet næring. Man

den nye kommisjonen

må anta at kommisjonen vil være mottakelig for gode
argumenter.

Svaret var at han kjente sin lave stjerne, men ville
likevel og selvsagt vurdert jobben om han ble spurt! -

Gledeligvis later det til at betydningen av fiskeri endelig
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I intervjuet ga den samme Tveteraas uttrykk for at
pliktene til trålerne har overlevd seg sjøl - Ordningen
hører fortiden til! Et slags klippe-klippe som kjerringa i
eventyret sa mens hun holdt på drukne. - Eller fra
folkemund: Fanden gi seg enten man har rett eller galt!
Fiskerinæringens gode framtid
Det kan ikke gjentas for ofte: Det er viktig å få
oppnevnt en bredt sammensatt kommisjon med
medlemmer som forstår sin oppgave. Det er fullt ut mulig å drive med overskudd i alle deler
av næringen - flåte og fabrikker. - Tilstrekkelig råstoff til
landanleggende er en sjølsagt betingelse. - Praktisk
løsning er nærliggnde: - førsteklasse råstoff fra
kystflåten, supplert med leveranser fra ferskfisk-trålere.
Eventuell overskuddsfisk vil kunne anvendes til for
eksempel klippfisk på Vestlandet, til og med
frossenfisk-eksport. - Trolig er det slik næringen får
varig framtid og lønnsomhet - og man får tro også det
regjeringen egentlig ønsker. - Fiske med typen store
Røkke-trålere og ombordproduksjon bør høre fortiden
til.
Image info:
Vikanøy losser storfangst forleden.
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/H25hIMe
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Drøfta evaluering av haustingsreglar for torsk, lodde og hyse
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 30.03.2016 19:04

Under det 17. norsk-russiske symposiet som ble
avvikla i mars, ble ICES evaluering av haustingsreglar
for torsk, hyse og lodde i Barentshavet, diskutert.
Symposiet med tittelen Long term sustainable
management of living marine resources in the
Northern Seas, vart avvikla i Bergen i midten av mars.
Til saman 45 personar frå forsking, forvalting og
fiskerinæring, hovudsakleg i Noreg og Russland, var
påmelde.
Fiskerikommisjonen bestilte evalueringa, viser
Havforskningsinstituttet til.
I tillegg til dei 18 innmelde foredraga, var det seks
inviterte føredrag som sette søkjelyset på berekraftig
forvalting frå ulike ståstader. I mange av føredraga vart
det lagt fram ulike aspekt ved evalueringa av
haustingsreglane som Den norsk-russiske
fiskerikommisjonen har bestilt hjå ICES (Det
internasjonale råd for havforskning).
Dette arbeidet har gått føre seg sidan i fjor, og
resultata vart offentleggjorde berre fem dagar før
symposiet starta.
Symposiet vart difor eit glimrande høve til å diskutere
resultata av denne evalueringa, særleg sidan det var
representatar til stades frå forvaltarane, fiskarane og
forskarane på Havforskingsinstituttet, PINRO og andre
forskingsinstitutt og ICES. I tillegg til dei mange
arbeida som vart lagt fram og diskutert, vart det også
plass til ein paneldiskusjon mot slutten av symposiet,
der nokre sentrale tema frå evalueringane vart
diskutert i større breidde, skriv instituttet.

evaluerte. Alle reglane for torsk vart vurderte som førevar. Det same gjaldt for hyse sjølv om ein av reglane
var svært nær føre-var-grensa. For lodde var det berre
dagens regel som vart vurdert som føre-var. Det er opp
til den norsk-russiske fiskerikommisjonen å bestemme
om ein skal endre dei gjeldande forvaltingsreglane, og
dette vil bli diskutert når denne møtest i oktober i år.
Før det vil det blir ein prosess på norsk og russisk side
der næring, forvalting og forsking diskuterer resultata
av evalueringa.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/WfV3UbHe

Endre forvaltningsreglar?
Evalueringa av haustingsreglane for torsk, hyse og
lodde i Barentshavet omfattar ei rekkje reglar, inkludert
dei som vert brukt i dag
10 ulike reglar for torsk, 6 for hyse og 4 for lodde vart
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Planer om levendelagring av torsk
 Ytringen. 30.03.2016. Side: 6
Terje Solberg

RØRVIK
Rørvik Fisk har kommet langt i sine planer om
levendelagring av torsk. I løpet av forsommeren vil
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planer om levendelagring av torsk
RØRVIK
Terje Solberg
ytringen@ytringen.no

den første brønnbåten levere levende fisk til en merd i
Martnadssundet.
Bedriften har i en tid jobbet med dette prosjektet kan
økonomisjef Sunniva Nicolaisen i Rørvik Fisk opplyse.
Hovedårsaken til at bedriften ønsker å gjennomføre et
prøveprosjekt på levendelagring av hvitfisk er å møte
sesongsvingningene.
- Vi ønsker å ha en jevnere tilgang på råstoff både på
grunn av å møte markedet gjennom hele året, men

Rørvik Fisk har kommet langt i
sine planer om levendelagring
av torsk. I løpet av forsommeren
vil den første brønnbåten levere
levende fisk til en merd i Martnadssundet.
Bedriften har i en tid jobbet
med dette prosjektet kan
økonomisjef Sunniva Nicolaisen i Rørvik Fisk opplyse.
Hovedårsaken til at bedriften ønsker å gjennomføre
et prøveprosjekt på levendelagring av hvitfisk er å møte
sesongsvingningene.
– Vi ønsker å ha en jevnere
tilgang på råstoff både på
grunn av å møte markedet
gjennom hele året, men også
for å få til en jevnere sysselsetting utenfor toppene som
vinterfisket er, sier Nicolaisen.
Tar Toppene
Med et lager av levende fisk
er det ingen fare for stopp i
leveransene til butikker og
kunder. Kvaliteten kan holdes på topp hele året. Levendelagring er noe enkelte
aktører nordpå har forsøkt
med hell de siste årene. Myre
Havbruk i Vesterålen er blant
dem som har kommet lengst.
Mens hele fiskeflåten i
Lofoten og Vesterålen lå til
kai i et forrykende uvær i
fjor på denne tiden, kunne
André Reinholdtsen i Myre
Havbruk levere 250 tonn
fersk torsk til industrien,
som skrek etter mer.

MerpriS
– Uka før uværet tok vi i mot
250 tonn på fem-seks dager,
og så kjørte vi ut og leverte
250 tonn til industrien i
uværsuka. Industrien skrek
etter fisk. Vi ser at markedet
er der og det er villig til å
betale en merpris. Kjøperne
forstår at det vil koste å lagre
fisk i sjø og ha tilgjengelig
for uværsperioder. Det er
fantastisk. Det betyr at når
kvotene går ned og det blir
mindre fisk, jo mer kan vi
lagre, og jo mer stabilt kan
vi forsyne markedet. Det vil
gagne alle i pris, både fiskeren, fiskebruket og selgeren,
sa André Reinholdtsen i Myre
Havbruk til Nordlys 19. mars
i fjor. Vesterålingen er én av
dem som går foran med ny
teknologi i hvitfiskbransjen.
De har ett torskehotell på
Øksnes i Vesterålen og fraktet i april sitt andre «hotell»
nordover til Sørøya i Finnmark.
UTrolig poTenSial
– Det at vi kan fange fisken
på våren, fore den på sommeren, og levere den til høsten, gjør at hvitfisknæringa
har et utrolig potensial til
å vokse, sa Reinholdtsen til
Nordlys.
Noe av de samme planene
har Rørvik Fisk, men man
ønsker å gå forsiktig fram.
– Vi kjenner godt til planene nordpå og dette er en
satsing vi ønsker å være med
på. Man det knytter seg stor
risiko til et slikt prosjekt og
vi vil gå forsiktig fram, sier
Nicolaisen.
ViSningSanlegg
Samtidig lufter bedriften en
ide om i framtida om et vis-

i framtiden kan det bli visningsanlegg med levendelagring av torsk mellom Norveg og rørvik Fisk i rørvik. Men i første omgang begynner rørvik Fisk med levendelagring i Martnassundet ved Nærøya.
ningsanlegg for levendelagring av hvitfisk mellom eget
anlegg og Norveg. Nicolaisen
understreker på det sterkeste

at dette er på tankestadiet
og langt fram i tid. Man ser
eventuelt for seg ei slaktemerd der villfanget hvit-

fisk svømmer rundt og som
publikum kan beskue. Noe i
samme gate som visningsanlegget for laks til Salmonor.

NÆRØY

også for å få til en jevnere sysselsetting utenfor

Første brønnbåtrederi inn i bransjeorganisasjon

toppene som vinterfisket er, sier Nicolaisen.

Det ytternamdalske selskapet
Norsk Fisketransport AS er det
første brønnbåtrederiet som har
blitt en del av bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

TAR TOPPENE Med et lager av levende fisk er det
ingen fare for stopp i leveransene til butikker og
kunder. Kvaliteten kan holdes på topp hele året.
Levendelagring er noe enkelte aktører nordpå har

– Vi er svært glade for at
også denne delen av sjømatnæringen nå er representert
i vår organisasjon. Dette
fører til at vi blir en enda
mer helhetlig organisasjon,
sier styreleder Inger Marie
Sperre i en pressemelding fra
Sjømat Norge, som tidligere
var kjent som FHL.

– For oss var det naturlig å
melde oss inn i Sjømat Norge
når de utvidet sitt medlemstilbud, sier Harry Bøe, administrerende direktør i Norsk
Fisketransport AS gjennom
den samme pressemeldingen.
Norsk Fisketransport AS er
et av de ledende brønnbåtselskapene i Norge, og det
første spesialiserte brønnbåtrederiet som melder seg
inn i organisasjonen. Fra før
representerer Sjømat Norge
brønnbåter og servicebåter
eid av havbruksselskapene,
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samt spesialiserte servicefartøyrederier.
– Havbruksnæringens betydning for verdiskapingen
og aktiviteten langs kysten
blir stadig større. Brønnbåtenes betydning i denne verdikjeden har vokst de senere
årene, og vil også være en
viktig faktor for vekst i havbruksnæringen.
Sjømat
Norge jobber godt på vegne
av hele næringen, og er derfor et viktig talerør også for
oss, sier Harry Bøe.
Ifølge
pressemeldingen
så har Sjømat Norge utvidet sitt medlemstilbud og
satser offensivt på teknologi- og servicebedriftene
i fiskeri- og havbruksnæringen, og har allerede fått
20 medlemmer. Industrien
som står for utvikling og
leveranser av teknologi og
service til sjømatnæringen,
har over siste tiårsperiode

doblet sin verdiskaping.
Disse selskapene blir stadig
viktigere for utviklingen av
norsk sjømatnæring. Teknologi- og servicebedriftene
har vesentlig betydning for
sjømatnæringens
samlede
vekst, og har samtidig skaffet
Norge en ledende internasjo-

nal posisjon innenfor sjømatteknologi og service.
Brønnbåtrederier blir en
del av sektorgruppe for teknologi og service. Målet er å
sikre gode rammevilkår og
øke forståelsen for potensialet til teknologi- og servicebedriftene i sjømatnæringen.

Administrerende direktør Harry Bøe har meldt Norsk Fisketransport
inn i organisasjonen Sjømat Norge. Nærøyselskapet er det første rene
brønnbåtrederiet som er meldt inn i organisasjonen.
ArkivFoto

forsøkt med hell de siste årene. Myre Havbruk i
Vesterålen er blant dem som har kommet lengst.

Øksnes i Vesterålen og fraktet i april sitt andre «hotell»
nordover til Sørøya i Finnmark.

Mens hele fiskeflåten i Lofoten og Vesterålen lå til kai i
et forrykende uvær i fjor på denne tiden, kunne André

UTROLIG POTENSIAL - Det at vi kan fange fisken på

Reinholdtsen i Myre Havbruk levere 250 tonn fersk

våren, fore den på sommeren, og levere den til høsten,

torsk til industrien, som skrek etter mer.

gjør at hvitfisknæringa har et utrolig potensial til å
vokse, sa Reinholdtsen til Nordlys.

MERPRIS - Uka før uværet tok vi i mot 250 tonn på
fem-seks dager, og så kjørte vi ut og leverte 250 tonn

Noe av de samme planene har Rørvik Fisk, men man

til industrien i uværsuka. Industrien skrek etter fisk. Vi

ønsker å gå forsiktig fram.

ser at markedet er der og det er villig til å betale en
merpris. Kjøperne forstår at det vil koste å lagre fisk i

- Vi kjenner godt til planene nordpå og dette er en

sjø og ha tilgjengelig for uværsperioder. Det er

satsing vi ønsker å være med på. Man det knytter seg

fantastisk. Det betyr at når kvotene går ned og det blir

stor risiko til et slikt prosjekt og vi vil gå forsiktig fram,

mindre fisk, jo mer kan vi lagre, og jo mer stabilt kan vi

sier Nicolaisen.

forsyne markedet. Det vil gagne alle i pris, både
fiskeren, fiskebruket og selgeren, sa André

VISNINGSANLEGG Samtidig lufter bedriften en ide om

Reinholdtsen i Myre Havbruk til Nordlys 19. mars i fjor.

i framtida om et visningsanlegg for levendelagring av

Vesterålingen er én av dem som går foran med ny

hvitfisk mellom eget anlegg og Norveg. Nicolaisen

teknologi i hvitfiskbransjen. De har ett torskehotell på

understreker på det sterkeste at dette er på
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tankestadiet og langt fram i tid. Man ser eventuelt for
seg ei slaktemerd der villfanget hvitfisk svømmer rundt
og som publikum kan beskue. Noe i samme gate som
visningsanlegget for laks til Salmonor.
© Ytringen
Les hele nyheten på http://ret.nu/cTmAEmoZ
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Norges Kystfiskarlags syn på innstillingen til
sjømatindustrimeldingen
 Lofot-Tidende. 30.03.2016. Side: 10
Kystfiskarlaget Bjørnar Siikavuopio Kolflaath

LESERBREV
10 |

Norges Kystfiskarlag synes det er bra at det satses på
å få pliktene til å fungere sammen, slik at råstoff

ONSDAG 30. MARS 2016

| nyhet |

debatt

telefon: 76 05 40 00
e-post: red@lofot-tidende.no
Nettavis: lofot-tidende.no

dette er lesernes side
for debatt og innlegg
Vi ber bidragsytere om å fatte seg
mest mulig i korthet. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å forkaste
innsendte manuskripter. Vi foretrekker
å få leserinnlegg som epost til
red@lofot-tidende.no Redaksjonen
skal alltid vite bidragsyterens navn.

kommer på land og blir bearbeidet her. Ved å få

Fellesgodefinansiering

råstoffet på land styrkes landindustrien og videre

Leserbrev

infrastrukturen for kystfiskeflåten. Det er spesielt viktig
for den mindre mobile, men miljøvennlige og
kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten faktisk er, samt for
kystsamfunn det leveres i. Det er svært viktig at
kommisjonen som settes ned også sørger for at
pliktene blir fulgt opp. Det er for oss galt å oppheve
noen av pliktene og vi er fornøyd med at det er et
flertall som støtter dette.

Moskenes Arbeiderparti

■■■Stadig flere turister finner

veien til Lofoten. I perioden
2000 – 2014 har Norge hatt en
vekst på kommersielle gjestedøgn på 27 %, mens vi i Lofoten i samme periode har hatt
en vekst på 50 %. Alle prognoser tilsier at denne økningen
bare vil fortsette. Dette er positivt for en mer lønnsom reiselivsnæring, men stiller også
skjerpede krav for ivaretakelse
av Lofotens naturkvaliteter og
organisering av særskilt naturbaserte reisemål.

■■■Innovasjon Norge har i sin

merkevarestrategi fremhevet
natur, opplevelser og mat som
de fremste kvalitetene i markedsføringen av Norge. Dette
er i tråd med den strategi Lofoten som destinasjon har for
sin utvikling. De siste årene
har vi sett en endring i aktivitetsmønsteret til besøkende i
Lofoten. Der det tidligere var
rundreiseturisten som betrak-

Kystfiskarlaget
Bjørnar Siikavuopio Kolflaath

sikre det grønne skiftet som skal skje i fiskeriene, lik
som i andre næringer. 40% reduksjon i klimautslipp
innen 2030 må bety tilrettelegging for den lokale
kystnære flåten med å opprettholde og styrke
infrastruktur. Dette vil føre til lokal levering,

■■■Økt ferdsel og endret ferd-

selsmønster gir Lofoten, så
vel som andre regioner, store
utfordringer men hensyn til
tilrettelegging for denne type
ferdsel. Mountainbiking, ridning og toppturer foregår nå
nærmest året rundt og en betydelig del av disse aktivitetene er uorganisert. Skilting,
informasjon og tilrettelegging
av de mest benyttede stiene
kan sammen med toaletter og
god avfallshåndtering kan være
med på å minste slitasjen og
ikke minst interessekonflikter
mellom grunneiere, lokalbefolkning og turister. Men hvordan skal slike ordninger finansieres?

■■■Moskenes

Arbeiderparti
mener det ikke er realistisk at
reiselivsnæringen selv skal finansierer et slikt arbeid. Hardt
pressede kommunebudsjetter

gir heller ikke rom for en slik tilrettelegging i kommunal regi.
Til det er behovet for stort. I perioden 2009-2011 gjennomførte Lofoten et pilotprosjekt for
frivillig fellesgodefinansiering
sammen med andre destinasjoner, men en lyktes ikke med å
etablere en modell. Siden den
gang har turisttrafikken økt
kraftig. Lofoten har i dag betydelige utfordringer og vi ser at
opplevelseskvaliteten er i ferd
med å forringes som en konsekvens av manglende tilrettelegging.

■■■Naturkvaliteter som ville

fjell, hvite strender, rene elver og klart vann er Lofotens
fremste fortrinn. Områder vi
ikke kan nekte folk å ferdes
og der vi heller ikke kan kreve
betaling fra dem som benytter
seg av vår vakre natur. Dette er
kvaliteter vi deler med en rekke
andre destinasjoner i Norge og
disse regionene ser de samme
utfordringene som oss i at økt
bruk gir økt slitasje. Moskenes
Arbeiderparti ser for seg alternative modeller som kan være
et viktig bidrag til å sikre naturkvalitetenes attraksjonskraft

også for fremtiden.
1. Det kan etableres en statlig
tilskuddsordning der regioner/
destinasjoner som opplever et
særlig stort slitasje i populære
utfartsområder kan søke om
øremerkede midler til tilrettelegging og informasjonstiltak
for å sikre fellesgodene, herunder også naturkvaliteter.

til å kreve inn en turistskatt fra
besøkende. Dette er en etablert
praksis i en rekke land i Europa,
så vel som andre verdensdeler.
Sveits er et av landene som ofte
trekkes frem som et godt eksempel. En kurtakst skal ikke
være en skattlegging av reiselivsbedriften, men er en lokal
avgift som kommer på toppen
publiserte priser.

2. Etablere lovmessig adgang

Norges Kystfiskarlags syn på innstillingen
til sjømatindustrimeldingen
Leserbrev

En bærekraftig og god infrastruktur vil være viktig for å

tet landskapet, er den dominerende retningen i dag baseferie
i Lofoten med fokus på aktive
opplevelser. Dette gir høyere
verdiskapning, og har vært en
viktig faktor til utviklingen av
helårstursime.

Lofot-tidende

Lofot-tidende arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å
ta kontakt med ansvarlig redaktør. Pressens Faglige
Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund, som behandler klager mot pressen
i presseetiske spørsmål. PFUs adresse er Rådhusgt.
17, 3. etasje. Postboks 46,
Sentrum, 0101 Oslo. Tlf. 22 40
50 40. Telefax: 22 40 50 55.
Epost: pfu@presse.no

■■■Norges Kystfiskarlag synes

det er bra at det satses på å få
pliktene til å fungere sammen,
slik at råstoff kommer på land
og blir bearbeidet her. Ved å få
råstoffet på land styrkes landindustrien og videre infrastrukturen for kystfiskeflåten. Det er
spesielt viktig for den mindre
mobile, men miljøvennlige og
kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten faktisk er, samt for kystsamfunn det leveres i. Det er
svært viktig at kommisjonen
som settes ned også sørger for
at pliktene blir fulgt opp. Det er
for oss galt å oppheve noen av
pliktene og vi er fornøyd med
at det er et flertall som støtter
dette.

■■■En bærekraftig og god in-

frastruktur vil være viktig for
å sikre det grønne skiftet som
skal skje i fiskeriene, lik som i
andre næringer. 40% reduksjon i klimautslipp innen 2030
må bety tilrettelegging for den

lokale kystnære flåten med å
opprettholde og styrke infrastruktur. Dette vil føre til lokal
levering, verdiskapning og arbeidsplasser. God infrastruktur vil føre til at kystfiskefartøy
fortsatt kan levere lokalt til fiskerisamfunn de holder til i, noe
som er med på å redusere co2utslipp fra den mindre kystflåten, som også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst
vil en god infrastruktur være
viktig for å få på land, samt bearbeide, kvalitetsfisk som er
fersk, fin og kortreist.

■■■Den norske totalkvoten på

torsk har over lang tid vært forBjørnar Siikavuopio Kolflaath
delt med 70 % til kystflåten og
30 % til trålerflåten. Trålerflåtens andel har hele tiden vært unge inn i fiskeriene i tråd med
til for å sikre råstoff til landan- generasjonsskiftet som står for
leggene, og dette er fortsatt den tur. En slik rokering vil sikre at
politiske begrunnelsen for for- torskekvoter, som er ment for
delingen. I det videre arbeidet norsk landindustri, faktisk blir
må det derfor være slik at den levert der meningen er at det
trålerflåten, som benytter sine skal leveres.
konsesjoner i tråd intensjonen
med pliktene, bør få beholde ■■■Norges Kystfiskarlag er forsine kvoter. Den andel som nøyd med at det ikke skal libeunndras forpliktelsene må kun- raliseres i deltakerloven og fisne overføres til kystflåten og for kesalgsloven. Dette er noe vi
eksempel brukes til å få flere har frarådet i vårt høringssvar i

forbindelse med NOU 2014:16,
samt sjømatindustrimeldingen. Samtidig mener vi deltakerloven må styrkes da det i
dag er mulig for alle i EU/EØS
å kjøpe seg kvoterettigheter i
Norge i flåtegruppene opp til
14,99 meter langs kysten. Dette
er ressursgrunnlaget til fellesskapet og her må nasjonalitetskravet strammes inn slik at norske statsborgere er de som får
fiske på fellesskapets ressurser.

■■■Norges Kystfiskarlag er posi-

tivt til at det er enighet i innstillingen på at det må fokuseres
på FOU, levendelagring, kvalitetsarbeid, produktutvikling
og markedsarbeid, for på denne
måten å øke verdiskapningen
for alle ledd i næringen. Det er
videre positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres
fram god kvalitet på råstoffet,
som premieres med god pris.

verdiskapning og arbeidsplasser. God infrastruktur vil
føre til at kystfiskefartøy fortsatt kan levere lokalt til

ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der

fiskerisamfunn de holder til i, noe som er med på å

meningen er at det skal leveres.

redusere co2utslipp fra den mindre kystflåten, som
også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst vil

Norges Kystfiskarlag er fornøyd med at det ikke skal

en god infrastruktur være viktig for å få på land, samt

liberaliseres i deltakerloven og fiskesalgsloven. Dette er

bearbeide, kvalitetsfisk som er fersk, fin og kortreist.

noe vi har frarådet i vårt høringssvar i forbindelse med
NOU 2014:16, samt sjømatindustrimeldingen. Samtidig

Den norske totalkvoten på torsk har over lang tid vært

mener vi deltakerloven må styrkes da det i dag er mulig

fordelt med 70 % til kystflåten og 30 % til trålerflåten.

for alle i EU/EØS å kjøpe seg kvoterettigheter i Norge i

Trålerflåtens andel har hele tiden vært til for å sikre

flåtegruppene opp til 14,99 meter langs kysten. Dette

råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt den

er ressursgrunnlaget til fellesskapet og her må

politiske begrunnelsen for fordelingen. I det videre

nasjonalitetskravet strammes inn slik at norske

arbeidet må det derfor være slik at den trålerflåten,

statsborgere er de som får fiske på fellesskapets

som benytter sine konsesjoner i tråd intensjonen med

ressurser.

pliktene, bør få beholde sine kvoter. Den andel som
unndras forpliktelsene må kunne overføres til

Norges Kystfiskarlag er positivt til at det er enighet i

kystflåten og for eksempel brukes til å få flere unge inn

innstillingen på at det må fokuseres på FOU,

i fiskeriene i tråd med generasjonsskiftet som står for

levendelagring, kvalitetsarbeid, produktutvikling og

tur. En slik rokering vil sikre at torskekvoter, som er

markedsarbeid, for på denne måten å øke
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verdiskapningen for alle ledd i næringen. Det er videre
positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres
fram god kvalitet på råstoffet, som premieres med god
pris.
© Lofot-Tidende
Les hele nyheten på http://ret.nu/CRA124Ic
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Fiskerienes klimabidrag
 Troms Folkeblad. 1 like treff. 29.03.2016. Side: 25
Av Torbjørn Trondsen | Kystens tankesmie, Tromsø | Av Arne Luther | Kystens tankesmie, Tromsø

Ledersider 29.3.2016
Tirsdag 29. mars 2016

PARIS-AVTALEN om klima pålegger alle land å utvikle
nasjonal strategier for å redusere utslipp av
klimagasser, blant annet gjennom utvikling av
økonomisk mangfold og bærekraftig forvaltning av
naturressurser. Det tilligger samfunnet et ekstra ansvar
for å utvikle strategier for bedre utnyttelse av energi og
marine ressurser som tilhører det norske folk i
fellesskap. Opprettholdelse av bærekraftige
fiskestammer og fiske med energieffektive redskaper
kan i seg selv redusere energiforbruket i fangst. Men
også flåtestrukturen kan tilpasses mer energivennlig.
I LØPET AV de ti siste årene har myndighetenes
strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt
økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre
kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.

Av Torbjørn Trondsen
Kystens tankesmie, Tromsø

Fiskerienes klimabidrag

25

DEBATT

Av Arne Luther
Kystens tankesmie, Tromsø
PARIS-AVTALEN om klima
pålegger alle land å utvikle
nasjonal strategier for å redusere utslipp av klimagasser,
blant annet gjennom utvikling av økonomisk mangfold
og bærekraftig forvaltning av
naturressurser. Det tilligger
samfunnet et ekstra ansvar for
å utvikle strategier for bedre
utnyttelse av energi og marine
ressurser som tilhører det norske folk i fellesskap. Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske med energieffektive redskaper kan i seg
selv redusere energiforbruket i
fangst. Men også flåtestrukturen kan tilpasses mer energivennlig.
I LØPET AV de ti siste årene
har myndighetenes strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt økning i antallet
energiintensive havfiskefartøy (over 28 meter) som fisker
på kystfiskekvoter. Antallet
mindre kystfiskefartøy med
lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1800 (-24 prosent) som følge av strukturpolitikken.
MOTIVET FOR strukturpolitikken har vært å tilpasse
fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag. Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært
uforandret de siste ti årene
selv med den store nedgangen
antall kystfiskefartøy.
ÅRSAKEN ER at myndighetene har fremmet en gradvis
økning av fartøy størrelsen i
alle fartøykategorier samt ved
tildeling av drivstoffsubsidier
til den energiintensive havfiskeflåten:
• Kystfiskefartøyer under 28
meter som er tillatt utskiftet
med større fartøyer helt opp
til 65 meter har i stor grad tatt
i bruk et mer effektivt redskap
som snurrevadtrål som tillates
brukt helt inn til fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som må fiske på
havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.
• I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner per
liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO2 avgift som
andre næringer må betale. I
2013 utgjorde drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En
tråler bruker 18-20 prosent av
fangsten til å dekke drivstoffkostnader sammenlignet med
fem-seks prosent i den mindre
kystfiskeflåten.

SNURPER: - Mens stortrålerne etter dagens reguleringer er henvist til å fiske utenfor seks nautiske mil, kan en storsnurper fiske helt inn til
land og tømme en fjord for fisk i noen få enkeltkast, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Ansgar Fors

I 2011 MOTTOK hvert av de
største fartøyene over 28 meter
i gjennomsnitt èn million kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også utenlandske
trålere som lander fisk i norske havner får denne norske
subsidien. Havfiskefartøyene
foredler i økende grad fisken
om bord. Dette reduserer
råstoffgrunnlaget for landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og leveringsmulighetene reduseres for den mindre
mobile kystflåte uten mulighet
for frysing om bord. Denne
utviklingen har skapt et økende press på de sårbare kyst- og
fjordressurser i de nære kystfarvann.
MENS STORTRÅLERNE etter
dagens reguleringer er henvist
til å fiske utenfor seks nautiske
mil, kan en storsnurper fiske
helt inn til land og tømme en

fjord for fisk i noen få enkeltkast. Fjord- og kysttorsken er
derfor truet og trenger ekstra
beskyttelse med fjordlinjer som begrenser de største
fartøyenes adgang til å fiske
innenfor «fjordkjeftene». Havforskningsinstituttet
anbefaler at kun fartøy under 11
meter bør gis anledning til å
fiske innenfor disse fjordlinjene mens myndighetene har
satt maksimumsstørrelsen til
15 meter.
HVOR FJORDLINJENE skal
trekkes anbefales av en nasjonal fjordfiskenemd. Reguleringene uthules imidlertid ved
at Fiskeridirektøren på ønske
fra storrederne, dispensjoner
til å fiske etter sild innenfor
fjordlinja. I og med at torsk,
sei og uer kan beite på sild som
vandrer inn i fjordene, er det
vel dokumentert at denne type

sildefangst er oppblandet med
fisk fra andre truede bestander. Myndighetenes praksis er
derfor en trussel for ressursgrunnlaget, verdiskapingen
og bosettingen langs våre fjorder.
NÆRINGSGRUNNLAGET for
fjord- og kystfisket er samtidig truet av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene.
Et oppdrettsanlegg med produksjon av omlag 900 tonn
fisk trenger 1.100 tonn fiskefôr.
Dette tilfører fjorden daglig
5.000 kilo urenset slam (med 10
prosent tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33.000 mennesker som produserer 150
gram avføring per dag (som for
øvrig renses før utslipp). Hvis
det er god vannsirkulasjon og
utveksling med kyst- og havstrømmer trenger ikke dette
være et problem. Men i mange

fjorder akkumulerer slammet
seg i bassenger med begrenset
vannutskifting.
I TILLEGG tilfører oppdrettsvirksomheten fjordsystemene
kjemikalier som brukes til
impregnering av nøter og til
lusebekjempelse. Samlet kan
dette skade det marinøkologiske systemets bærekraft og
dermed næringsgrunnlaget
for annet kystfiske.
En nasjonal strategi for å
redusere energibruken må
knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det
lokale strategier for optimal disponering av areal og
driftsbetingelser for kystfiske
(inkludert turisme), havfiskeflåten og oppdrettsnæringen
som fremmer energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de marine ressurser.

sitater
Ulovlig scooterkjøring

Vi kan ikke forstå annet enn at det må
være i samfunnets interesse at disse
lovbryterne må stå til rette for sine lovbrudd, og derfor bør politiet ha ros heller
enn ris for å ta i bruk de midler som må
til for å kunne straffeforfølge lovbryterne. Også helikopter, når det er påkrevd
for å få has på lovrbyterne som ferdes
med topptrimmede fartsmonster i fjellheimen.
Nye Troms, tirsdag 22. mars

Arbeiderpartiets påskenøtt

Ap kritiserer altså regjeringen for å øke
offentlig sektor for mye. Samtidig mener
partiet at offentlig sektor burde økes mer.
Og dessuten mener Ap at regjeringen
krymper fellesskapet. Hvordan mener
Støre det er mulig at fellesskapet «krymper» under den blå regjeringen når hans
finanspolitiske talsperson påpeker at
offentlig sektor blir stadig større med
Frp-leder Siv Jensen som finansminister?
Dagens Næringsliv, onsdag 23. mars
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Et angrep mot oss alle

Og som ved tidligere hendelser kan det
vente en ny runde i debatten om terrorfoebyggende tiltak generelt. Gårsdagesn
aksjoner i Brüssel illustrerer imidlertid også begrensingene i så måte. Etter
11. september ble det iverksatt en nitid,
ressurskrevende sikkerhetskontroll ved
alle flyterminaler. Men hva når angrepsmålet ikke er fly, men terminaler? Og
hvor omfattende sikkerhetstiltak er det
mulig — og ønskelig — å gjennomføre
for å avverge angrep på T-baner og tog?
Harstad Tidende, onsdag 23. mars

Folkebladet følger reglene for god presseskikk, slik
de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Ta kontakt
med redaksjonen dersom du mener
Folkebladet går over streken for hva
som er akseptabel journalistikk. Brudd på god presseskikk
kan klages inn for Pressens Faglige utvalg (PFU).
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, postboks 46,
Sentrum, 0101 OSLO.

MOTIVET FOR strukturpolitikken har vært å tilpasse
fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag.

• I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner

Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede

per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO2

fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært uforandret

avgift som andre næringer må betale. I 2013 utgjorde

de siste ti årene selv med den store nedgangen antall

drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En tråler bruker

kystfiskefartøy.

18-20 prosent av fangsten til å dekke
drivstoffkostnader sammenlignet med fem-seks

ÅRSAKEN ER at myndighetene har fremmet en

prosent i den mindre kystfiskeflåten.

gradvis økning av fartøy størrelsen i alle
fartøykategorier samt ved tildeling av drivstoffsubsidier

I 2011 MOTTOK hvert av de største fartøyene over 28

til den energiintensive havfiskeflåten:

meter i gjennomsnitt èn million kroner i slike subsidier.
Det ironiske er at også utenlandske trålere som lander

• Kystfiskefartøyer under 28 meter som er tillatt

fisk i norske havner får denne norske subsidien.

utskiftet med større fartøyer helt opp til 65 meter har i

Havfiskefartøyene foredler i økende grad fisken om

stor grad tatt i bruk et mer effektivt redskap som

bord. Dette reduserer råstoffgrunnlaget for

snurrevadtrål som tillates brukt helt inn til

landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og

fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som

leveringsmulighetene reduseres for den mindre mobile

må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.

kystflåte uten mulighet for frysing om bord. Denne

Side 19 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

utviklingen har skapt et økende press på de sårbare
kyst- og fjordressurser i de nære kystfarvann.

En nasjonal strategi for å redusere energibruken må
knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det

MENS STORTRÅLERNE etter dagens reguleringer er

lokale strategier for optimal disponering av areal og

henvist til å fiske utenfor seks nautiske mil, kan en

driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme),

storsnurper fiske helt inn til land og tømme en fjord for

havfiskeflåten og oppdrettsnæringen som fremmer

fisk i noen få enkeltkast. Fjord- og kysttorsken er derfor

energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de

truet og trenger ekstra beskyttelse med fjordlinjer som

marine ressurser.

begrenser de største fartøyenes adgang til å fiske
innenfor «fjordkjeftene». Havforskningsinstituttet

VIKTIGE TILTAK kan være:

anbefaler at kun fartøy under 11 meter bør gis
anledning til å fiske innenfor disse fjordlinjene mens

1. Tillegge kystkommune ansvaret for en

myndighetene har satt maksimumsstørrelsen til 15

klimatilpasset utnyttelse av fiske- og arealressursene

meter.

innenfor fjordlinjene som tilhører hele folket i
kommunene. Kommunene bør få anledning til å kreve

HVOR FJORDLINJENE skal trekkes anbefales av en

inn en bruksavgift for arealet.

nasjonal fjordfiskenemd. Reguleringene uthules
imidlertid ved at Fiskeridirektøren på ønske fra

2. Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder

storrederne, dispensjoner til å fiske etter sild innenfor

med utilstrekkelig vannsirkulasjon med oppsamling og

fjordlinja. I og med at torsk, sei og uer kan beite på sild

rensing av slam.

som vandrer inn i fjordene, er det vel dokumentert at
denne type sildefangst er oppblandet med fisk fra

3. Overføring av de miljøskadelige subsidier til

andre truede bestander. Myndighetenes praksis er

havfiskeflåten til investeringer i forbedret

derfor en trussel for ressursgrunnlaget, verdiskapingen

energibesparende teknologi i hele verdikjeden fra

og bosettingen langs våre fjorder.

fangst til marked.

NÆRINGSGRUNNLAGET for fjord- og kystfisket er

4. Henvise fartøy over 28 meter som fisker med

samtidig truet av den økende oppdrettsvirksomheten i

snurrevadtrål til fiske utenfor seksmilsgrensa på lik

fjordene. Et oppdrettsanlegg med produksjon av omlag

linje med den ordinære trålerflåte for å beskytte

900 tonn fisk trenger 1.100 tonn fiskefôr. Dette tilfører

kysttorsken som vandrer ut og inn av fjordene.

fjorden daglig 5.000 kilo urenset slam (med 10 prosent
tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33.000

© Troms Folkeblad

mennesker som produserer 150 gram avføring per dag

Les hele nyheten på http://ret.nu/rzD0z4As

(som for øvrig renses før utslipp). Hvis det er god
vannsirkulasjon og utveksling med kyst- og

Oversikt over like treff

havstrømmer trenger ikke dette være et problem. Men i
mange fjorder akkumulerer slammet seg i bassenger

Fiskerienes klimabidrag

med begrenset vannutskifting.

Troms Folkeblad - 29.03.2016

I TILLEGG tilfører oppdrettsvirksomheten
fjordsystemene kjemikalier som brukes til
impregnering av nøter og til lusebekjempelse. Samlet
kan dette skade det marinøkologiske systemets
bærekraft og dermed næringsgrunnlaget for annet
kystfiske.
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Sjømatindustrimeldinga
 Bladet Vesterålen. 29.03.2016. Side: 20
Bjørnar S. Kolflaath

Norges Kystfiskarlag synes det er bra at det satses på
å få pliktene til å fungere sammen, slik at råstoff
kommer på land og blir bearbeidet her.
Ved å få råstoffet på land styrkes landindustrien og
videre infrastrukturen for kystfiskeflåten. Det er
spesielt viktig for den mindre mobile, men

svært viktig at kommisjonen som settes ned også
sørger for at pliktene blir fulgt opp. Det er for oss galt å
oppheve noen av pliktene og vi er fornøyd med at det
er et flertall som støtter dette.
En bærekraftig og god infrastruktur vil være viktig for å

Bladet Vesterålen Tirsdag 29. mars 2016

Rasedelingens pris
Takk for svaret Johan I. Borgos
i Bladet Vesterålen 18. mars.
Det er dessverre ikke mye du
skriver om som er relevant i
denne elitesamesaken. Jeg tar
opp rasedelingen og resultatet
av den saken jeg har interesse
av. Annet er ikke av interesse.
Jeg er mest rystet over folk som
støtter rasedeling her i landet,
og som koster det øvrige norske folk milliarder av kroner
årlig. Det sitter altså folk her
i landet i et rasedelingsparlament med millioninntekter og
krever mer og mer makt over
landområder og den øvrige befolkningen. I tillegg bremser de
med sin tildelte makt utviklingen her i landet.
Eksemplene er mange. Hvor
mange milliarder kroner som er
gått med til å betale erstatninger, etter krav fra elitesamene,
er det vel ikke mange som vet.
Men lite er det ikke. De trenerer nærsagt alt hva det måtte
være, hvor det er muligheter
til å få erstatning. For noen år
siden skulle en mann i Lovika

miljøvennlige og kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten
faktisk er, samt for kystsamfunn det leveres i. Det er

Leserbrev

20

ved Risøyhamn starte en strutsefarm der. Der blandet elitesamene seg også inn og protesterte. Om det ble noen strutsefarm
der, vet jeg ikke.
Elitesamene stoppet også et
motellprosjekt nær Tromsø. Og
i den senere tid holdt et sabla
liv om bygging av en kraftledning fra Nordkjosbotn til Hammerfest, og så videre. Hvor mye
erstatning som er utbetalt der,
vet jeg ikke. Eller hva skal man
si til kravet om erstatning, da
en radar skulle bygges ved Alta,
i forbindelse med flyplassen
der? På fjelltoppen der radaren
skulle bygges, er det verken
reinlav eller annen vegetasjon,
men erstatning ble det krevd
fra elitesamene. En rekke vegprosjekt og tuneller er enten
trenert eller stoppet. Noe av det
er lokalisert, både til Troms og
Finnmark. Tuneller her i Nordland har også vært nevnt i denne forbindelse i utbyggings-øyemed. Samt gruvedrifter har
organisasjonen blitt en sann
plage for.

Trygge sykehus
uansett hvor du bor
Nasjonal helse- og sykehusplan
skal sikre trygge sykehus og
bedre helsetjenester, uansett
hvor du bor. For første gang siden staten overtok sykehusene
i 2002 har Stortinget fått presentert en samlet, nasjonal plan
for utviklingen av sykehusene.
Det er på høy tid med en sterkere politisk styring av fremtidens
sykehusstruktur.
Høyre har lenge ønsket en
plan som konkretiserer minimumskrav for innhold i sykehus. For første gang er det nå
utformet tydelige definisjoner
med minimumskrav for de ulike sykehusene. Det har vært
viktig for regjeringspartiene og
Venstre å tydeliggjøre den rollen de mindre sykehusene skal
ha, og krav til hvilket innhold
som skal være i akuttsykehus.
Vi er klare på at sykehus som i
dag har akuttkirurgiske tilbud
fortsatt vil ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør
det nødvendig, og kvalitet og
pasientsikkerhet er ivaretatt.
Mindre sykehus spiller en
svært viktig rolle for å gi trygghet og gode tjenester til befolkningen sin. Vårt mål er at planen

sikre det grønne skiftet som skal skje i fiskeriene, lik

Leserbrev gjenspeiler den
lokale debatt, og er viktig
for enhver avis. Ditt innlegg sendes én av følgende
adresser:
Epost: debatt@blv.no
Faks: 76 11 08 91

klimautslipp innen

Post:

Boks 33, 8401 Sortland

Merk konvolutten «Leserbrev»
SMS:

2030 må bety tilrettelegging for den lokale kystnære

Send BLVMELDING
til 2015
(Kr. 1 pr. melding)

Innlegg bør helst undertegnes med fullt navn. Redaksjonen må uansett vite
både navn, adresse og gjerne telefonnummer.
Skriv kort,
det gir flere lesere!

flåten med å opprettholde og styrke infrastruktur. Dette
vil føre til lokal levering, verdiskapning og

år før fjellfinnene og lappene
kom, og det er kommet fram
av utgravninger. Altså er ikke
elitesamene urfolk heller, da urfolk betyr de første. Imidlertid
fremhever du deg som forsker
og faghistoriker. Men å fremheve seg som forsker hjelper lite
når det gjelder å bevise tilblivelsen av det samiske, fordi det er
det ingen som vet opprinnelsen
til, bare antakelser. Derfor er
samesaken endt opp med å bli
en tragisk sak i vårt enhetlige
samfunn.
Ikke minst er alle uenighetene og konfliktene som har
oppstått og som kommer til å
oppstå mellom vårt folk ut av
denne saken, nærmest på sikt
kan bli til en tragedie. Som vanlig forsker forskerne til øynene
blir både stor og våt, slik at de
til slutt mister gangsynet. Kanskje resultatet har blitt bedre
om forskerne heller har begynt
å forske på kjerringa mot straumen?
Så har du også, Borgos, funnet ut at ordet forsama er et

skjellsord, ser jeg. Men er da
også ordet fornorska også et
skjelllsord? Hele denne saken
er bare forferdelig, at vi ikke
kan leve sammen i vårt samfunn, med like plikter, rettigheter, og med samme sosiale
ytelser på tvers av forskjellige
kulturer, opphav og etnisiteter,
og med samme styresett. Det
motsatte av dette er rasisme.
Vel nok er ikke samer og andre folk blitt behandlet riktig
etter våre moralske regler opp
gjennom tidene. Men tydeligvis
er det noen som ikke fornekter seg og skal gjøre det godt
igjen, ved å gjøre urett mot andre, som gjør saken enda verre,
dessverre.
Oddmund H. Daleng
___
Innlegget er noe forkortet
Red.

Utvidet virkeområde
for strafferettslige særreaksjoner

Kristin Ørmen Johnsen,
stortingsrepresentant (H)

Stortinget har nå behandlet og
vedtatt et forslag fra Regjeringen om å utvide virkeområdet
for strafferettslige særreaksjoner til også å gjelde ved gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art
dersom det er nødvendig for å
verne samfunnet.
Det har vist seg å være et
økende problem at noen som er
strafferettslig utilregnelig begår
vedvarende, plagsom og samfunnsskadelig kriminalitet. Dette kan dreie seg om gjentatte
voldshandlinger, hærverk, innbrudd og vinningskriminalitet.
Formålet med å utvide virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene er å ivareta
samfunnets behov for å kunne
beskytte seg mot lovbrudd som
har omfattende konsekvenser
for andre borgere og samfunnet, dersom de begås gjentatte
ganger. Dom på særreaksjon
skal gjennomføres på en måte
som ivaretar den enkeltes behov for behandling.
Hensynet bak denne endringen er først og fremst å
verne samfunnet mot alvorlige
skadelige handlinger. Samti-

Norges Kystfiskarlag synes
det er bra at det satses på å få
pliktene til å fungere sammen,
slik at råstoff kommer på land
og blir bearbeidet her. Ved å
få råstoffet på land styrkes
landindustrien og videre infrastrukturen for kystfiskeflåten.
Det er spesielt viktig for den
mindre mobile, men miljøvennlige og kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten faktisk er,
samt for kystsamfunn det leveres i. Det er svært viktig at
kommisjonen som settes ned
også sørger for at pliktene blir
fulgt opp. Det er for oss galt å
oppheve noen av pliktene og
vi er fornøyd med at det er et
flertall som støtter dette.
En bærekraftig og god infrastruktur vil være viktig for
å sikre det grønne skiftet som
skal skje i fiskeriene, lik som i
andre næringer. 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen

2030 må bety tilrettelegging
for den lokale kystnære flåten
med å opprettholde og styrke
infrastruktur. Dette vil føre til
lokal levering, verdiskapning
og arbeidsplasser. God infrastruktur vil føre til at kystfiskefartøy fortsatt kan levere
lokalt til fiskerisamfunn de
holder til i, noe som er med
på å redusere CO2-utslipp fra
den mindre kystflåten, som
også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst vil en
god infrastruktur være viktig
for å få på land, samt bearbeide, kvalitetsfisk som er fersk,
fin og kortreist.
Den norske totalkvoten på
torsk har over lang tid vært
fordelt med 70 prosent til
kystflåten og 30 prosent til
trålerflåten. Trålerflåtens andel har hele tiden vært til for
å sikre råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt den

skal bidra til å fjerne usikkerhet
for fremtiden til mindre sykehus nettopp ved å anerkjenne
deres verdi, og tydeliggjøre
krav til innhold i disse.
I den videre utviklingen av
sykehustilbudet i hele landet,
må alle sykehus samarbeide
tettere enn i dag. Store sykehus
må overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles
kapasitet og kompetanse. Dette
gir de små sykehusene en unik
mulighet til å spesialisere seg
og bli fyrtårn for enkeltområder
ut i fra behov og på det enkelte
sykehus. For å gjøre dette mulig
må de små sykehusene sikres
økonomi til en slik utvikling.
Vi håper på bred enighet i
Stortinget, og at en nå kan legge
vekt på konkret innhold fremfor politisk spill. Vi er opptatt
av å skape trygghet for befolkningen i alle deler av landet, og
avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre ivaretar og styrker nettopp planens hovedmål:
Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.
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som i andre næringer. 40 prosent reduksjon i

Jeg leser gjennom linjene
dine at du er vred, Borgos, og
fornekter deg ikke å tillegge
meg meninger jeg ikke har. Jeg
har over hodet ikke brukt Ingrid Dahl som sannhetsvitne,
som du påstår. Derimot nevnte
jeg hennes oppdagelser og tanker i denne forbindelse. Harald
Hårfagres kone var altså same,
skriver du. Den som inspirerte
han til å samle Norge til et rike
het Gyda. Men hun ble ikke
hans kone. Derimot hadde han
mange elskerinner. Har du Borgos vært og lettet på dyna der?
Ifølge Snorres saga, nevnes en
kvinne ved navn; Tora Mosterstong, og var av edel ætt, hordakårets ætt. Hvor du har hentet den samiske kvinnen fra inn
i dette, er for meg en gåte? Og
hva har i såfall en slik sak med
den norske rasedelingen i vår
tid å gjøre?
Ordet same er et nytt påfunn.
Før var det fjellfinner og lapper.
Du surrer med tall som 1.200 år
tilbake i tid. Jeg har nevnt at det
kom folk til Nordkalotten 8.000

dig handler det like fullt om å
ta hånd om psykisk syke som
trenger hjelp. Det var et viktig
grep Regjeringen tok når de
fremmet denne saken, og som
nå et enstemmig Storting har
sagt ja til.
Konsekvensene av regelverket slik det var før endringen
var at de som begikk denne type
gjentatte handlinger, hverken
kunne holdes av politiet eller
tas hånd om av psykisk helsevern. Personene dette gjaldt falt
utenfor på begge sider fordi de
er strafferettslig utilregnelige i
tillegg til at de ikke begikk alvorlig nok kriminalitet til å bli
tatt hånd om av psykiatrien. De
videre konsekvensene av dette
ble at disse personene falt utenfor samfunnet fordi de skaper
frykt og ubehag for omgivelsene med gjentakende kriminalitet.
Et eksempel på hvordan det
fungerte fra virkeligheten er fra
Troms politidistrikt der gjentatte innbrudd ble begått av en
som var for syk til å dømmes
for sine lovbrudd. Vedkommende står i politiets register med
nesten 200 saker. Med det tidli-

gere regelverk kunne vedkommende fortsette den kriminelle
aktiviteten uten at myndighetene hadde mulighet til å sette en
stopper for det.
Et annet eksempel på at regelverket ikke ivaretok den alminnelige rettsfølelsen er hentet fra evalueringsrapport fra
«Mellom alle stoler» prosjekt
i Trondheim. - En person som
er registrert med 173 straffbare
forhold uttrykker selv at han
har «frikort» ved pågripelser/
ransaking – ja da skjønner vi at
den alminnelige rettsfølelsen
svekkes.
Særreaksjonen skal bidra til
at alvorlig psykisk syke som
ikke frivillig tar imot hjelp, skal
få den hjelpen de de trenger.
Derfor er det en viktig endring
som Stortinget nå har gjort når
vi har utvidet virkeområdet for
strafferettslige særreaksjoner
til også å gjelde gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art dersom
det er nødvendig for å verne
samfunnet.
Margunn Ebbesen,
stortingsrepresentant (H)

Sjømatindustrimeldinga
politiske begrunnelsen for fordelingen. I det videre arbeidet
må det derfor være slik at den
trålerflåten, som benytter sine
konsesjoner i tråd intensjonen
med pliktene, bør få beholde
sine kvoter. Den andel som
unndras forpliktelsene må
kunne overføres til kystflåten
og for eksempel brukes til å
få flere unge inn i fiskeriene i
tråd med generasjonsskiftet
som står for tur. En slik rokering vil sikre at torskekvoter,
som er ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der
meningen er at det skal leveres. – Norges Kystfiskarlag er
fornøyd med at det ikke skal
liberaliseres i deltakerloven
og fiskesalgsloven. Dette er
noe vi har frarådet i vårt høringssvar i forbindelse med
NOU 2014:16, samt sjømatindustrimeldingen.
Samtidig
mener vi deltakerloven må

styrkes da det i dag er mulig
for alle i EU/EØS å kjøpe seg
kvoterettigheter i Norge i flåtegruppene opp til 14,99 meter
langs kysten. Dette er ressursgrunnlaget til fellesskapet og
her må nasjonalitetskravet
strammes inn slik at norske
statsborgere er de som får fiske på fellesskapets ressurser.
Norges Kystfiskarlag er
positivt til at det er enighet
i innstillingen på at det må
settes søkelys på FOU, levendelagring, kvalitetsarbeid,
produktutvikling og markedsarbeid, for på denne måten å
øke verdiskapningen for alle
ledd i næringen. Det er videre
positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres fram
god kvalitet på råstoffet, som
premieres med god pris.
Bjørnar S. Kolflaath,
Norges Kystfiskarlag

Sortland – Tlf. 76 11 09 00

arbeidsplasser. God infrastruktur vil føre til at
kystfiskefartøy fortsatt kan levere lokalt til
fiskerisamfunn de holder til i, noe som er med på å
redusere CO2-utslipp fra den mindre kystflåten, som
også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst vil
en god infrastruktur være viktig for å få på land, samt
bearbeide, kvalitetsfisk som er fersk, fin og kortreist.
Den norske totalkvoten på torsk har over lang tid vært
fordelt med 70 prosent til kystflåten og 30 prosent til
trålerflåten. Trålerflåtens andel har hele tiden vært til
for å sikre råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt
den politiske begrunnelsen for fordelingen. I det videre
arbeidet må det derfor være slik at den trålerflåten,
som benytter sine konsesjoner i tråd intensjonen med
pliktene, bør få beholde sine kvoter. Den andel som
unndras forpliktelsene må kunne overføres til
kystflåten og for eksempel brukes til å få flere unge inn
i fiskeriene i tråd med generasjonsskiftet som står for
tur. En slik rokering vil sikre at torskekvoter, som er

deltakerloven og fiskesalgsloven. Dette er noe vi har
frarådet i vårt høringssvar i forbindelse med NOU
2014:16, samt sjømatindustrimeldingen. Samtidig
mener vi deltakerloven må styrkes da det i dag er mulig
for alle i EU/EØS å kjøpe seg kvoterettigheter i Norge i
flåtegruppene opp til 14,99 meter langs kysten. Dette
er ressursgrunnlaget til fellesskapet og her må
nasjonalitetskravet strammes inn slik at norske
statsborgere er de som får fiske på fellesskapets
ressurser.
Norges Kystfiskarlag er positivt til at det er enighet i
innstillingen på at det må settes søkelys på FOU,
levendelagring, kvalitetsarbeid, produktutvikling og
markedsarbeid, for på denne måten å øke
verdiskapningen for alle ledd i næringen. Det er videre
positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres
fram god kvalitet på råstoffet, som premieres med god
pris.

ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der
meningen er at det skal leveres. - Norges Kystfiskarlag

© Bladet Vesterålen

er fornøyd med at det ikke skal liberaliseres i
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Har fortsatt troen på saltfisk
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 25.03.2016 17:10
Terje Jensen

Ferskfisksuget etter torsk gir rom for anstendige
priser og levelige forhold også for
saltfiskprodusentene langs kysten.
- Kundene i Portugal vet naturligvis at mange her i
Norge foretrekker å selge ut så mye som mulig av
torsken fersk, og at de dermed må betale en viss pris
for å få tak i saltfisk. Fersk er på den måten per i dag
en katalysator for å holde prisene på både saltfisk og
tørrfisk oppe, forteller Jacob Arctander som driver
Lofoten Fish Export på Ballstad i Lofoten.
Jacob Arctander i Lofoten Fish Export tror fortsatt på
saltfisken, selv om de fleste i Lofoten foretrekker
ferskfisksalg i kombinasjon med henging. Arkivfoto:
Terje Jensen.
Storfiskmargin
I og med at prisen på torsk over og under seks kilo i
praksis nærmest er lik (50 øre på minsteprisen), så er
storruggfisket under årets vinterfiske nærmest ideell
for saltfiskprodusentene. Mens mellomstørrelsen
crescido betales med 41 - 42 kroner i snitt, så ligger
prisen på especial på 45 og såkalte jumbo, fra 9,5 kilos
fisk sløyd, på over 47 kroner.
Det betyr i praksis hårfine marginer og nesten tap på
crescido, mens den store fisken sørger for marginene
for de norske produsentene.
Smågodt-syndromet
Verre er det for klippfiskprodusentene i Portugal.
Arctander forteller om havneområdet i
klippfiskhovedstaden Aveiro i Portugal, hvor det henger
stengt-skilt på nærmest hvert eneste ett.
- De er offer for kampanjesalget til
supermarkedskjedene i Portugal. Stadig mer, og snart
det aller meste i disse butikkene selges nå ut til priser
som i praksis innebærer tap. Det gjør det nærmest

umulig for de lokale klippfiskprodusentene å
konkurrere, forteller Arctander.
Loddetorsk
Han for sin del produserer i all hovedsak av stortorsk.
Men over halvparten av det som selges i Portugal er
normalt sett mellomstørrelsen crescido. - Kundene
etterspør dette. Så det finnes muligheter for de som vil
salte mindre størrelser, mener Arctander. Utenfor
Vesterålen har det før påske kommet inn lodde som
gjør torsken mindre anvendelig som ferskfisk. Det har
blant annet ført til at Myre Saltfish Group, Myrekjøpernes eget saltfiskselskap, har produsert på to
skift den siste tiden.
Hyse
Det voldsomme hysefisket de siste ukene har ført til et
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press på saltfiskprodusentene for også å salte hyse.
Men det er ingen ønsket situasjon.
- Personlig kjenner jeg ikke til markedsmulighetene i
for eksempel den Dominikanske Republikk. Men i
Portugal er dette et marginalt marked, kanskje et partre biler i løpet av året. Spania tar kanskje litt. Men her
er det langt fram for å opparbeide et marked som er
noe å regne med, mener Arctander.
Nødsalting
For de fleste produsentene har det vært snakk om å ta
hysa for å sikre seg torsken. Arctander, som
produserer for andre, har fått inn hyse pakket i
ferskfiskkasser, til salting. Det illustrerer situasjonen.
- For de fleste er det snakk om å avhjelpe en desperat
situasjon, mener Ballstad-kjøperen.
FiskeribladetFiskaren kjenner til eksempler på at
produsenter har tapt flere hundre tusen på
snurrevadhyse som ferskkjøpere har nektet å ta imot.
Tørrhau
En annen risky busines er situasjonen på Afrikamarkedet, akkurat nå med valutarestriksjonene i
Nigeria som mest prekært. I Lofoten henges det
fortsatt en hel del hau. Mens man på Island
rapporteres å være adskillig mer restriktiv. Produsenter
FiskeribladetFiskaren har snakket med forteller om en
tredjedels hauproduksjon der borte sammenlignet med
i fjor. Og det fortelles om 200 containere med
ferdigpakket tørrhau som står på Island usolgt,
tilsvarende opp mot 2000 tonn.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Mb8WYajK
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Har tro på torsken
 Namdalsavisa Pluss. 24.03.2016 07:46

Flere steder langs kysten har man nå begynt å lukte
på torsk som oppdrettsfisk igjen etter at det har vært
ganske stille i noen år.
OTTERØYA: En av dem som har tro på torsk som
oppdrettsart, er administrerende direktør i Namdal
Settefisk, Kåre Devik,
De etablerte nylig Namdal Torsk og skal starte
torskeoppdrett i løpet av kort tid.
- Fisken skal settes ut på forsommeren/sommeren i
år. For å lykkes må man treffe markedet på rett
tidspunkt, sier han til kyst.no.
Mange konsesjoner
I akvakulturregisteret ligger det i dag, ifølge kyst.no 93,
gyldige matfisk-konsesjoner på torsk. Namdal Torsk er
en av disse.
- Vi tenker å produsere fisken opp til rundt 3,5 kilo for å
oppnå en mest mulig effektiv tilvekst og unngå
kjønnsmodninga og det som fører med, forteller han.
Devik mener torsk som art gjennom avl har blitt en
mye mer oppdrettsvennlig fisk enn den var i starten.
- Mi erfaring er at torsken er roligere, spiser mer for og
er enklere å holde styr på. Yngelkvaliteten er også
meget bra, sier han.
Han ser også positivt på markedet i årene som
kommer.
- Det er gode priser på torsk, og for å lykkes må, vi
treffe markedet på rett tidspunkt. Man slakter ikke ut
tonnevis idet skreien kommer.
Namdal Settefisk har lang erfaring med levering av
både laksesmolt og regnbueørret. De senere år har de
også produsert stor smolt på bestilling til faste kunder,
og Devik forteller at de har hatt tanker om torske-

oppdrett i mange år, og han tror tida er moden for å
sette disse planene ut i livet.
Planer på land
- På sikt ønsker vi også å få i gang et påvekstanlegg
for torskeyngel fra 1-2 gram på land, med et samarbeid
med Nofima i Tromsø (torskeavl-stasjonen). Men det
ligger litt fram i tid, forteller direktøren.
I første omgang skal det settes ut 150.000-200.000
fisk. De kommende årene er planen å sette ut
tilsvarende på nye lokaliteter.
- Tidligere har det ikke vært sykdom på torsk i NordTrøndelag, og vi har gode for- utsetninger for
sykdomsfri produksjon. Det er i dag mye kunnskap
rundt torske- oppdrett, som igjen gjør at jeg har stor tro
på at vi skal lykkes, slik at det skaper arbeidsplasser og
god økonomi, sier Devik.
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Image info:
SMOLTPRODUSENT SATSER PÅ TORSK:
Administrerende direktør i Namdal Settefisk, Kåre
Devik, forteller til kyst.no at selskapet har planer om
utsett av torsk på en lokalitet til sommeren.
© Namdalsavisa Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/gjwQ95Qc
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Sterkere virkemidler for Råfisklaget kan hindre hysesløseri
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 24.03.2016 07:24
Audun Iversen, forsker i Nofima

I disse dager foregår det et rekordfiskeri av hyse. Men
rekorder er ikke alltid et gode. KOMMENTAR Store
fangster gir kvalitetsutfordringer, og store mengder
inn i ferskfiskmarkedene gir lave priser.
Begge deler gjør at verdien av hysa blir mye mindre
enn den kunne ha vært. Hysa er et skjørt råstoff. Den
tåler langt mindre håndtering og press enn torsken.
Hysa blir bløt og den spaltes lett. Skinnet blir slitt og
hodene blir røde. Utfordringene er størst på våren og
sommeren med mye åte og høye temperaturer, men
hysa er et mer skjørt råstoff hele året.
- Slik reguleringene er lagt opp nå, gir de sterke
økonomiske insentiver til å fange mest mulig på
kortest mulig tid, skriver forsker Audun Iversen i
Nofima i Tromsø. Foto: Wil Lee-Wright
Likevel ser vi at riktig behandlet hyse kan gi topp
produkter. For noen år siden ble det forsøkt å lage
sushitoppinger av hyse i Mehamn. Helt umulig, sa
mange, men med helt ferskt og godt behandlet fisk lot
det seg gjøre å skjøre tynne, fine biter. Her var det
linebåter med ekstra is og med bare halvfulle
containere som kom til land, og de fikk betalt ekstra for
kvaliteten og merarbeidet. Det viste seg vanskelig å
finne markeder for produktene, men forsøket viste i det
minste hvilket potensiale som ligger i en godt
behandlet hyse.
I den andre enden av kvalitetsskalaen finner vi mye av
den hysa som landes i disse dager. Store fangster gjør
handteringen vanskelig. Direktesløying er også en
utfordring med hysa, når knivene møter sand i magen
blir de sløve, og hysa blir mer revet enn skåret opp.
Råfisklaget har innført ukeskvoter for å bremse det
voldsomme fisket. Det gjør at litt mindre kommer på
land i gangen, men spørsmålet er om det er nok til å
sikre at fisken blir tatt godt vare på. Kanskje burde
sterkere virkemidler være tilgjengelig for Råfisklaget,

trekkes inntil 40 prosent for dårlig kvalitet, men det er
åpenbart ikke nok til å sikre at det er verdt en innsats
for å ta vare på kvaliteten.
Med store kvoter og god tilgjengelighet er det
økonomisk rasjonelt for store kystfartøy å måke på
land store mengder råstoff, selv om kvaliteten lider.
Men er det samfunnsøkonomisk riktig? Er dette en god
anvendelse av samfunnets felles ressurser? Slik
reguleringene er lagt opp nå, gir de sterke økonomiske
insentiver til å fange mest mulig på kortest mulig tid.
Nå er hysefisket regulert med stor overregulering, for
de minste båtene opptil 1600 prosent. I praksis har
man en maksimalkvote for hver gruppe og et garantert
kvantum i bunn. Med en maksimalkvote som er mye
større enn det garanterte kvantumet, gir man store
insentiver til å sikre seg størst mulig andel før
maksimalkvoten nås.

som suspendering av minsteprisen. I dag kan det
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Mange båter legger opp fisket etter den mer verdifulle
torsken. Når kvotene for hyse er koblet til torsk på
denne måten, bidrar det også til nedprioritering av
hysa. Skal verdiskapingen på hysa bli bedre, har
myndighetene en jobb å gjøre med mer
kvalitetsfremmende reguleringer. Og selv om fiskerne
må tenke økonomi, er det også et spørsmål om
holdninger. Det er et solid paradoks at Råfisklaget får
heftig motbør når de griper inn for å begrense de
største toppene og unngå den verste kvaliteten.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/LdTzr1Q
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Sterkere virkemidler for Råfisklaget kan hindre hysesløseri
 Fiskeribladet Fiskaren. 24.03.2016 07:10

kl 07:00 Av Audun Iversen, forsker i Nofima I disse
dager foregår det et rekordfiskeri av hyse. Men
rekorder er ikke alltid et gode.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/u0LtUZug
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Tror fortsatt på saltfisken
 Fiskeribladet Fiskaren. 23.03.2016. Side: 18

Ferskfisksuget etter torsk gir rom for anstendige
priser og levelige forhold også for

18 NYHETER

onsdag 23. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

Fakta: SaLttorSk
QQI januar og februar i år ble det

saltfiskprodusentene langs kysten. Terje Jensen

eksportert vel 2600 tonn saltfisk
av torsk til en snittpris på 42,20.

QQI fjor på samme tid handlet det

om vel 3000 tonn til en snittpris
på vel 37 kroner kiloen.

Harstad

QQGjennomsnittprisen på saltet

torsk i hele fjor var på 38 kroner.
I 2014 var snittprisen nede i vel
28 kroner.

QQPå de samme to månedene i år

ble det eksportert 52 tonn saltet
hyse til en snittpris på 28 kroner.

QQI fjor på samme tid var det

snakk om to tonn til en snittpris
på knappe 24 kroner kiloen.

- Kundene i Portugal vet naturligvis at mange her i
Norge foretrekker å selge ut så mye som mulig av
torsken fersk, og at de dermed må betale en viss pris
for å få tak i saltfisk. Fersk er på den måten per i dag

FArT: Fullt kjør på Myre
saltfisk Group før påske.

en katalysator for å holde prisene på både saltfisk og
tørrfisk oppe, forteller Jacob Arctander som driver
Lofoten Fish Export på Ballstad i Lofoten.
Storfiskmargin

Arkivfoto: terje jensen.

Tror fortsatt på saltfisken
z LoFotFiSket
Ferskfisksuget etter
torsk gir rom for
anstendige priser og
levelige forhold også
for saltfiskprodusentene langs kysten.
Terje Jensen
Harstad

I og med at prisen på torsk over og under seks kilo i
praksis nærmest er lik (50 øre på minsteprisen), så er
storruggfisket under årets vinterfiske nærmest ideell
for saltfiskprodusentene. Mens mellomstørrelsen
crescido betales med 41 - 42 kroner i snitt, så ligger
prisen på especial på 45 og såkalte jumbo, fra 9,5 kilos

– Kundene i Portugal vet naturligvis at mange her i Norge
foretrekker å selge ut så mye
som mulig av torsken fersk, og
at de dermed må betale en viss
pris for å få tak i saltfisk. Fersk
er på den måten per i dag en katalysator for å holde prisene på
både saltfisk og tørrfisk oppe,
forteller Jacob Arctander som

driver Lofoten Fish Export på
Ballstad i Lofoten.

Storfiskmargin
I og med at prisen på torsk
over og under seks kilo i praksis nærmest er lik (50 øre på
minsteprisen), så er storruggfisket under årets vinterfiske
nærmest ideell for saltfiskprodusentene. Mens mellomstørrelsen crescido betales med
41 – 42 kroner i snitt, så ligger
prisen på especial på 45 og såkalte jumbo, fra 9,5 kilos fisk
sløyd, på over 47 kroner.
Det betyr i praksis hårfine
marginer og nesten tap på
crescido, mens den store fisken sørger for marginene for
de norske produsentene.
Smågodtsyndromet
Verre er det for klippfiskprodusentene i Portugal. Arctander forteller om havneområdet
i klippfiskhovedstaden Aveiro

Prosjektledelse/
Site management/
Oppfølging mot verft
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fisk sløyd, på over 47 kroner.

””

Fersk er per i dag
en katalysator for å
holde prisene på både
saltfisk og tørrfisk
oppe.
Jacob Arctander, Lofoten Fish
Export på Ballstad i Lofoten.

Tror: Jacob Arctander i Lofoten Fish Export tror fortsatt på
saltfisken, selv om de fleste i Lofoten foretrekker ferskfisksalg i
kombinasjon med henging. Arkivfoto: terje jensen.

i Portugal, hvor det henger
stengt-skilt på nærmest hvert
eneste ett.
– De er offer for kampanjesalget til supermarkedskjedene i
Portugal. Stadig mer, og snart
det aller meste i disse butikkene selges nå ut til priser som
i praksis innebærer tap. Det
gjør det nærmest umulig for
de lokale klippfiskprodusentene å konkurrere, forteller
Arctander.

Loddetorsk
Han for sin del produserer i
all hovedsak av stortorsk. Men
over halvparten av det som selges i Portugal er normalt sett
mellomstørrelsen crescido.
– Kundene etterspør dette.
Så det finnes muligheter for de
som vil salte mindre størrelser, mener Arctander. Utenfor
Vesterålen har det før påske
kommet inn lodde som gjør torsken mindre anvendelig som

ferskfisk. Det har blant annet
ført til at Myre Saltfish Group,
Myre-kjøpernes eget saltfiskselskap, har produsert på to
skift den siste tiden.

Hyse
Det voldsomme hysefisket de
siste ukene har ført til et press
på saltfiskprodusentene for
også å salte hyse. Men det er
ingen ønsket situasjon.
– Personlig kjenner jeg ikke
til markedsmulighetene i for
eksempel den Dominikanske
Republikk. Men i Portugal er
dette et marginalt marked,
kanskje et par-tre biler i løpet
av året. Spania tar kanskje litt.
Men her er det langt fram for
å opparbeide et marked som
er noe å regne med, mener
Arctander.
Nødsalting
For de fleste produsentene har
det vært snakk om å ta hysa for

å sikre seg torsken. Arctander,
som produserer for andre, har
fått inn hyse pakket i ferskfiskkasser, til salting. Det illustrerer situasjonen.
– For de fleste er det snakk
om å avhjelpe en desperat situasjon, mener Ballstad-kjøperen.
FiskeribladetFiskaren kjenner
til eksempler på at produsenter
har tapt flere hundre tusen på
snurrevadhyse som ferskkjøpere har nektet å ta imot.

Tørrhau
En annen risky busines er situasjonen på Afrika-markedet,
akkurat nå med valutarestriksjonene i Nigeria som mest
prekært. I Lofoten henges det
fortsatt en hel del hau. Mens
man på Island rapporteres å
være adskillig mer restriktiv.
Produsenter FiskeribladetFiskaren har snakket med
forteller om en tredjedels
hauproduksjon der borte sammenlignet med i fjor. Og det fortelles om 200 containere med
ferdigpakket tørrhau som står
på Island usolgt, tilsvarende
opp mot 2000 tonn.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021

Han for sin del produserer i all hovedsak av stortorsk.
Det betyr i praksis hårfine marginer og nesten tap på
crescido, mens den store fisken sørger for marginene

Men over halvparten av det som selges i Portugal er
normalt sett mellomstørrelsen crescido.

for de norske produsentene.
- Kundene etterspør dette. Så det finnes muligheter for
Smågodtsyndromet

de som vil salte mindre størrelser, mener Arctander.
Utenfor Vesterålen har det før påske kommet inn lodde

Verre er det for klippfiskprodusentene i Portugal.
Arctander forteller om havneområdet i
klippfiskhovedstaden Aveiro i Portugal, hvor det henger
stengt-skilt på nærmest hvert eneste ett.
- De er offer for kampanjesalget til

som gjør torsken mindre anvendelig som ferskfisk. Det
har blant annet ført til at Myre Saltfish Group, Myrekjøpernes eget saltfiskselskap, har produsert på to
skift den siste tiden.
Hyse

supermarkedskjedene i Portugal. Stadig mer, og snart
det aller meste i disse butikkene selges nå ut til priser
som i praksis innebærer tap. Det gjør det nærmest
umulig for de lokale klippfiskprodusentene å

Det voldsomme hysefisket de siste ukene har ført til et
press på saltfiskprodusentene for også å salte hyse.
Men det er ingen ønsket situasjon.

konkurrere, forteller Arctander.
- Personlig kjenner jeg ikke til markedsmulighetene i
Loddetorsk

for eksempel den Dominikanske Republikk. Men i
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Portugal er dette et marginalt marked, kanskje et partre biler i løpet av året. Spania tar kanskje litt. Men her

© Fiskeribladet Fiskaren

er det langt fram for å opparbeide et marked som er

Les hele nyheten på http://ret.nu/m9km41SD

noe å regne med, mener Arctander.
Nødsalting
For de fleste produsentene har det vært snakk om å ta
hysa for å sikre seg torsken. Arctander, som
produserer for andre, har fått inn hyse pakket i
ferskfiskkasser, til salting. Det illustrerer situasjonen.
- For de fleste er det snakk om å avhjelpe en desperat
situasjon, mener Ballstad-kjøperen.
FiskeribladetFiskaren kjenner til eksempler på at
produsenter har tapt flere hundre tusen på
snurrevadhyse som ferskkjøpere har nektet å ta imot.
Tørrhau
En annen risky busines er situasjonen på Afrikamarkedet, akkurat nå med valutarestriksjonene i
Nigeria som mest prekært. I Lofoten henges det
fortsatt en hel del hau. Mens man på Island
rapporteres å være adskillig mer restriktiv.
Produsenter FiskeribladetFiskaren har snakket med
forteller om en tredjedels hauproduksjon der borte
sammenlignet med i fjor. Og det fortelles om 200
containere med ferdigpakket tørrhau som står på
Island usolgt, tilsvarende opp mot 2000 tonn.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021
tror: Jacob Arctander i Lofoten Fish Export tror fortsatt
på saltfisken, selv om de fleste i Lofoten foretrekker
ferskfisksalg i kombinasjon med henging. Arkivfoto:
Terje Jensen. fart: Fullt kjør på Myre saltfisk Group før
påske.
Arkivfoto: Terje Jensen.
@text2
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Stadige omkamper om norsk fiskeripolitikk
 Fiskeribladet Fiskaren. 21.03.2016. Side: 16

Stortingets næringskomité har kjempet fram en
innstilling til stortingsmeldingen om sjømatindustrien.

16 NYHETER

mandag 21. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

Det er en innstilling som nok en gang sier mye om
hvordan fiskerne bør innrette seg, mindre om hva
industrien skal gjøre.
Norsk sjømatindustri bestod i 2013 av omtrent 440
bedrifter med til sammen ca. 9700 årsverk. Litt mindre
enn halvparten av bedriftene er lokalisert i de tre
nordligste fylkene.
Utviklingen i sjømatindustrien har gått i retning av
færre og større enheter, og ifølge driftsundersøkelsen
for fiskeindustrien utarbeidet av Nofima, har
lønnsomheten i norsk sjømatindustri vært svak i en
årrekke, særlig innenfor filet av hvitfisk. Lønnsomheten
er best i de store bedriftene.

RÅVARELEVERANDØR: Norge er en råvareleverandør av fisk, og ikke noe sjømatnasjon. De 37 millioner måltidene som fiskeri- og havbruksnæringen skryter av å levere daglig, er det andre enn oss som tilbere

Stadige omkamper om norsk fiskeripolitikk
””
Stortingets næringskomité har
kjempet fram en innstilling til
stortingsmeldingen om sjømat
industrien. Det er en innstilling som
nok en gang sier mye om hvordan
fiskerne bør innrette seg, mindre
om hva industrien skal gjøre.

z KOmmeNTaR

I 2013 var det registrert 218 bedrifter som produserer
hvitfisk, med rundt 3550 sysselsatte. Antallet bedrifter i
sektoren går ned, mens sysselsettingen har vært stabil
de siste ni årene. Landinger av hvitfisk var rundt
896.000 tonn, til en førstehåndsverdi på 8,6 milliarder
kroner i 2014. Eksportverdien fra hvitfisknæringen
nådde samme år rundt 12 milliarder kroner, et rekordår
for norsk hvitfisk.

NILS TORSVIK
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orsk sjømatindustri
bestod i 2013 av omtrent
440 bedrifter med til
sammen ca. 9700 årsverk.
Litt mindre enn halvparten
av bedriftene er lokalisert i
de tre nordligste fylkene.
Utviklingen i sjømatin-

dustrien har gått i retning av
færre og større enheter, og
ifølge driftsundersøkelsen for
fiskeindustrien utarbeidet av
Nofima, har lønnsomheten
i norsk sjømatindustri vært
svak i en årrekke, særlig
innenfor filet av hvitfisk.
Lønnsomheten er best i de
store bedriftene.
I 2013 var det registrert
218 bedrifter som produserer
hvitfisk, med rundt 3550
sysselsatte. Antallet bedrifter
i sektoren går ned, mens sysselsettingen har vært stabil
de siste ni årene. Landinger
av hvitfisk var rundt 896.000
tonn, til en førstehåndsverdi
på 8,6 milliarder kroner i
2014. Eksportverdien fra hvitfisknæringen nådde samme

år rundt 12 milliarder kroner,
et rekordår for norsk hvitfisk.

Råvareleverandør
Bortsett fra en svært politisert debatt om leveringsplikt, bearbeidingsplikt og
aktivitetsplikt, knyttet til de
15 bedriftene det er knyttet
pliktbestemmelser til, av de
218 bedriftene totalt i hvitfisksektoren, sier innstillingen til næringskomiteen lite
om hva som skal gjøres for å
bedre vilkårene for sjømatindustrien. Næringskomiteen
fokuserer, som Tveteråsutvalget, og som stortingsmeldingen om Sjømatindustrien, på
utfordringene i fiskeriene.
Hvorfor er det slik?
Trolig fordi Norge er en
råvareleverandør av fisk, og
ikke noe sjømatnasjon. De
37 millioner måltidene som
fiskeri- og havbruksnæringen
skryter av å levere daglig, er
det andre enn oss som tilbereder. Her til lands nøyer vi
oss med å sløye og hodekappe
fisk, flekke og salte den, og
tørke den. Klippfiskindustriens 35 bedrifter er den største verdiskapende sektoren
i hvitfiskproduksjonen, fulgt
av 50 tørrfiskprodusenter og
100 saltfiskprodusenter. Til
sammen sto disse for nær
halvparten av 12 milliarder

i total hvitfiskeksport i 2014.
Resten går som fryst eller
fersk hel fisk, og bare rundt
en tiendepart som filet.

Norske
politikere må
våge å tenke
større tanker
enn de som
særinteressene
presenterer
dem for

Særordninger
Det er slik sett merkelig at
vi skal være så opptatt av
pliktene ved å bearbeider
fisken. Særlig siden dette er
den minst lønnsomme delen
av sjømatproduksjonen her til
lands. 15 bedrifter med plikter klarer å forkludre en helt
nødvendig debatt om hvordan
vi skal utnytte fiskeråstoffet
vårt bedre. Prøv å forstå det
den som vil!
Isteden retter vi oppmerksomheten mot flåteleddet,
mot eierskap, minstepriser,
redskapsvalg, restråstoff og
ressursforskning. Her er det
nok å henge fingrene i. Det
finnes et hav av særordninger, rettigheter og privilegier
som, dess mer verdifulle de
blir, dess flere vil ha en fot
innafor. Industriens «behov»
blir da å få samme rett som
fiskerne til å eie fiskebåter.
Hva de skal med dem, ser vi
når vi studerer Røkkes strategi; Skille båt fra fabrikk og
levere fisken fryst til bearbeiding i utlandet.

ner en framtidsrettet politikk, men slik den politiske
diskusjonen her til lands
fortoner seg, kan den kanskje
være like glad for at politikerne er så lite opptatt av å
utforme en. Norske politikere
må våge å tenke større tanker
enn de som særinteressene
presenterer dem for. De bør
utforme en politikk for
sjømatindustrien som det
norske samfunn vil være best
tjent med, og ikke en som de
skal vinne stadige omkamper
i Stortinget med.

Fortjener
Norsk sjømatindustri fortje-

nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325

fiskeri- og havbruksnæringen skryter av å levere daglig,
er det andre enn oss som tilbereder. Her til lands nøyer
vi oss med å sløye og hodekappe fisk, flekke og salte
den, og tørke den. Klippfiskindustriens 35 bedrifter er
den største verdiskapende sektoren i

Råvareleverandør

hvitfiskproduksjonen, fulgt av 50 tørrfiskprodusenter
og 100 saltfiskprodusenter. Til sammen sto disse for

Bortsett fra en svært politisert debatt om
leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt,
knyttet til de 15 bedriftene det er knyttet

nær halvparten av 12 milliarder i total hvitfiskeksport i
2014. Resten går som fryst eller fersk hel fisk, og bare
rundt en tiendepart som filet.

pliktbestemmelser til, av de 218 bedriftene totalt i
hvitfisksektoren, sier innstillingen til næringskomiteen

Særordninger

lite om hva som skal gjøres for å bedre vilkårene for
sjømatindustrien. Næringskomiteen fokuserer, som
Tveteråsutvalget, og som stortingsmeldingen om
Sjømatindustrien, på utfordringene i fiskeriene.

Det er slik sett merkelig at vi skal være så opptatt av
pliktene ved å bearbeider fisken. Særlig siden dette er
den minst lønnsomme delen av sjømatproduksjonen
her til lands. 15 bedrifter med plikter klarer å forkludre

Hvorfor er det slik?

en helt nødvendig debatt om hvordan vi skal utnytte
fiskeråstoffet vårt bedre. Prøv å forstå det den som vil!

Trolig fordi Norge er en råvareleverandør av fisk, og
ikke noe sjømatnasjon. De 37 millioner måltidene som
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Isteden retter vi oppmerksomheten mot flåteleddet,
mot eierskap, minstepriser, redskapsvalg, restråstoff
og ressursforskning. Her er det nok å henge fingrene i.
Det finnes et hav av særordninger, rettigheter og
privilegier som, dess mer verdifulle de blir, dess flere vil
ha en fot innafor. Industriens «behov» blir da å få
samme rett som fiskerne til å eie fiskebåter. Hva de
skal med dem, ser vi når vi studerer Røkkes strategi;
Skille båt fra fabrikk og levere fisken fryst til
bearbeiding i utlandet.
Fortjener
Norsk sjømatindustri fortjener en framtidsrettet
politikk, men slik den politiske diskusjonen her til lands
fortoner seg, kan den kanskje være like glad for at
politikerne er så lite opptatt av å utforme en. Norske
politikere må våge å tenke større tanker enn de som
særinteressene presenterer dem for. De bør utforme
en politikk for sjømatindustrien som det norske
samfunn vil være best tjent med, og ikke en som de
skal vinne stadige omkamper i Stortinget med.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325
RÅVARELEVERANDØR: Norge er en råvareleverandør
av fisk, og ikke noe sjømatnasjon. De 37 millioner
måltidene som fiskeri- og havbruksnæringen skryter av
å levere daglig, er det andre enn oss som tilbereder.
ILL.FOTO: TERJE JENSEN
@text2
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Den vegen du sparkar høna
 Fiskeribladet Fiskaren. 18.03.2016. Side: 26

Vi må utnytte våre naturgitte fortrinn. Til det treng vi
ein moderne industripolitikk.
«Arbeid til alle er jobb nummer én: Industriell vekst i en

26 PÅSKELOTTEN

fredag 18. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

z kronikk

ny tid. Forslag til industristrategi og innspill til
Arbeiderpartiets programkomité». Ein omfattande tittel
spegla eit omfattande arbeid, då Arbeidarpartiet sitt

INGRID HEGGØ
fIskERIpolItIsk
talspERsoN (ap)

industriutval sist veke presenterte si innstilling. Utvalet
si breie samansetning, og dei tallause møta med

LEVANDELAGRING: Utvalet i Ap har fleire punkt for stimulering av levandelagring og utnytting av heile fisken gjennom landing av
restråstoff. ILL.FOTO: NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG

norske industriaktørar, sikra eit nært samband mellom
reelle behov og dei politiske framlegga. Og den raude
tråden er denne: Landet treng ein moderne
industripolitikk, med understreking av politikk, og det
handlar mest av alt å om utnytte våre naturgitte

Den vegen du sparkar høna
Vi må utnytte
våre naturgitte fortrinn.
Til det treng vi
ein moderne
industripolitikk.

fortrinn.

Kunnskap om havrommet
I utvalet sat blant andre
Frøya-ordførar Berit Flåmo,
Nordland sin fylkesrådsleiar
Tomas Norvoll og forbundsleiaren i Norsk nærings- og
nytingsmiddelarbeidarforbund, Jan-Egil Pedersen.
Sjømatindustrien har då òg
fått sin sjølvsagte plass i eit
dokument for ein moderne,
norsk industripolitikk. Det
same har heile perspektivet
for verdiskapande utnytting av havrommet, der det
store kunnskapsbehovet står
sentralt. Eitt av punkta er
derfor etablering og utvikling
av eit nasjonalt kunnskapsog verdiskapingsprogram
for forvaltning og utnytting
av moglegheitene i havrommet. Eit anna handlar om at

Kunnskap om havrommet
I utvalet sat blant andre Frøya-ordførar Berit Flåmo,
Nordland sin fylkesrådsleiar Tomas Norvoll og
forbundsleiaren i Norsk nærings- og

«Arbeid til alle er jobb nummer én: Industriell vekst i en
ny tid. Forslag til industristrategi og innspill til Arbeiderpartiets programkomité».
Ein omfattande tittel spegla
eit omfattande arbeid, då
Arbeidarpartiet sitt industriutval sist veke presenterte si
innstilling. Utvalet si breie
samansetning, og dei tallause
møta med norske industriaktørar, sikra eit nært samband
mellom reelle behov og dei
politiske framlegga. Og
den raude tråden er denne:
Landet treng ein moderne
industripolitikk, med understreking av politikk, og
det handlar mest av alt å
om utnytte våre naturgitte
fortrinn.

Ocean Space Senter blir bygd
ut raskt, og dimensjonert slik
at Noreg kan ha eit verdsleiande miljø innan kunnskap
og kompetanse på havrom
og havromsteknologi. Og
apropos teknologi:

Toppindustrisenter
Toppindustrisenteret. Det er
berre å lære seg ordet. Kor
det skal lokaliserast, tar ikkje
utvalet stilling til. Men med
regjeringsskifte i 2017 blir det
realisert. Innspelet kom frå
industrien sjølv, nærare bestemt toppsjef Walter Qvam i
Kongsberg Gruppen. Inspirasjonen er Toppidrettssenteret, der ulike idrettsgreiner
dreg nytte av kvarandres
erfaringar og kompetanse.
Det handlar om innsjå at
Noreg i industrisamanheng
ikkje er Tyskland. Vi har
ikkje gigantselskap som kan
gjere alt sjølv, vi må lære av
kvarandre. Toppindustrisenteret skal derfor kople saman
kompetanse, legge til rette for
deling av testfasilitetar, laboratorium, simuleringsmiljø
og 3D-printarar, og bidra
til etablering av nødvendig
ny infrastruktur som kan
brukast på tvers av bedrifter
og bransjar.
Teknologi for
heimflagging
Dette vil vere relevant òg for
sjømatindustrien, for inga
næring lever i eit vakuum.
Det var ikkje fiskarane
langs norskekysten som stod
fremst i tankane til dei som i

si tid utvikla forbrenningsmotoren, men oppfinninga leidde
til motoriseringa av fiskeflåten tidleg på 1900-talet – eitt
av dei største hamskifta i
norsk fiskerihistorie. Teknologisk utvikling vil òg vere

””

Sjømatindustrien
har då òg fått
sin sjølvsagte
plass i eit
dokument for ein
moderne, norsk
industripolitikk
ein viktig del av arbeidet med
å sikre aktivitet i fiskeforedlingsverksemder langs
kysten. Norsk arbeidskraft er
– og skal vere – kostbar. Det
er ikkje på løn vi skal konkurrere. Vi må liggje fremst på
teknologi om vi skal hindre
vidare utflagging av arbeidsplassane. Og lykkast vi, slik vi
ser tendensar til i blant anna
verftsnæringa, kan heimflagging bli neste fase.

Styrken i statsfinansane
Eit anna framlegg frå utvalet
som òg vil gagne sjømatindustrien, er å opprette ei
ordning med statsgaranti for
lån til landbasert industri
innanfor EØS-regelverket.

Også dette i tråd med eit
opplevd behov frå industrien
sjølv. Framsynt og disiplinert
politikk for forvaltning av
oljeformuen har gitt Noreg
eit fortrinn i form solide statsfinansar. Det var ikkje berre
i samband med finanskrisa
at denne tryggleiken desse
gir, kunne brukast til å sikre
næringsgagnande kapitalflyt.
Det er òg ein mekanisme som
bør kunne nyttast strategisk i
meir normale tider.

Råstoff heile året
Industriutvalet går òg meir
næringsspesifikt til verks, og
understrekar blant anna kor
viktig heilårstilgang på kvalitetsråstoff vil vere for landindustrien. Eit grep for å sikre
dette, er Ap-framlegget om
kvotebonus der industrien
og flåteleddet inngår heilårskontraktar. Utvalet har òg
fleire punkt for stimulering
av levandelagring og utnytting av heile fisken gjennom
landing av restråstoff.
I industripolitikken, og i
næringspolitikken generelt,
ligg det to grunnfesta premissar for utvalet og Arbeidarpartiet: Forståinga av Noregs
naturgitte fortrinn. Og trua
på politikkens kraft. Som
nokre idealistiske ungdomar
formulerte det, då dei hadde
sett seg lei på skjebnetru og
«det som skjer, det skjer»tenking:
Det går ikkje den vegen
høna sparkar. Det går den
vegen du sparkar høna.
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nytingsmiddelarbeidarforbund, Jan-Egil Pedersen.
Sjømatindustrien har då òg fått sin sjølvsagte plass i
eit dokument for ein moderne, norsk industripolitikk.
Det same har heile perspektivet for verdiskapande
utnytting av havrommet, der det store
kunnskapsbehovet står sentralt. Eitt av punkta er
derfor etablering og utvikling av eit nasjonalt
kunnskaps- og verdiskapingsprogram for forvaltning
og utnytting av moglegheitene i havrommet. Eit anna
handlar om at Ocean Space Senter blir bygd ut raskt,

av kvarandres erfaringar og kompetanse. Det handlar
om innsjå at Noreg i industrisamanheng ikkje er
Tyskland. Vi har ikkje gigantselskap som kan gjere alt
sjølv, vi må lære av kvarandre. Toppindustrisenteret
skal derfor kople saman kompetanse, legge til rette for
deling av testfasilitetar, laboratorium, simuleringsmiljø
og 3D-printarar, og bidra til etablering av nødvendig ny
infrastruktur som kan brukast på tvers av bedrifter og
bransjar.

og dimensjonert slik at Noreg kan ha eit verdsleiande
miljø innan kunnskap og kompetanse på havrom og

Teknologi for heimflagging

havromsteknologi. Og apropos teknologi:
Dette vil vere relevant òg for sjømatindustrien, for inga
Toppindustrisenter

næring lever i eit vakuum. Det var ikkje fiskarane langs
norskekysten som stod fremst i tankane til dei som i si

Toppindustrisenteret. Det er berre å lære seg ordet.
Kor det skal lokaliserast, tar ikkje utvalet stilling til. Men
med regjeringsskifte i 2017 blir det realisert. Innspelet
kom frå industrien sjølv, nærare bestemt toppsjef
Walter Qvam i Kongsberg Gruppen. Inspirasjonen er

tid utvikla forbrenningsmotoren, men oppfinninga
leidde til motoriseringa av fiskeflåten tidleg på 1900talet - eitt av dei største hamskifta i norsk
fiskerihistorie. Teknologisk utvikling vil òg vere ein
viktig del av arbeidet med å sikre aktivitet i

Toppidrettssenteret, der ulike idrettsgreiner dreg nytte
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fiskeforedlingsverksemder langs kysten. Norsk

LEVANDELAGRING: Utvalet i Ap har fleire punkt for

arbeidskraft er - og skal vere - kostbar. Det er ikkje på

stimulering av levandelagring og utnytting av heile

løn vi skal konkurrere. Vi må liggje fremst på teknologi

fisken gjennom landing av restråstoff. ILL.FOTO:

om vi skal hindre vidare utflagging av arbeidsplassane.

NOFIMA/BJØRN TORE FORBERG

Og lykkast vi, slik vi ser tendensar til i blant anna
verftsnæringa, kan heimflagging bli neste fase.
Styrken i statsfinansane

@text2
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Eit anna framlegg frå utvalet som òg vil gagne
sjømatindustrien, er å opprette ei ordning med
statsgaranti for lån til landbasert industri innanfor EØSregelverket. Også dette i tråd med eit opplevd behov
frå industrien sjølv. Framsynt og disiplinert politikk for
forvaltning av oljeformuen har gitt Noreg eit fortrinn i
form solide statsfinansar. Det var ikkje berre i
samband med finanskrisa at denne tryggleiken desse
gir, kunne brukast til å sikre næringsgagnande
kapitalflyt. Det er òg ein mekanisme som bør kunne
nyttast strategisk i meir normale tider.
Råstoff heile året
Industriutvalet går òg meir næringsspesifikt til verks,
og understrekar blant anna kor viktig heilårstilgang på
kvalitetsråstoff vil vere for landindustrien. Eit grep for å
sikre dette, er Ap-framlegget om kvotebonus der
industrien og flåteleddet inngår heilårskontraktar.
Utvalet har òg fleire punkt for stimulering av
levandelagring og utnytting av heile fisken gjennom
landing av restråstoff.
I industripolitikken, og i næringspolitikken generelt, ligg
det to grunnfesta premissar for utvalet og
Arbeidarpartiet: Forståinga av Noregs naturgitte
fortrinn. Og trua på politikkens kraft. Som nokre
idealistiske ungdomar formulerte det, då dei hadde sett
seg lei på skjebnetru og «det som skjer, det skjer»tenking:
Det går ikkje den vegen høna sparkar. Det går den
vegen du sparkar høna.
Kronikkskribenter:
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Ny kamp om et år
 Bladet Vesterålen. 18.03.2016. Side: 6
TOR JOHANNES JENSEN

HADSEL: Om et år kommer de industrieide trålernes
plikter til Melbu og andre kystsamfunn opp som egen
sak til Stortinget.
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Ny kamp om et år
HADSEL: Om et år kommer de industrieide trålernes plikter til Melbu
og andre kystsamfunn
opp som egen sak til Stortinget.

Kompromisset en samlet næringskomité har gjort om
Sjømatindustrimeldinga innebærer at de industrieide
trålerne i hvert fall foreløbig ikke får opphevet
forpliktelsene til landindustrien.
I stedet vil Næringskomiteen ha en egen gjennomgang
av de totale konsekvensene av både å beholde alle
forpliktelser som i dag. En samlet komité ber regjeringa
altså nedsette en kommisjon som skal levere ei

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

Kompromisset en samlet næringskomité har gjort om Sjømatindustrimeldinga innebærer at
de industrieide trålerne i hvert
fall foreløbig ikke får opphevet
forpliktelsene til landindustrien.
I stedet vil Næringskomiteen
ha en egen gjennomgang av de
totale konsekvensene av både
å beholde alle forpliktelser
som i dag. En samlet komité
ber regjeringa altså nedsette en
kommisjon som skal levere ei
grundig utredning tilbake til regjeringa og Storting så man kan
få ei endelig stortingsbehandling om et års tid igjen.
Men kommisjonen skal komme med sin anbefaling allerede
i høst.

man kan få ei endelig stortingsbehandling om et års tid
igjen.
Men kommisjonen skal komme med sin anbefaling
allerede i høst.
Fire alternativ Kommisjonen skal gå gjennom de

Fire alternativ
Kommisjonen skal gå gjennom
de juridiske, samfunnsmessige,
økonomiske og sidene av ire
ulike alternativ:
• Innstramming av pliktene.
• Oppheving av pliktene.
• Justering av pliktene.
• Og eventuelle andre modeller
som kommisjonen selv måtte
komme opp med.
Sysselsetting og lønnsomhet
Dermed kan Stortinget nå vedta
Sjømatindustrimeldinga i store
trekk og få spørsmålet om de
industrieide trålernes forpliktelser til samfunnet opp som
egen sak.
Kommisjonen skal komme
med konkrete anbefalinger som
ivaretar intensjonen om samfunnsmessig gode løsninger,
lønnsomhet i låte og industri
samtidig som man bidar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.

Tillater ombordproduksjon
Det generelle forbudet mot ombordproduksjon på trålere som
ikke er tilknyttet industrien blir
opphevet.
Flertallet i komiteen vil dessuten gi kvotebonus for levendelagring og ferskiskordningen,
samt utrede lytting av kvoteåret. Hensikten er å bidra til jevnere råstofftilgang for industrien gjennom hele året.
Komitélertallet går også
inn for å be regjeringa lage en
opptrappingsplan for norsk
bestands- og ressursforskning
med mål om å utvikle og innføre en modell for lerbestandsforvaltning av iskeriene.
Fortsatt minstepris
Flertallet mener ellers at iskesalgslagslovens bestemmelse
om at det skal være en minstepris skal bestå, men at et
ekspertutvalg både skal se på
forenklinger i prosessen for
fastsettelse av minsteprisen,
samt hvordan markedsmekanismen kan fungere bedre.

En egen kommisjon skal utrede framtida for trålernes leveringsplikt og rederienes aktivitetsplikt hos industrien på land, og industriens plikt til å bearbeide råstoffet. Utredningen skal være
klar til høsten.
Komiteen vil også at Stortinget skal be regjeringa lage
en strategi for bruk av alt restråstoff og en insentivordning
for ilandføring av hele isken på
land.
Videre vil lertallet øke lek-

sibiliteten og fjerne restriksjoner på redskapsvalg i låten når
ikke biologiske og kvalitetsmessige hensyn taler mot det.
Også vil man be regjeringen
vurdere kvotebonus for el-sjarker.

– Vi må være med i kommisjonen
HADSEL: De ansatte ved
Filéten på Melbu belager
seg på å leve i spenning
enda et år. Men én ting
står klart for hovedtillitsvalgt Nina Hanssen: – Vi
må være med i kommisjonen.
T OR J OHANNES J ENSEN
torjo@blv.no - 76110950

– Vi får ta et år til i det uvisse.

grundig utredning tilbake til regjeringa og Storting så

Bladet Vesterålen Fredag 18. mars 2016

Men jeg synes jo det er bedre
enn å få trødd noe ned over
hauet som ikke var ordentlig utredet. Det blir det i hvert
fall ikke verre nå, og så er det
håp om et bra resultat til slutt,
sier NNNs hovedtillitsvalgt hos
Norway Seafoods, Melbu Nina
Hanssen, til Bladet Vesterålen.
Hun slår fast at NNN sentralt
– eller gjerne med lokale representanter – må få delta i kommisjonen.

– Vi forventer at alle parter
skal være med på dette arbeidet, og det inkluderer oss, understreker hun.
Før Næringskomiteen kom
med sin innstilling torsdag formiddag fryktet hun særlig at
leveringsplikten skulle regionaliseres og at det skulle legges
opp et løp for å avvikle aktivitetsplikten eller industriplikten
trålerrederiet har blant annet
på Melbu.

En god idé
HADSEL: Venstres Arne
Ivar Mikalsen tror en ny
tråler-plikt-kommisjon er
en god idé.
T OR J OHANNES J ENSEN
torjo@blv.no - 76110950

Hadselpolitikeren og sentralstyremedlemmet i Venstre har
vært sterkt engasjert i Sjømatindustrimeldinga. Nå er han
ikke så verst lettet over innstillingen fra Næringskomiteen.
– Jeg tror dette kan være en
god idé. Det har noen positive
og negative sider ved seg, men
det er mye å gå inn i her. Sjømatindustrimeldinga har mange punkt i seg som har druknet
i akkurat dette. Nå kan man
få gjennom markedsarbeid,
forskning og utvikling, og så
gjøre en egen jobb på dette fel-

tet. Det er gledelig at komiteen
faktisk er enig. En omforent
løsning er det beste. Ingen er
tjent med en sirkusaktig tilnærming med roping og politisk
spill, sier Mikalsen til Bladet
Vesterålen.
Han har selv arbeidet mye
med saka, og i vinter hadde han
Venstres mann i Næringskomiteen, Pål Farstad, med til Melbu.
– Dette er komplisert, og jeg
kjenner nok igjen spor av samtaler jeg har vært med på i innstillingen som nå går til Stortinget, sier Mikalsen.
Han mener det blir viktig
hvem som nå blir oppnevnt til
en ny kommisjon.
– Et slikt utvalg må være
bredt sammensatt. Jeg er fryktelig skeptisk til utvalg som har
sterk slagside. Det er bedre at

– Det viktige er at isken får
gavne anleggene på land. Men
nå kan det jo bli slik til slutt,
sier Nina Hanssen.

Hovedtillitsvalgt hos Norway
Seafoods Melbu, Nina Hanssen.

Sjømatindustrimeldinga

man er internt uenige. Man får
gode ideer dersom man har ulike innfallsvinkler og har sterke diskusjoner. Pål Farstad fra
Venstre må gjerne sitte der, sier
Mikalsen.
– Fiskeri er og blir viktig nasjonalt og her vi bor, nå og for
all framtid.

Arne Ivar Mikalsen fra Venstre
kan konstatere at det blir satt
ned en ny kommisjon som skal
vurdere de industrieide trålernes plikter.

juridiske, samfunnsmessige, økonomiske og sidene av
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Antallet norske bedrifter med
ilet som viktigste produksjonsform er ifølge Sintef redusert
fra 100 bedrifter til 10 bedrifter
med 800 årsverk siden 1970-tallet.
Driftsundersøkelsen for iskeindustrien viser at iletindustrien
bare har hatt positivt resultat i
to av de siste 12 årene, ca. 0,3 %
inntjening i 2012.
Stortingsmeldinga «En konkurransekraftig
sjømatindustri»
tar for seg både kvitiskindustri, oppdrett og pelagisk (sild
og lodde).
Dette er noen av hovedpunktene i meldinga fra regjeringa:
• Fjerne forbud mot ombordproduksjon for torsketrålere
uten leveringsplikt
• Opprettholde iskesalgslagenes enerett til førstehåndsomsetning av isk, men skape en
mer «balansert markedsplass
for villisk».

• «Modernisere» salgslagsloven. Det innebærer blant annet
å fra ta salgslagene eneretten til
å fastsette minstepris på isk.
Fiskeriministeren vil også at
partene skal inne løsninger for
pris og omsetningsform i fellesskap.
• Økt satsing på forskning og
innovasjon.
• Videre forbedring av markedsadgang.
• 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.
Nå vil Næringskomiteen altså utsette de siste tre punktene
og ha en kommisjon som går
grundig inn i disse spørsmålene.

Nr.

www.blv.no

1

i Vesterålen

Tall fra TNS gallup

Oppheving av pliktene. • Justering av pliktene. • Og
eventuelle andre modeller som kommisjonen selv
måtte komme opp med.
Sysselsetting og lønnsomhet Dermed kan Stortinget
nå vedta Sjømatindustrimeldinga i store trekk og få
spørsmålet om de industrieide trålernes forpliktelser til
samfunnet opp som egen sak.
Kommisjonen skal komme med konkrete anbefalinger
som ivaretar intensjonen om samfunnsmessig gode
løsninger, lønnsomhet i låte og industri samtidig som
man bidar til bosetting og sysselsetting i
kystdistriktene.
Tillater ombordproduksjon Det generelle forbudet mot
ombordproduksjon på trålere som ikke er tilknyttet
industrien blir opphevet.
Flertallet i komiteen vil dessuten gi kvotebonus for
levendelagring og ferskiskordningen, samt utrede
lytting av kvoteåret. Hensikten er å bidra til jevnere
råstofftilgang for industrien gjennom hele året.
Komitélertallet går også inn for å be regjeringa lage en
opptrappingsplan for norsk bestands- og

modell for lerbestandsforvaltning av iskeriene.
Fortsatt minstepris Flertallet mener ellers at
iskesalgslagslovens bestemmelse om at det skal være
en minstepris skal bestå, men at et ekspertutvalg både
skal se på forenklinger i prosessen for fastsettelse av
minsteprisen, samt hvordan markedsmekanismen kan
fungere bedre.
Komiteen vil også at Stortinget skal be regjeringa lage
en strategi for bruk av alt restråstoff og en
insentivordning for ilandføring av hele isken på land.
Videre vil lertallet øke leksibiliteten og fjerne
restriksjoner på redskapsvalg i låten når ikke biologiske
og kvalitetsmessige hensyn taler mot det.
Også vil man be regjeringen vurdere kvotebonus for elsjarker.
- Vi må være med i kommisjonen
HADSEL: De ansatte ved Filéten på Melbu belager seg
på å leve i spenning enda et år. Men én ting står klart
for hovedtillitsvalgt Nina Hanssen: - Vi må være med i
kommisjonen.

ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en
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TOR JOHANNES JENSEN torjo@blv.no - 76110950
- Vi får ta et år til i det uvisse.
Men jeg synes jo det er bedre enn å få trødd noe ned
over hauet som ikke var ordentlig utredet. Det blir det i
hvert fall ikke verre nå, og så er det håp om et bra
resultat til slutt, sier NNNs hovedtillitsvalgt hos Norway
Seafoods, Melbu Nina Hanssen, til Bladet Vesterålen.
Hun slår fast at NNN sentralt - eller gjerne med lokale
representanter - må få delta i kommisjonen.
- Vi forventer at alle parter skal være med på dette
arbeidet, og det inkluderer oss, understreker hun.
Før Næringskomiteen kom med sin innstilling torsdag
formiddag fryktet hun særlig at leveringsplikten skulle
regionaliseres og at det skulle legges opp et løp for å
avvikle aktivitetsplikten eller industriplikten
trålerrederiet har blant annet på Melbu.
- Det viktige er at isken får gavne anleggene på land.
Men nå kan det jo bli slik til slutt, sier Nina Hanssen.
© Bladet Vesterålen
Les hele nyheten på http://ret.nu/1ZORv1XN
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Pliktene består - enn så lenge
 Finnmarken. 18.03.2016. Side: 8
ALF HELGE JENSEN

Sjømatmeldingen
8|

Opposisjonen jubler mens saksordfører Frank BakkeJensen har fått et resultat han lever godt med.
OSLO: Torsdag formiddag la Stortingets
næringskomité fram sin innstilling om den omstridte
Sjømatmeldingen. Komiteen ble enig om det kanskje
mest omstridte punktet, nemlig de tre pliktene som
trålflåten er underlagt. En kommisjon skal komme med
forslag om hva som bør skje med leveringsplikten,
bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten.
Regjeringens høringsforslag om stortingsmeldingen
gikk inn for at kommisjonen kun skulle ser på
aktivitetsplikten, mens leveringsplikten ble regionalisert
og bearbeidingsplikten fjernet.

FREDAG 18. MARS 2016

| nyhet |

Finnmarken

Sjømatmeldingen

Pliktene består
– enn så lenge
Opposisjonen jubler
mens saksordfører
Frank Bakke-Jensen
har fått et resultat
han lever godt med.
Alf Helge Jensen
ahj@finnmarken.no

OSLO: Torsdag formiddag la
Stortingets
næringskomité
fram sin innstilling om den omstridte Sjømatmeldingen. Komiteen ble enig om det kanskje
mest omstridte punktet, nemlig de tre pliktene som trålflåten er underlagt. En kommisjon skal komme med forslag
om hva som bør skje med leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten.
Regjeringens høringsforslag
om stortingsmeldingen gikk
inn for at kommisjonen kun
skulle ser på aktivitetsplikten,
mens leveringsplikten ble regionalisert og bearbeidingsplikten fjernet.
Derimot ble man ikke enig
om at deltakerloven og fiskesalgslagsloven ligger fast. Dette
ble imidlertid vedtatt mot
stemmene fra Høyre og Frp.

Utsettelse
En enstemmig komité ble altså
enige om at kommisjonen skal
utrede alle tre pliktene. Dette
blir helt sikkert også resultatet
når Stortinget i plenum vedtar
Sjømatmeldingen 5. april. Ingen venter at det kommer endringsforslag.
Samtidig er det slik at den
store kampen sannsynligvis
bare er utsatt. Kommisjonen
som nedsettes av regjeringen,
skal legge fram sin innstilling til
høsten.

Fornøyd saksordfører
Frank Bakke-Jensen (H) var
saksordfører for meldingen i næringskomiteen. Han er fornøyd
med at det ble oppnådd full enighet om det han mener er viktigst, nemlig at det skal legges til

Derimot ble man ikke enig om at deltakerloven og

rette for økt konkurransekraft
for industrien, helårlige arbeidsplasser og mer markedsrettet
fangst og produksjon.
– Opposisjonen vil nok hevde
at de ble vinnerne i denne saken ettersom regjeringens forslag ble endret på flere punkter,
og da spesielt pliktene. Men for
oss var det ikke noe stort offer å
stemme for at kommisjonen
skal se på alle tre pliktene. Det
lever vi godt med, sier BakkeJensen.

Mandatet
Kommisjonens mandat er å
komme med konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen
i pliktene om en samfunnsmessig god løsning som bidrar til
lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.
Helga Pedersen (Ap) sier hun
er utrolig glad for at deltakerloven og fiskesalgslagsloven ligger fast, og at leveringsplikten
ikke skal svekkes.
– Riktignok er kommisjonens
arbeid en slags utsettelse, men
det ligger fast at intensjonen i
leveringsplikten skal ivaretas.
Videre er det flertall for at de
lange linjene i fiskeripolitikken
skal videreføres, sier Pedersen.
Her er noen av av konklusjonene i innstillingen:
■ En samlet komité slår fast at
effektuering av endringsforslag
vedrørende strukturering skal
avvente Eidesen-utvalget, som
avgir sin innstilling høsten
2016. Dette innebærer at man
går imot fiskeriministerens omstridte instruks.
■ Et flertall i komiteen, alle
unntatt H/Frp, ber regjeringen
om å utrede flytting av kvoteåret, fortsette prøveordningen
med kvotefleksibilitet inntil videre og utvide denne til å gjelde på kvotenivå, og at regjeringen skal utarbeide en strategi
for helårs arbeidsplasser i industrien. I meldingen framgår
det at regjeringen er positive til
å utrede flytting av kvoteåret.

BEGGE ER GLADE: Både saksordfører Frank Bakke-Jensen (H) og Helga Pedersen (Ap) er fornøyde med
det endelige resultat av Sjømatmeldingen. Det endelige vedtak gjøres 5. april, men det blir likt med næringskomiteens innstilling.
Foto: AlF Helge Jensen
■ En samlet komite støtter regjeringens forslag om videreføring og evaluering av kvotebonusordningen for levendelagring ferskfiskordningen. En
samlet komite støtter også Aps
forslag om at det ikke skal gis
kvotebonus for levendelagring
de fire første månedene av året.
■ En samlet komite ber også regjeringen utrede muligheten
for, og konsekvensene av, å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter,

eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene
■ Flertallet i komiteen, alle
unntatt H/Frp, slår fast at aktivitetskravet i deltakerloven
som en hovedregel skal ligge
fast også for nye arter.
■ En samlet komite vil opprettholde en obligatorisk markedsavgift på eksport av sjømat for
finansiering av generisk markedsføring mv, og omfanget og
nytten av avgiften skal evalueres jevnlig.

■ Flertallet, alle unntatt H/Frp,
ber regjeringen utarbeide en
strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen.
■ Flertallet, alle unntatt H/Frp,
ber regjeringen utarbeide en
strategi for bruk av alt restråstoff, biprodukt og insentivordning for ilandføring av hele fisken, herunder utrede og finne
rimelige tidspunkt for når innføring av «hele fisken på land»
kan skje i Norge.

– Vi har sikret kysten ekstraomganger

fiskesalgslagsloven ligger fast. Dette ble imidlertid
vedtatt mot stemmene fra Høyre og Frp.
FORNØYD: SVs fiskeripolitiske
talsperson, Siv Elin Hansen. Foto:
Oddbjørn Hansen

– I dag har Per Sandberg og Kjell Inge Røkke all
grunn til å være sure. Trålindustriens grep om
fiskeripolitikken har fått seg en smell, vi har
sikret folket langs kysten ekstraomganger, sier
SVs fiskeripolitiske talsperson Siv Elin Hansen.
Hun sier kommisjonens utredning kommer til
å gjøre fiskeriene og leveringspliktene til et av
de viktige slagene i 2017-valget.
– Dette har vært en tøff kamp, vi har kommet
et godt stykke, nå fortsetter kampen. SV er
fornøyd med å ha fått flyttet Stortinget langt i
vår og kystens retning. Neste valg står om
kystens framtid, og om folk eller kapital skal eie
ressursene, sier Hansen.

Aps fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø,
er strålende fornøyd.
– Fisken er fellesskapets ressurs. Den skal
bidra til verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunn langs hele kysten. Jeg er glad for at et
bredt flertall på Stortinget nå slår ring om dette,
sier Ingrid Heggø.
Venstres Pål Farstad sier det er en kjensgjerning at pliktsystemet ikke fungerer godt nok
slik det er utformet i dag, og understreker at
ulønnsomme arbeidsplasser heller ikke er trygge
arbeidsplasser.
– Venstre mener likevel at en omlegging må
være basert på kunnskap om samfunnsmessige

og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker derfor
at pliktene skal utredes samlet av en kommisjon,
sier Farstad.
For Venstre har gjennomslag for en mer
miljøvennlig og lønnsom sjømatindustri vært
ekstra gledelig.
– Det har vært bred enighet i komiteen om
hovedlinjene i sjømatindustrien. For Venstre har
miljøperspektivet vært spesielt viktig. Derfor er
det gledelig at vi har fått flertall for at regjeringen skal lage en plan for hvordan vi kan få alt
restråstoff fra sjømatindustrien på land, sier
Farstad.

Utsettelse En enstemmig komité ble altså enige om at
kommisjonen skal utrede alle tre pliktene. Dette blir

ikke noe stort offer å stemme for at kommisjonen skal

helt sikkert også resultatet når Stortinget i plenum

se på alle tre pliktene. Det lever vi godt med, sier

vedtar Sjømatmeldingen 5. april. Ingen venter at det

Bakke-Jensen.

kommer endringsforslag.
Mandatet Kommisjonens mandat er å komme med
Samtidig er det slik at den store kampen sannsynligvis

konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen i

bare er utsatt. Kommisjonen som nedsettes av

pliktene om en samfunnsmessig god løsning som
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bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien,
samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i

Fornøyd saksordfører Frank Bakke-Jensen (H) var

kystdistriktene.

saksordfører for meldingen i næringskomiteen. Han er
fornøyd med at det ble oppnådd full enighet om det

Helga Pedersen (Ap) sier hun er utrolig glad for at

han mener er viktigst, nemlig at det skal legges til rette

deltakerloven og fiskesalgslagsloven ligger fast, og at

for økt konkurransekraft for industrien, helårlige

leveringsplikten ikke skal svekkes.

arbeidsplasser og mer markedsrettet fangst og
produksjon.

- Riktignok er kommisjonens arbeid en slags utsettelse,
men det ligger fast at intensjonen i leveringsplikten

- Opposisjonen vil nok hevde at de ble vinnerne i denne

skal ivaretas. Videre er det flertall for at de lange linjene

saken ettersom regjeringens forslag ble endret på flere
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Side 38 av 114

Nyheter - Nofima AS

Her er noen av av konklusjonene i innstillingen:

Uttak 06.04.2016

Les hele nyheten på http://ret.nu/d8Ur92ZR

En samlet komité slår fast at effektuering av
endringsforslag vedrørende strukturering skal avvente
Eidesen-utvalget, som avgir sin innstilling høsten 2016.
Dette innebærer at man går imot fiskeriministerens
omstridte instruks.
Et flertall i komiteen, alle unntatt H/Frp, ber regjeringen
om å utrede flytting av kvoteåret, fortsette
prøveordningen med kvotefleksibilitet inntil videre og
utvide denne til å gjelde på kvotenivå, og at regjeringen
skal utarbeide en strategi for helårs arbeidsplasser i
industrien. I meldingen framgår det at regjeringen er
positive til å utrede flytting av kvoteåret.
En samlet komite støtter regjeringens forslag om
videreføring og evaluering av kvotebonusordningen for
levendelagring ferskfiskordningen. En samlet komite
støtter også Aps forslag om at det ikke skal gis
kvotebonus for levendelagring de fire første månedene
av året. En samlet komite ber også regjeringen utrede
muligheten for, og konsekvensene av, å stille
nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter,
eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse
kvotene Flertallet i komiteen, alle unntatt H/Frp, slår
fast at aktivitetskravet i deltakerloven som en
hovedregel skal ligge fast også for nye arter.
En samlet komite vil opprettholde en obligatorisk
markedsavgift på eksport av sjømat for finansiering av
generisk markedsføring mv, og omfanget og nytten av
avgiften skal evalueres jevnlig.
Flertallet, alle unntatt H/Frp, ber regjeringen utarbeide
en strategi for å styrke rekrutteringen til
fiskerinæringen.
Flertallet, alle unntatt H/Frp, ber regjeringen utarbeide
en strategi for bruk av alt restråstoff, biprodukt og
insentivordning for ilandføring av hele fisken, herunder
utrede og finne rimelige tidspunkt for når innføring av
«hele fisken på land» kan skje i Norge.
© Finnmarken
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Innstillingen til sjømatindustrimeldingen
 Norges Kystfiskarlag. 4 like treff. 17.03.2016 18:00

Pressemelding Norges Kystfiskarlags syn på
innstillingen til sjømatindustrimeldingen Norges
Kystfiskarlag synes det er bra at det satses på å få
pliktene til å fungere sammen, slik at råstoff kommer
på land og blir bearbeidet her.
Ved å få råstoffet på land styrkes landindustrien og
videre infrastrukturen for kystfiskeflåten. Det er
spesielt viktig for den mindre mobile, men
miljøvennlige og kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten
faktisk er, samt for kystsamfunn det leveres i. Det er
svært viktig at kommisjonen som settes ned også
sørger for at pliktene blir fulgt opp. Det er for oss galt å
oppheve noen av pliktene og vi er fornøyd med at det
er et flertall som støtter dette.
En bærekraftig og god infrastruktur vil være viktig for å
sikre det grønne skiftet som skal skje i fiskeriene, lik
som i andre næringer. 40% reduksjon i klimautslipp
innen 2030 må bety tilrettelegging for den lokale
kystnære flåten med å opprettholde og styrke

meningen er at det skal leveres.

infrastruktur. Dette vil føre til lokal levering,
verdiskapning og arbeidsplasser. God infrastruktur vil

Norges Kystfiskarlag er fornøyd med at det ikke skal

føre til at kystfiskefartøy fortsatt kan levere lokalt til

liberaliseres i deltakerloven og fiskesalgsloven. Dette er

fiskerisamfunn de holder til i, noe som er med på å

noe vi har frarådet i vårt høringssvar i forbindelse med

redusere co2-utslipp fra den mindre kystflåten, som

NOU 2014:16, samt sjømatindustrimeldingen. Samtidig

også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst vil

mener vi deltakerloven må styrkes da det i dag er mulig

en god infrastruktur være viktig for å få på land, samt

for alle i EU/EØS å kjøpe seg kvoterettigheter i Norge i

bearbeide, kvalitetsfisk som er fersk, fin og kortreist.

flåtegruppene opp til 14,99 meter langs kysten. Dette
er ressursgrunnlaget til fellesskapet og her må

Den norske totalkvoten på torsk har over lang tid vært

nasjonalitetskravet strammes inn slik at norske

fordelt med 70 % til kystflåten og 30 % til trålerflåten.

statsborgere er de som får fiske på fellesskapets

Trålerflåtens andel har hele tiden vært til for å sikre

ressurser.

råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt den
politiske begrunnelsen for fordelingen. I det videre

Norges Kystfiskarlag er positivt til at det er enighet i

arbeidet må det derfor være slik at den trålerflåten,

innstillingen på at det må fokuseres på FOU,

som benytter sine konsesjoner i tråd intensjonen med

levendelagring, kvalitetsarbeid, produktutvikling og

pliktene, bør få beholde sine kvoter. Den andel som

markedsarbeid, for på denne måten å øke

unndras forpliktelsene må kunne overføres til

verdiskapningen for alle ledd i næringen. Det er videre

kystflåten og for eksempel brukes til å få flere unge inn

positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres

i fiskeriene i tråd med generasjonsskiftet som står for

fram god kvalitet på råstoffet, som premieres med god

tur. En slik rokering vil sikre at torskekvoter, som er

pris.

ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der
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Kontaktperson:
Fung. daglig leder, Bjørnar Siikavuopio Kolflaath
76052105
© Norges Kystfiskarlag
Se webartikkelen på http://ret.nu/tR5TG5Mo

Oversikt over like treff
- Bra satsing på å få pliktene til å fungere

Vesterålen Online - 17.03.2016 19:30
Norges Kystfiskarlag glad for at plikter ikke oppheves

Fiskeribladet Fiskaren - 18.03.2016 11:33
- Bra innstilling fra komiteen

Kyst og Fjord - 18.03.2016 07:18
Norges Kystfiskarlag glad for at plikter ikke oppheves

Fiskeribladet Fiskaren - Login - 18.03.2016 17:28
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Ny kamp om et år
 Bladet Vesterålen. 1 like treff. 17.03.2016 12:18. Oppdatert 14:45

HADSEL: Om et år kommer de industrieide trålernes
plikter til Melbu og andre kystsamfunn opp som egen
sak til Stortinget.
Kompromisset en samlet næringskomité har gjort om
Sjømatindustrimeldinga innebærer at de industrieide
trålerne i hvert fall foreløbig ikke får opphevet
forpliktelsene til landindustrien.
I stedet vil Næringskomiteen ha en egen gjennomgang
av de totale konsekvensene av både å beholde alle
forpliktelser som i dag. En samlet komité ber regjeringa
altså nedsette en kommisjon som skal levere ei
grundig utredning tilbake til regjeringa og Storting så
man kan få ei endelig stortingsbehandling om et års tid
igjen.
Men kommisjonen skal komme med sin anbefaling
allerede i høst.
Fire alternativ
Kommisjonen skal gå gjennom de juridiske,
samfunnsmessige, økonomiske og sidene av fire ulike
alternativ:
Innstramming av pliktene.
Oppheving av pliktene.
Justering av pliktene.
Og eventuelle andre modeller som kommisjonen selv
måtte komme opp med.
Sysselsetting og lønnsomhet
Dermed kan Stortinget nå vedta
Sjømatindustrimeldinga i store trekk og få spørsmålet
om de industrieide trålernes forpliktelser til samfunnet
opp som egen sak.
Kommisjonen skal komme med konkrete anbefalinger

som ivaretar intensjonen om samfunnsmessig gode
løsninger, lønnsomhet i flåte og industri samtidig som
man bidar til bosetting og sysselsetting i
kystdistriktene.
Tillater ombordproduksjon
Det generelle forbudet mot ombordproduksjon på
trålere som ikke er tilknyttet industrien blir opphevet.
Flertallet i komiteen vil dessuten gi kvotebonus for
levendelagring og ferskfiskordningen, samt utrede
flytting av kvoteåret. Hensikten er å bidra til jevnere
råstofftilgang for industrien gjennom hele året.
Forskningsplan
Komitéflertallet går også inn for å be regjeringa lage
en opptrappingsplan for norsk bestands- og
ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en
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modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene.
Fortsatt minstepris
Komiteen mener ellers at fiskesalgslagslovens
bestemmelse om at det skal være en minstepris skal
bestå, men at et ekspertutvalg både skal se på
forenklinger i prosessen for fastsettelse av
minsteprisen, samt hvordan markedsmekanismen kan
fungere bedre.
Komiteen vil også at Stortinget skal be regjeringa lage
en strategi for bruk av alt restråstoff og en
insentivordning for ilandføring av hele fisken på land.
Videre vil flertallet øke fleksibiliteten og fjerne
restriksjoner på redskapsvalg i flåten når ikke
biologiske og kvalitetsmessige hensyn taler mot det.
Også vil man be regjeringen vurdere kvotebonus for elsjarker.
Image info:
Ett år til. Trålernes forpliktelser til industrien blir ikke
endret nå. Om et år blir det ny runde.
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/qRclYXrs

Oversikt over like treff
Ny kamp om et år

Bladet Vesterålen - 17.03.2016 12:18

Side 43 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

Kursendring på land for fisken i havet
 Brønnøysunds Avis. 17.03.2016. Side: 17
Marius Meisfjord Jøsevold Leder, Nordland SV

Nordland SV vedtok følgende uttalelse på sitt
årsmøte: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og
fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt.

17

Debatt

Torsdag 17. mars 2016

Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der
industritrålere uten ansvar og forpliktelser har drevet
rovdrift på fiskebestandene. Det kreves nå kloke og
viktige verdivalg. Kommuner og lokalsamfunn må
sikres mer kontroll over fisken i framtida. Høsting av
havets ressurser skal skattlegges på en fornuftig måte.
Norge er blant de land i Europa med størst
fiskebestand og lavest skatt. En strategi for å oppnå
bærekraftig og samfunnsmessig lønnsom utvikling er

Ansattes ytringsfrihet
Rådmannens saksframlegg ga vefsnborgerne
et innblikk i en til dels skjult og ikke minst
elendig holdning som maner ansatte til taushet. Vefsn har i likhet med en rekke kommuner en vei å gå før ansattes frihet til å ytre seg
ikke bare gjelder i navnet, men også i gavnet.
Helgelendingen

Eggfri påske for dyrene
I påska spiser nordmenn dobbelt så mange egg som ellers i
året – godt over 20 millioner
egg vil bli konsumert i løpet av
påskedagene. Hvordan går det
høye eggforbruket utover dyrene som utnyttes for å produsere dem?
Forskjellen mellom villhøners liv i naturen, hvor de lever i
små flokker, steller hverandre,
sandbader og sover på tregreiner, og deres liv i norsk eggproduksjon, er enorm. Cirka
40 prosent lever hele livet i
bur, på et areal tilsvarende et
A4-ark. Helt primære behov,
som det å kunne strekke på
vingene, er tatt fra dem. Cirka
56 prosent lever i haller med
9,5 dyr per m2 – typisk er
7.500 dyr sammen. Heller ikke
her kan behovet for bevegelse
og naturlig adferdsutøvelse tilfredsstilles. Fuglene får aldri
oppleve sollys eller frisk luft –
allikevel kalles dette «frittgående». Cirka 3 prosent lever
i økologisk produksjon, hvor
de har krav på uteareal på 2 m2
per dyr – men dette gjelder
kun 1/3 av tiden.
Opprinnelig skal høner, som
andre fugler, ikke legge egg

mer enn én gang i året, mens
de i alle de nevnte driftsformene er avlet frem til å legge
rundt 300 egg i året. Noen av
de eldre rasene som noen har
som «hobbyhøner» er også
avlet for større produksjon en
det som er naturlig, men de
har likevel en periode uten
egglegging på vinteren. Produksjonshønene derimot legger egg til de blir utslitt. Dette
kan føre til egglederbetennelse
og andre produksjonssykdommer. Beinskader, leversykdom
og stereotyp adferd som følge
av mangel på bevegelse og naturlig adferdsutøvelse, er også
vanlig. En høne som blir tatt ut
av eggproduksjon lever sjelden
i mer enn tre år, selv om hun
kan bli ti.
Dyrene har ingen egenverdi
– deres liv er ikke verdt mer
enn hva de klarer å produsere.
Alle hannkyllinger blir kvernet
levende kun én dag gamle fordi
de ikke er «til nytte» i produksjonen. Når hønene ikke legger nok egg til å være lønnsomme, blir de «destruerte».
De er da som regel rundt ett
og et halvt år gamle, og har
aldri fått være mor selv om de

Egg-kutt? NOAH – for dyrs rettigheter mener at et høyt eggforbruk går ut over dyrene i produksjonen.
har lagt hundrevis av egg.
Det er rett og slett umulig å
opprettholde det høye forbruket av egg og andre animalske
produkter, uten at det innebærer store lidelser for de levende
og følende individene som ut-

nyttes i produksjonen. Hva
med å prøve en eggfri påske
for dyrene i år? Det mest effektive en kan gjøre for dyrene
er nemlig å ta avstand fra industriene som utnytter dem og
tar livene deres. NOAH anbe-

Foto: Colourbox

faler www.meatless.no for inspirasjon og veganske oppskrifter, og ønsker alle en god,
dyrevennlig påske!
Hanne Johansen
Ledersekretær i NOAH
– for dyrs rettigheter

å stille krav til de store fangstrederiene om at uttak av
fisk skal gjenspeiles i verdiskaping og arbeidsplasser i
mange lokalsamfunn langs kysten.
Sjømatindustrimeldinga sine forslag om avvikling av
leveringsplikt og aktivitetsplikt for trålerkvoter må
avvises.

Kursendring på land for fisken i havet
Nordland SV vedtok følgende
uttalelse på sitt årsmøte:
Fisken i havet er fellesskapets
eiendom, og fiskekvotene skal
oppfylle sin samfunnskontrakt. Allmenningens tragedie
har skjedd mange steder der
industritrålere uten ansvar og
forpliktelser har drevet rovdrift på fiskebestandene. Det
kreves nå kloke og viktige verdivalg. Kommuner og lokalsamfunn må sikres mer kontroll over fisken i framtida.
Høsting av havets ressurser
skal skattlegges på en fornuf-

tig måte. Norge er blant de
land i Europa med størst
fiskebestand og lavest skatt.
En strategi for å oppnå bærekraftig og samfunnsmessig
lønnsom utvikling er å stille
krav til de store fangstrederiene om at uttak av fisk skal
gjenspeiles i verdiskaping og
arbeidsplasser i mange lokalsamfunn langs kysten.
■
Sjømatindustrimeldinga
sine forslag om avvikling av
leveringsplikt og aktivitetsplikt for trålerkvoter må avvises.
■ Kommunene må få overta

fiskekvoter som ikke leveres i
henhold til samfunnskontrakten.
■ Det må fortsatt settes av
egne midler over statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for kystflåten med 100
prosent og 50 prosent tilskudd via Kystverket.
■ Utvikling av merkeordning
for miljøkvalitet og energibruk for fisk prioriteres slik at
kortreist og økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift
markedet.
■ Levendelagring og kvote-

Delta i debatten - BA debatt (din tekst ) til 2399
Kast deg inn i debatten.
Skriv kort, og send oss
debattinnlegg på epost:
badebatt@banett.no.

BA forbeholder seg retten til å
kutte i innsendte innlegg. Brevadressen vår er: Brønnøysunds Avis,
Postboks 38, 8900 Brønnøysund.

bonus må brukes aktivt for å
ivareta kvalitet på fisken og
jevn aktivitet i fiskevær langs
kysten.
Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk,
og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer
ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur.
Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske røster
som påståtte mørkemenn som
snakker ned fiskerinæringa.
SV krever at regjeringen lytter til kystens folk, fiskeri-

Brønnøysunds Avis redigeres
etter Vær varsom-plakaten.
Personer som føler seg urettferdig behandlet kan klage avisen inn for Pressens
Faglige Utvalg (PFU). PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.

Marius Meisfjord Jøsevold
kommuner og lokalsamfunn.
SV står sammen med dem
som ønsker satsing på en
fiskeflåte som gir lave klimagassutslipp, stabile arbeidsplasser på land og attraktive
lokalsamfunn som folk vil
oppleve og som ungdommen
gjerne slår seg ned i.
Marius Meisfjord Jøsevold
Leder, Nordland SV

PFU behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål. Adr. Pressens
Faglige Utvalg, Norsk Presseforbund,
Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Tlf. 22 40 50 40, Fax 22 40 50 55 eller
e-post presseforbundet@np-nr.no.

Kommunene må få overta fiskekvoter som ikke
leveres i henhold til samfunnskontrakten.
Det må fortsatt settes av egne midler over
statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for
kystflåten med 100 prosent og 50 prosent tilskudd via
Kystverket.
Utvikling av merkeordning for miljøkvalitet og
energibruk for fisk prioriteres slik at kortreist og
økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift markedet.
Levendelagring og kvotebonus må brukes aktivt for å
ivareta kvalitet på fisken og jevn aktivitet i fiskevær

Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske
røster som påståtte mørkemenn som snakker ned
fiskerinæringa. SV krever at regjeringen lytter til
kystens folk, fiskerikommuner og lokalsamfunn. SV
står sammen med dem som ønsker satsing på en
fiskeflåte som gir lave klimagassutslipp, stabile
arbeidsplasser på land og attraktive lokalsamfunn som
folk vil oppleve og som ungdommen gjerne slår seg
ned i.
© Brønnøysunds Avis
Les hele nyheten på http://ret.nu/3fAPiPxg

langs kysten.
Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk,
og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer
ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur.
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Si nei til Sjømatmeldingen! Oljedrømmerne i nord
 Fiskeribladet Fiskaren. 16.03.2016. Side: 16

Bjørn Olsen, pensj. adjunkt og engasjert i
fiskerispørsmål ber stortingsflertallet avvise
regjeringens sjømatmelding.
Klassekampen 12.03.2016 har et nyhetsoppslag om
fiskeripolitikk: Kysten frykter ressursran. Saken gjelder
Tveteråsutvalgets konklusjoner i sin undersøkelse om
lønnsomheten i sjømatindustrien.
Stortingets næringskomité skal torsdag 17. mars
levere sin innstilling i regjeringens melding om sjømat.
For å få lønnsomhet i sjømatindustrien, vil regjeringen
fjerne tre plikter som i dag følger kvoterettighetene.
n 1.) Leveringsplikt, krav om at fartøy med kvoter skal
levere fisk til bestemte mottak eller kommuner.
Regjeringen foreslår at leveringsplikten skal være
fylkesvis.

16 DEBATT

fangsten til fiskeanlegg i regionen kvoten er knyttet til.
n 3.) Bearbeidingsplikt, er krav til brukene på land om
at de må bearbeide fisken, ikke sende den videre
ubearbeidet.

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.

Si nei til Sjømatmeldingen!
Bjørn Olsen, pensj. adjunkt
og engasjert i fiskerispørsmål
ber stortingsflertallet avvise
regjeringens sjømatmelding.
Bjørn Olsen er
pensj. adjunkt,
bosatt i Oslo
og engasjert i
fiskerispørsmål.

Innlegg

z politikk

K

lassekampen 12.03.2016
har et nyhetsoppslag om
fiskeripolitikk: Kysten
frykter ressursran. Saken
gjelder Tveteråsutvalgets
konklusjoner i sin undersøkelse om lønnsomheten i
sjømatindustrien.
Stortingets næringskomité
skal torsdag 17. mars levere
sin innstilling i regjeringens
melding om sjømat. For å
få lønnsomhet i sjømatindustrien, vil regjeringen
fjerne tre plikter som i dag
følger kvoterettighetene.
n 1.) Leveringsplikt, krav
om at fartøy med kvoter skal
levere fisk til bestemte mottak eller kommuner.
Regjeringen foreslår at
leveringsplikten skal være
fylkesvis.
n 2.) Tilbudsplikt, betyr at
fiskebåtene skal tilby fangsten til fiskeanlegg i regionen
kvoten er knyttet til.
n 3.) Bearbeidingsplikt, er
krav til brukene på land om
at de må bearbeide fisken,
ikke sende den videre ubearbeidet.
Noe av striden i fiskeripolitikken gjelder kampen
om fiskekvotene mellom
havfiskeflåten og kystfiskerne. Begge grupper ønsker
større del av kvotene slik at
lønnsomheten blir større.
Røkke eier det meste av
fabrikktrålerne som driver
ute i Barentshavet, og kan
drive under alle slags værforhold. På trålerne skjæres
det filet av fisken og råstoffet
blokkfryses. Det Røkke-eide
Norway Seafood går med
underskudd år etter år og
Steinar Eliassen, erfaren
direktør i bedriften Norfra,
mener Norway Seafood har
en bevisst strategi for å vise
at det ikke bærer seg med
industriell produksjon på

””

Røkke
har fått være
med på å legge
premissene
for en
krisebeskrivelse
i fiskeriene,
en krise som
ikke finnes
villfisk i Nord Norge. Røkke
har fått være med på å legge
premissene for en krisebeskrivelse i fiskeriene, en krise
som ikke finnes.

Trenger ikke forandring
I 2015 eksporterte Norge
torsk, sei, hyse og annen
hvitfisk for 13 milliarder
kroner. Det var rekord, men
bare 25 prosent av verdien for
eksportert laks som solgte
for ca. 50 milliarder kroner.
Steinar Eliassen mener målet
for eksportverdien av hvitfisk, bør være å øke verdien
med 10 milliarder, nær en
fordobling av verdien. Som
et apropos er det å nevne
svinekjøtt fra Italia og Spania
som mangedobler sin verdi
når det foredles til parma- og
serranoskinker. På samme
måte har kysten og særlig
Nord Norge delikatesser
som boknafisk, klippfisk,
fiskemat, hvalbiff, rogn,

KYSTSAMFUNN: Flere kvoter til havfiskeflåten betyr færre kvoter til kystfiskerne og rasering av
grunnlaget for fiskebrukene, tapte arbeidsplasser og fraflytting i kystsamfunn, frykter skribenten.
ILL.FOTO

For nevnte nisjeproduksjon,
må råstoffet være av høyeste
kvalitet slik kystflåten kan
levere. Trålerne som driver
langt til havs, kan med noe
ekstrautstyr holde fisken
levende fram til den leveres
på fiskebruket og de som
kvalitetsfisk, men fangstene
må reduseres siden levende
fisk krever mer plass enn
frossen filet, dermed synker
fortjenesten og Røkke & Co
fortsetter med frossen fisk.
Flere kvoter til havfiskeflåten betyr færre kvoter
til kystfiskerne og rasering
av grunnlaget for fiskebrukene, tapte arbeidsplasser
og fraflytting i kystsamfunn.
Konsekvensene av politiske
veivalg i fiskeripolitikken er
tett koblet til utfallet, følgelig
er rett veivalg alfa og omega
for ønsket resultat.

skreimølje (rogn,lever,skrei)
osv, nisjeprodukter som kan
flerdoble verdien av fisken.
Disse produktene krever
imidlertid topp kvalitet på fisken som skal brukes, og bare
kystflåten kan levere denne
kvalitet,fisken kan ikke være
frossen slik trålerne leverer
i dag. Dette medfører at
kystflåten må beholde sine
kvoter, gjerne øke andelen
kvoter. Når forutsetningene
i fiskeripolitikken forandres,
forandres også resultatene.
Trålerrederne ønsker
større andel av fiskekvotene
og under redernes årsmøte
som nylig ble holdt uttalte
man - det er nødvendig å
fjerne ordninger som hindrer
eller begrenser nødvendig
effektivisering og omstilling i
næringen.
Omstilling og effektivisering for rederne, er høyere
utbytte i fiskeriene og faller
ikke alltid sammen med den
utvikling fiskebrukene og
kystflåten ønsker.
Mye er bra og velfungerende i fiskeripolitikken, og det
som fungerer trenger ikke
forandring. Det som er viktig
med hvitfisken, er at verdiskapingen øker, noe man gjør
med fiske av større volum og/
eller foredler det volum man
har før fisken eksporteres.

Kystens folk
Man sier at politikk er det
muliges kunst, der det umulige tar litt lengre tid. Å si at de
blåblå bedriver kunstferdig
politikk, er kanskje å ta hardt
i. Det blir tydeligere etterhvert at de styrer i retning av
at de store skal bli større, de
rike bli rikere, mens de som
har minst sakker akterut når
velferd fordeles.
Man styrer landbruket mot

stortingsvalget i 2017. Lien sa
på et møte på Stokmarknes
i august: «Det vil gå fort når
stortinget gir grønt lys, for det
meste av det en konsekvensutredning skal inneholde er
allerede innhentet». Petrofolket applauderer, presser på og
gjentar sine besvergelser om

at det selvsagt ikke skal gå på
bekostning av fiskeriene. Det
vil det! At det må gi betydelige
lokale ringvirkninger. Det vil
det ikke! Skip, rørledninger
og ledig oljeekspertise på
Vestlandet vil sørge for det.
Drømmen om et regionalt
oljeeventyr er nettopp det – en

storgårder, fiskeriene styres
mot fabrikktrålere og store
mottak på land, kommunene skal tvinges til å slå
seg sammen, gjør man ikke
det mister man millioner i
inntektsoverføringer. All erfaring og mye forskning viser
at mye som er lite og middels
stort er velfungerende. Hva
kommuner angår, er trivselen
stor hos innbyggerne i små
kommuner.
Det er ikke noe problem å
la en flåte med 40-50 fabrikktrålere fiske opp all fisk vi
har tilgang til, skjære filet,
fryse fisken og sende den
til Kina og Øst Europa for
pakking og retur til markedene. Denne løsning vil være
kroken på døra for kystfisket
og fiskemottakene.
Stortingsflertallet bør avvise regjeringens innstilling i
sjømatmeldingen og beholde
de tre plikter. Videre bør man
ikke gå inn for Tveteråsutvalgets forslag om vederlagsfritt
å gi kvoter til fiskebruk,
et forslag små fiskebruks
organisasjon og et enstemmig
Finnmark fylkesting har sagt
nei til. Fiskeressursene bør
forvaltes av kystens folk og
båter, kort og godt.

Oljedrømmerne i nord
Innlegg

n 2.) Tilbudsplikt, betyr at fiskebåtene skal tilby

onsdag 16. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

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

z olje

I

nnsatsen for å holde Lofoten,
Vesterålen og Senja oljefritt
fortsetter med uforminska

kraft. Dette motstandsarbeidet er helt nødvendig.
Oljeminister Tord Lien og
regjeringa har sagt klart ifra
at norsk olje- og gassproduksjon ikke skal reduseres, men
fortsette i flere tiår framover.
Lofoten, Vesterålen og Senja
skal åpnes fortest mulig etter

drøm. Det er på tide å våkne
opp!
Lofoten, Vesterålen og Senja
skal forbli oljefritt. Alle gode
og oljefrie krefter vil sørge
for det.
Wenche Cumming,
Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

I 2015 eksporterte Norge torsk, sei, hyse og annen
hvitfisk for 13 milliarder kroner. Det var rekord, men
bare 25 prosent av verdien for eksportert laks som
solgte for ca. 50 milliarder kroner. Steinar Eliassen

Noe av striden i fiskeripolitikken gjelder kampen om
fiskekvotene mellom havfiskeflåten og kystfiskerne.
Begge grupper ønsker større del av kvotene slik at
lønnsomheten blir større. Røkke eier det meste av
fabrikktrålerne som driver ute i Barentshavet, og kan
drive under alle slags værforhold. På trålerne skjæres
det filet av fisken og råstoffet blokkfryses. Det Røkkeeide Norway Seafood går med underskudd år etter år
og Steinar Eliassen, erfaren direktør i bedriften Norfra,
mener Norway Seafood har en bevisst strategi for å
vise at det ikke bærer seg med industriell produksjon
på villfisk i Nord Norge. Røkke har fått være med på å
legge premissene for en krisebeskrivelse i fiskeriene,
en krise som ikke finnes.

mener målet for eksportverdien av hvitfisk, bør være å
øke verdien med 10 milliarder, nær en fordobling av
verdien. Som et apropos er det å nevne svinekjøtt fra
Italia og Spania som mangedobler sin verdi når det
foredles til parma- og serranoskinker. På samme måte
har kysten og særlig Nord Norge delikatesser som
boknafisk, klippfisk, fiskemat, hvalbiff, rogn, skreimølje
(rogn,lever,skrei) osv, nisjeprodukter som kan flerdoble
verdien av fisken. Disse produktene krever imidlertid
topp kvalitet på fisken som skal brukes, og bare
kystflåten kan levere denne kvalitet,fisken kan ikke
være frossen slik trålerne leverer i dag. Dette medfører
at kystflåten må beholde sine kvoter, gjerne øke
andelen kvoter. Når forutsetningene i fiskeripolitikken
forandres, forandres også resultatene.

Trenger ikke forandring
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inntektsoverføringer. All erfaring og mye forskning
Trålerrederne ønsker større andel av fiskekvotene og

viser at mye som er lite og middels stort er

under redernes årsmøte som nylig ble holdt uttalte

velfungerende. Hva kommuner angår, er trivselen stor

man - det er nødvendig å fjerne ordninger som hindrer

hos innbyggerne i små kommuner.

eller begrenser nødvendig effektivisering og omstilling i
næringen.

Det er ikke noe problem å la en flåte med 40-50
fabrikktrålere fiske opp all fisk vi har tilgang til, skjære

Omstilling og effektivisering for rederne, er høyere

filet, fryse fisken og sende den til Kina og Øst Europa

utbytte i fiskeriene og faller ikke alltid sammen med

for pakking og retur til markedene. Denne løsning vil

den utvikling fiskebrukene og kystflåten ønsker.

være kroken på døra for kystfisket og fiskemottakene.

Mye er bra og velfungerende i fiskeripolitikken, og det

Stortingsflertallet bør avvise regjeringens innstilling i

som fungerer trenger ikke forandring. Det som er viktig

sjømatmeldingen og beholde de tre plikter. Videre bør

med hvitfisken, er at verdiskapingen øker, noe man gjør

man ikke gå inn for Tveteråsutvalgets forslag om

med fiske av større volum og/eller foredler det volum

vederlagsfritt å gi kvoter til fiskebruk, et forslag små

man har før fisken eksporteres. For nevnte

fiskebruks organisasjon og et enstemmig Finnmark

nisjeproduksjon, må råstoffet være av høyeste kvalitet

fylkesting har sagt nei til. Fiskeressursene bør forvaltes

slik kystflåten kan levere. Trålerne som driver langt til

av kystens folk og båter, kort og godt. Innsatsen for å

havs, kan med noe ekstrautstyr holde fisken levende

holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt fortsetter

fram til den leveres på fiskebruket og de som

med uforminska kraft. Dette motstandsarbeidet er helt

kvalitetsfisk, men fangstene må reduseres siden

nødvendig. Oljeminister Tord Lien og regjeringa har

levende fisk krever mer plass enn frossen filet, dermed

sagt klart ifra at norsk olje- og gassproduksjon ikke

synker fortjenesten og Røkke & Co fortsetter med

skal reduseres, men fortsette i flere tiår framover.

frossen fisk.

Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes fortest mulig
etter stortingsvalget i 2017. Lien sa på et møte på

Flere kvoter til havfiskeflåten betyr færre kvoter til

Stokmarknes i august: «Det vil gå fort når stortinget gir

kystfiskerne og rasering av grunnlaget for

grønt lys, for det meste av det en konsekvensutredning

fiskebrukene, tapte arbeidsplasser og fraflytting i

skal inneholde er allerede innhentet». Petrofolket

kystsamfunn. Konsekvensene av politiske veivalg i

applauderer, presser på og gjentar sine besvergelser

fiskeripolitikken er tett koblet til utfallet, følgelig er rett

om at det selvsagt ikke skal gå på bekostning av

veivalg alfa og omega for ønsket resultat.

fiskeriene. Det vil det! At det må gi betydelige lokale
ringvirkninger. Det vil det ikke! Skip, rørledninger og

Kystens folk

ledig oljeekspertise på Vestlandet vil sørge for det.
Drømmen om et regionalt oljeeventyr er nettopp det -

Man sier at politikk er det muliges kunst, der det

en drøm. Det er på tide å våkne opp!

umulige tar litt lengre tid. Å si at de blåblå bedriver
kunstferdig politikk, er kanskje å ta hardt i. Det blir

Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt. Alle

tydeligere etterhvert at de styrer i retning av at de store

gode og oljefrie krefter vil sørge for det.

skal bli større, de rike bli rikere, mens de som har minst
sakker akterut når velferd fordeles.

Wenche Cumming, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Man styrer landbruket mot storgårder, fiskeriene

KYSTSAMFUNN: Flere kvoter til havfiskeflåten betyr

styres mot fabrikktrålere og store mottak på land,

færre kvoter til kystfiskerne og rasering av grunnlaget

kommunene skal tvinges til å slå seg sammen, gjør

for fiskebrukene, tapte arbeidsplasser og fraflytting i

man ikke det mister man millioner i

kystsamfunn, frykter skribenten.
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Jonas Gahr Støre ser for seg ny æra for havet
 Fiskeribladet Fiskaren. 16.03.2016. Side: 4

Arbeiderpartiet kommer til å lytte til kystfiskeren når
de utarbeider ny politikk for havet, ifølge partilederen.

4 NYHETER

onsdag 16. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

Arne Fenstad Tromsø
- Vi ønsker en videreutvikling av politikken
Arbeiderpartiet gikk i front med i 2005, hvor vi
oppnådde mye i nord: Avklaring av grenser, delelinje
med Russland, kraftig utbygging av
kunnskapssektoren, ikke minst her i Tromsø, og store

Jonas Gahr Støre
ser for seg ny
æra for havet

planer for utvikling av både fornybare og ikke-fornybare
ressurser. Dette er noe vi ønsker å ta videre med
utgangspunkt i havet, sier Jonas Gahr Støre til
FiskeribladetFiskaren
Mandag var han og resten av sentralstyret i partiet i
Tromsø for å samle innspill til partiprogrammet før
stortingsvalget i 2017.
- Vi tror vi står foran en ny æra for havet. Kunnskapen
forteller oss om ressurser vi tidligere ikke har kjent til,
sier han videre.
Kystflåten

z politikk
Arbeiderpartiet kommer til å lytte til kystfiskeren når de utarbeider
ny politikk for havet,
ifølge partilederen.
Arne Fenstad
Tromsø
– Vi ønsker en videreutvikling
av politikken Arbeiderpartiet
gikk i front med i 2005, hvor
vi oppnådde mye i nord: Avklaring av grenser, delelinje med
Russland, kraftig utbygging
av kunnskapssektoren, ikke
minst her i Tromsø, og store
planer for utvikling av både fornybare og ikke-fornybare ressurser. Dette er noe vi ønsker
å ta videre med utgangspunkt i
havet, sier Jonas Gahr Støre til
FiskeribladetFiskaren
Mandag var han og resten av
sentralstyret i partiet i Tromsø
for å samle innspill til partiprogrammet før stortingsvalget
i 2017.
– Vi tror vi står foran en ny
æra for havet. Kunnskapen

forteller oss om ressurser vi
tidligere ikke har kjent til, sier
han videre.

Kystflåten
Man skal lete med lupe for å
se forskjellene mellom Arbeiderpartiets og regjeringens
politikk på fiskeri og havbruk,
olje og gass og nordområder,
som var politikkområdene som
var tema på mandag.
Arbeiderpartiet bruker
begreper som havrommet
og havforvaltning der regjeringspartiene sier blå sektor
og sjømatnæringa.

når det gjelder fisk, svarer
Støre.
Leder i Norsk olje og gass,
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,
påpekte overfor tidligere partikolleger at det fortsatt finnes
enorme olje og gassressurser
under havbunnen. Oljeingeniørene kan også bygge havvindmøller og oppdrett til havs,
ifølge ham. Arbeiderpartiet
er for konsekvensutredning
av oljeleting utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja, og Støre
mener fortsatt det er klokt.
– Jeg mener vi har et klokt
vedtak på dette i dag, sier han.

Lofoten-olje
– Hvordan kommer Arbeiderpartiets politikk på havforvaltning til å skille seg fra regjeringens politikk?
– For det første slår vi veldig
tydelig fast at dette er fellesskapets eiendom. Vi må hegne om
den lovgivningen som sikrer
at vi har både styring og eierskap. Her har regjeringen vært
ute, gjennom sjømatmeldingen,
med antydninger som kan både
svekke eierskapet, styringen
og det vi kaller grunnlovene i
fiskeriforvaltningen i Norge. Vi
er opptatt av at kystflåten vår er
ryggraden i kunnskapsnorge,

Milliarder
Ulf Winter i Polarinstituttet og
Bent Dreyer i Nofima sto for
forskningsrådene til sentralstyret. Winther nevnte at framtidens fiske kan foregå lengre
ned i verdikjeden, og at det kan
øke verdiene fra villfisknæringa. Med det mener han fiske på
raudåte, som finnes i enorme
mengder langs kysten.
Han nevnte også snøkrabben som et eksempel på en ny
lønnsom art, som man kan få
større verdier ut av.
– Det krabber milliardverdier inn i Barentshavet, og dette
kommer ikke til å bli siste gang

FISKERÅD: Arne E. Karlsen fra Nergård-konsernet bidro i
debatten blant Ap-politikerne. Han ba om mer frihet for trålerne.

””

Vi er opptatt av at
kystflåten vår er ryggraden i kunnskapsnorge, når det gjelder fisk
Jonas Gahr Støre, partileder Ap

vi får en slik overraskelse, sa
Winther, og oppfordret til mer
penger til forskning.
Russland aksepterer ikke Norges syn om at sokkelen rundt
Svalbard er en del av den norske sokkelen. Flere eksperter
tror nabolandet kan protestere

når Norge forvalter snøkrabben
som en sokkelart og samtidig
fester grepet om eventuelle
olje- og gassressurser rundt
Svalbard.

Ikke ny avtale
Støre, som var sentral i forhandlingene om delelinjeavtalen med Russland, tror ikke
det trengs en ny avtale om
Svalbard.
– Det er ingenting som endres
av krabbens ferd over havbunnen. Norge har kartlagt sin
sokkel. Og kartleggingen har
fått tommelen opp. Og den for-

svekke eierskapet, styringen og det vi kaller
grunnlovene i fiskeriforvaltningen i Norge. Vi er opptatt

Man skal lete med lupe for å se forskjellene mellom
Arbeiderpartiets og regjeringens politikk på fiskeri og

av at kystflåten vår er ryggraden i kunnskapsnorge, når
det gjelder fisk, svarer Støre.

havbruk, olje og gass og nordområder, som var
politikkområdene som var tema på mandag.

Leder i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,
påpekte overfor tidligere partikolleger at det fortsatt

Arbeiderpartiet bruker begreper som havrommet og
havforvaltning der regjeringspartiene sier blå sektor og
sjømatnæringa.

finnes enorme olje og gassressurser under havbunnen.
Oljeingeniørene kan også bygge havvindmøller og
oppdrett til havs, ifølge ham. Arbeiderpartiet er for
konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten,

Lofoten-olje

Vesterålen og Senja, og Støre mener fortsatt det er
klokt.

- Hvordan kommer Arbeiderpartiets politikk på
havforvaltning til å skille seg fra regjeringens politikk?

- Jeg mener vi har et klokt vedtak på dette i dag, sier
han.

- For det første slår vi veldig tydelig fast at dette er
fellesskapets eiendom. Vi må hegne om den

Milliarder

lovgivningen som sikrer at vi har både styring og
eierskap. Her har regjeringen vært ute, gjennom

Ulf Winter i Polarinstituttet og Bent Dreyer i Nofima sto

sjømatmeldingen, med antydninger som kan både
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for forskningsrådene til sentralstyret. Winther nevnte at

fordi de mener det er kommersielt fornuftig. Mer frihet

framtidens fiske kan foregå lengre ned i verdikjeden, og

for trålerne og mer ressursforskning må til for å få

at det kan øke verdiene fra villfisknæringa. Med det

større verdier ut av villfisken, mener han.

mener han fiske på raudåte, som finnes i enorme
mengder langs kysten.

arne.fenstad@fbfi.no

Han nevnte også snøkrabben som et eksempel på en

Mobil: 930 58868Fakta: programprosess

ny lønnsom art, som man kan få større verdier ut av.
Nordområdepolitikk, havforvaltning og
- Det krabber milliardverdier inn i Barentshavet, og

næringsutvikling i nord var tema da Arbeiderpartiets

dette kommer ikke til å bli siste gang vi får en slik

sentralstyre var i Tromsø for å utvikle partiprogram på

overraskelse, sa Winther, og oppfordret til mer penger

mandag.

til forskning.
I tillegg til politikerne var forskere, gründere,
Russland aksepterer ikke Norges syn om at sokkelen

interesseorganisasjoner og bedriftsledere der for å gi

rundt Svalbard er en del av den norske sokkelen. Flere

råd i programprosessen.

eksperter tror nabolandet kan protestere når Norge
forvalter snøkrabben som en sokkelart og samtidig

Arne Karlsen fra Nergård representerte fiskerinæringa.

fester grepet om eventuelle olje- og gassressurser
rundt Svalbard.

FISKERIPOLITIKK: Arbeiderpartileder Jonas Gahr
Støre mener hans parti setter kystfiskeren høyere enn

Ikke ny avtale

den blå regjeringa. ALLE FOTO: ARNE FENSTAD
FISKERÅD: Arne E. Karlsen fra Nergård-konsernet bidro

Støre, som var sentral i forhandlingene om

i debatten blant Ap-politikerne. Han ba om mer frihet

delelinjeavtalen med Russland, tror ikke det trengs en

for trålerne. OLJERÅD: Sentralstyret i Arbeiderpartiet,

ny avtale om Svalbard.

deriblant leder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond
Giske, var i Tromsø for å samle innspill for å utarbeide

- Det er ingenting som endres av krabbens ferd over

en ny nordområde- og havpolitikk. Blant dem som ga

havbunnen. Norge har kartlagt sin sokkel. Og

sine råd var tidligere partifelle og nå leder i Norsk olje

kartleggingen har fått tommelen opp. Og den

og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

forutsigbare politikken kommer vi til å føre videre.
@text2
Mindre dress
© Fiskeribladet Fiskaren

Cecilie Myrseth, leder i Ap i Troms, mener

Les hele nyheten på http://ret.nu/pAoXGFSY

nordområdepolitikken må ha et regionalt
utgangspunkt, med mindre preg av dresskledde menn.
Arbeiderpartiet kan ikke godta at overskuddet fra
ressursene i nord ender i Sør-Norge, mener hun.
- Leveringsforpliktelsene må følges, ikke svekkes slik
de er i ferd med å bli nå, sa hun.
Arne Karlsen i Nergård-konsernet sa at selskapet
bruker en milliard kroner på investeringer dette året,
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- Tilbakeblikk og framtid i skjebnetid
 Vesterålen Online. 16.03.2016 06:02
Roald Mathisen, tidligere forhyringssjef

Den nærmeste tid vil bli uhyre spennende og
avgjørende for vårt liv og eksistens, spesielt i nord.
Innlegget er et svar på Bladet Vesterålens intervju
med konsernsjef Thomas Farstadi Norway Seafoods.
Etter å ha lest meningene til Farstad er jeg forvirret.
Jeg er av den oppfatning at en konsernsjef for et
selskap som har som oppgave å drive landbasert
fiskeindustriaktivitet skal ha dette som hovedagenda.
Men ut fra intervjuet oppfatter jeg han slik at han
prøver å ri to hester samtidig, noe alle vet er vanskelig
å kombinere, den ene blir som oftest skadelidende.
Jeg skal prøve å kommentere noen av de meningene
han forfekter: Han er negativ til leveringsplikt,
ordningen er ikke til nytte for noen, sier han. Han sier
óg at Melbu er teknologi-piloten i konsernet.
Tilbakeblikk
Kjell Inge Røkke fikk kjøpe fem trålerkonsesjoner og
filetfabrikken på Melbu på billigsalg i 1996, med klare
forutsetninger om å levere fisken til anlegget på Melbu
når det var behov, slik praksis har vært i alle år siden
den første tråleren Ståltind kom hit 17.mai 1955.
Melbu var den første plassen Røkke satset på for å
drive fiskeri etter at han kom til Norge fra Amerika. Han
og Gjelsten kom med brask og bram og skulle gjøre
Melbu til spydspiss for all hvitfiskaktivitet i Nord. Hvor
lenge varte så det? I 2005 ble rederiet fusjonert
sammen med Nordland Havfiske og flyttet til
Stamsund, ni år etter overtakelse på Melbu, og senere
til Ålesund, og man hørte at nå var trålerne kommet
hjem.
Det falt mange tungt for brystet at det veldrevne
Havfisk skulle tas fra Melbu - et selskap som ble
dannet ved hjelp av dugnad og stor entusiasme fra
blant andre den menige arbeider på stedet. Det var
som å få en skikkelig kaldusj over seg. At

som var møysommelig bygget opp gjennom årtider var
tungt å svelge. Men som lojale ansatte prøvde de å
gjøre det beste ut av situasjonen og forholde seg til
den nye ledelsen i Stamsund.
Ny fabrikk
Bygging av ny fabrikk hang lenge i en tynn tråd, men
den ble tilslutt bygget etter mye press fra blant andre
media. Derfor er det opportunt å stille spørsmålet: Hvor
lenge er det før også det nye pilotprosjektet blir tatt fra
Melbu, i hvert fall den dagen anlegget legges ned? Den
dagen han finner ut at han ikke tjener nok penger på
anlegget, og får myndighetenes godkjennelse,
forsvinner pilotprosjektet sammen med nedleggelse av
virksomheten.
Frie hender

mannskapene mistet all tilhørighet til rederikontoret
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Etter hvert som Røkke fant ut at han tjente mer penger

Etter tilbudspliktvedtaket til Ludviksen hadde vi ei

på å rundfryse fangsten ble de nye trålerne hans bygd

rød/grønn regjering i åtte år som ikke brydde seg det

som reine frysetrålere. Ved å rundfryse fangsten om

minste om å reversere tilbudspliktvedtaket.

bord kunne han ligge ute mye lenger, til båten var

Skjevkjøringa fortsatte i enda større grad. Presset på

fullfisket og så levere 350-600 tonn blokkfrosset fisk til

Røkke ble etter hvert så stort at han måtte gjøre noe

frysehotellet på Melbu før det ble skipet direkte ut på

med ferskfiskproblematikken og begynte å bygge om

markedet: Kina, Vestlandet (klippfisk) og så videre.

de store frysetrålerne til kombibåter - altså dele av
lasterommet med et rom som kunne ta ferskfisk i 2-

Frossenfisken ble da solgt på auksjon gjennom

300 kilos plastkar hvor ferskfisken ble lagvis iset. Dette

Norges Råfisklag og oppnådde minst 30 prosent

rommet kunne ikke overskride ca. 60 - 100 tonn

høyere pris enn levert fersk til produksjonsanlegg i

ferskfisk, for da ville den bli for gammel, og det ville gå

land. Enkelt og greit - hvem ville ikke gjort det samme

ut over kvaliteten. Ferskfisken burde være så fersk

hvis de hadde fått lov?

som mulig, helst ett til tre døgn. Resten av
lasterommet ble fortsatt rom for frysing som tidligere.

De første årene tror jeg at leveringsplikten kanskje ble
noenlunde overholdt, men etter at Bondevik-

Billigsalget

regjeringen med fiskeriminister Ludvigsen i spissen,
forandret leveringsplikten, ved en enkel departemental

I denne tiden var jeg fisker ombord i frysetråleren

forskriftsendring, til tilbudsplikt, hadde Røkke frie

Hekktind. Vi klarte å fryse 100 - 150 tonn første del av

hender og kunne gjøre det han tjente mest på, som var

turen, og fersket de siste to til tre dagene i plastkar,

frossenfisk. Og de hypermoderne trålerne han fikk

tilsammen rundt 60 tonn fisk av topp kvalitet. Særlig

bygd, var basert på rundfrosset råstoff

ferskfisken satt vi vår ære i å gi ei særlig god
behandling, for ved mest mulig lytefri fisk fikk vi

Havet bugnet, ansatte permittert

kvalitetsbonus, dvs. best mulig pris. Dette fungerte
veldig bra både for mannskapet om bord og

Det ble flere ganger reist kritikk fra arbeiderhold om

landanlegget vi leverte til.

leveringsplikten, og myndighetene gikk inn for å
kontrollere dette, men ingen klarte å ta ham, og det er

Vi fikk god pris og anlegget fikk råstoff med god

ikke vanskelig å forstå. Han satt jo på hver side av

kvalitet på fisken for den videre produksjon. Imidlertid

bordet (som selger og kjøper) og tilbød og avslo etter

oppnådde vi langt høyere pris på frossenfisken som

forgodtbefinnende etter hva han tjente mest på.

ble levert på auksjon gjennom Råfisklaget.

Hvordan arbeiderne hadde det kom i annen rekke.

Men kvantumet som ble levert ferskt var for lite til å

Arbeiderne på filéten gikk permittert flere måneder av

opprettholde full produksjon både på Melbu og i

året, vår og særlig høst da tilgangen på fisk var dårlig.

Stamsund, og var mye mindre enn de kvotene for de12

Det kuliminerte med at de gikk til media i 2011, og

konsesjonene Røkke hadde kjøpt på billigsalg fra

fortalte at mens havet bugnet av fisk og store trålere lå

Melbu og Stamsund.

på den ene siden av kaia og leverte mange hundre tonn
frossenfisk, som ble skipet direkte ubearbeidet ut

Etter at han kjøpte opp anlegg og konsesjoner på

gjennom frysehotellet, gikk de permittert uten å ha noe

Melbu fikk han anlegget J.M. Johansen i Stamsund

å gjøre. En helt naturlig reaksjon og helt forståelig,

med sju konsesjoner på virkelig billigsalg. Etter det jeg

hvem ville ikke ha reagert likedan?

er kjent med, betalte han 25 millioner, omtrent
halvparten av hva én konsesjon kostet på den tiden, og

Kombitrålere

i dag ligger prisen per konsesjon mye høyere. En
skampris, spør du meg.
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Men han må da slutte å sultefóre anlegget som han
Det er umulig å forstå, ettersom Lofoten Trålerrederi

har gjort.

få år tidligere var selve arvesølvet i kommunen som
ingen måtte forsøke å røre.

Alle undrer seg over at det er bare underskudd på
landanleggene. Mange sier man må forstå at man kan

Færre båter

ikke drive butikk uten å tjene penger. Det ser ut som
det er gått inflasjon i uttrykket, som også den

Etter oppkjøpsraidene til Røkke satt han tilslutt med

nyutklekte fiskeriministeren har hevet seg på. Mange

rundt 30 trålerkonsesjoner i Nord-Norge som han fikk

hadde tro på ham og ville gi ham en sjanse, etter en

lov til å strukturere, det vil si å samle inntil tre

fiskeriminister som var mye negativt omtalt. Men etter

konsesjoner per fartøy. Han brukte rundt ti fartøy i fiske

få måneders opplæring og en jubeltur nordover til

og klarte seg med færre folk om bord. Slik minimerte

ferskfiskmetropolen Myre, ser det ut for at han er

han kostnadene og fikk større overskudd i selskapet.

fulllært. Det ser ut for at han har tatt mål av seg til å

Meg bekjent har har nå fått tillatelse til å strukturere

virkelig vise hvem det er som bestemmer.

enda flere kvoter per båt.
Men ethvert oppegående menneske forstår at man
Dette ville vel alle fornuftige forretningsdrivende ha

kan ikke drive butikk uten å ha noe å drive butikk med,

gjort dersom våre myndigheter hadde lagt forholdene

så enkelt er det. Når trålerne til Røkke ikke leverer

til rette på en slik lukrativ måte.

råstoff til anlegget, kan ikke anlegget tjene penger.
Grunnen til at han sulteforer anlegget på råstoff er

Frosset og tint

selvfølgelig at han tjener mer på frossenfisken som blir
skipet til Kina.

Melbuanlegget hadde i sin tid så mye som sju
konsesjoner, som ble redusert til fem grunnet

Teknologi

myndighetenes frivillige kondemneringsordning på
begynnelsen av 1980-tallet, da trålerkapasiteten var for

Teknologi og automatisering er viktige for

stor og måtte bygges ned. Det var bare ferskfisktrålere

arbeidsplasser, men kan ikke utkonkurrere helt vanlige

de første 10-20 årene. De hadde turer på maks 10

fiskeindustriarbeidere. Da må man lage roboter som

dager.

kan gjøre alt arbeidet i en filétfabrikk, og dithen
kommer man antakelig aldri. Teknologien trenger

Den første rene frysetråleren - Ole Wirum, senere kjøpt

arbeidere til å følge med og vedlikeholde systemene,

og døpt Ståltind - kom først på 1970-tallet. Da skulle de

men man klarer seg ikke helt uten vanlige arbeidere

frosne blokkene lagres på fryserom og tas ut for tining

som behandler fiskekjøttet.

om kvelden før dager der anlegget ellers ikke ville fått
fisk, for å unngå permitteringer en dag eller to.

Og for å henlede oppmerksomheten til Melbu, er

Lønnsomheten ved å bearbeide råstoff som har vært

arbeidsstokken mer enn halvert etter at Røkke overtok.

frosset og så tint, blir dårligere, så dette ble et

En viss omstilling er nok på sin plass, men den må

sysselsettingstiltak, men det fungerte bra.

være basert på et fornuftig opplegg hvor man tar vare
på det som går godt og omstiller det som går dårlig.

Må ha råstoff
Ville legge ned
Thomas Farstad har nettopp besøkt Melbuanlegget. I
sesongen går det bra, og han ønsker at det skulle være

Å si at mer fisk vil havne i Nord-Norge ved å utvide

slik hele året. Ja, det er helt mulig, hvis anlegget får

nåværende leveringsregion til et fylke er bare et slag i

levert fisk fra kvoter som var avtalen da Røkke overtok.

lufta. Jeg tror vi kommer til å erfare det motsatte.
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Og dersom man fikk havari på Finnmarkskysten for
Det er bare få år siden Røkke ville legge ned Melbu og

eksempel, ble ikke tråleren beordret til Melbu med noen

Hammerfest til fordel for Stamsund og Båtsfjord fordi

tonn fisk ombord, den fikk selvfølgelig levert slompen i

han mente det var for mange anlegg. Den gangen

nærheten der den skulle reparere, og forhandlet seg

støttet han seg på en konsulentrapport fra Tromsø

frem til god pris på fisken der. Det stod faktisk svart på

som antakelig hadde en forutbestemt agenda. På

kvitt i statuttene fra dannelsen av trålerrederiet i 1953:

forhånd var virksomheten hans blitt splittet opp fordi

Ingen skal ha fortrinnsrett til kjøp av fangst. Men alle

landanleggene gikk med underskudd mens trålerflåten

var selvfølgelig klar over hvor hoveddelen av fisken

håvet inn penger.

skulle landes. Det må og skal være en viss psykologisk
avstand mellom selger og kjøper, det er bare et

Nødvendig onde

sunnhetstegn, men må praktiseres med vett og
forstand, noe som alltid har vært gjort på Melbu, og har

Etter hans syn var oppsplittingen nødvendig for å få

fungert godt i alle år.

mer struktur og oversikt, men i realiteten var det nok et
ledd i hans politikk, om å redusere mottakskapasiteten

Aktivitetsplikten

på land, som isolert sett tjente for lite. Røkke er fisker,
det er det han kan, og store havgående båter er hans

Bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt er to begreper som

potensiale for å tjene mest mulig penger. Derfor kom

er egnet til å forvirre.

han til Melbu og andre fiskeriselskap i nord.
Landanleggene er et nødvendig onde som han er nødt

Saken er: når anlegget kjøper råstoff, skal det i

til å ta med på kjøpet. Historien viser da også at han

hovedsak bearbeides på landanlegget. Det betyr at

har lagt ned nybygde anlegg fordi de ikke tjener hans

råstoffet skal produseres her til de produktene som

kyniske politikk for økonomisk inntjening.

trenges i markedet og gir best økonomisk overskudd.

Meg bekjent var Farstad konsernsjef for Aker

Råstoffet skal ikke kjøpes og skipes rett ut på

Seafoods, som det het før det ble splittet til Aker

markedet ubearbeidet fra anlegget, det gir ikke arbeid.

Seafoods (trålerflåten) og Norway Seafoods

Samtidig må det brukes sunn fornuft også her, slik at

(landanleggene). Dermed også splittelse når det gjelder

man ikke kan se bort fra at det rent sporadisk kan skje,

forholdet sjø og land, hand i hand.

dersom det er med på å styrke økonomien og ikke går
ut over den øvrige produksjon. Men hovedregelen må

Eksakt på kiloet

være at fisken skal leveres til anlegget for produksjon,
skape aktivitet/arbeid for arbeidstokken og fortjeneste

Så problematiserer Farstad om et bestemt antall tonn

til eierne.

kvotefisk som må leveres eksakt på kiloet til det
anlegget som har kvoterettighet. Dette er bare tull og er

Skampris i Bø

med på skyggelegge og komplisere fakta.
Når det gjelder Nergård i Bø, godtok Bø kommune at
Det har alltid fungert på Melbu slik at hoveddelen av

Nergård betalte 19 millioner kroner for å bli fri fra

fisken skulle leveres til anlegget her. Det var derfor det

aktivitetsplikten. En skampris, spør du meg. Og denne

ble anskaffet trålere. Men det har aldri vært praktisert

kommisjonen som skal nedsettes for å vurdere

så stivbeint at all kvotefisken skal leveres her, nøyaktig

kompensasjon for konsesjonene er kort og godt: hull i

på kiloet. Det har alltid vært samarbeid mellom rederi

hodet.

og landanlegg, så tråleren kunne levere andre steder
dersom anlegget hadde nok fisk fra andre hold.

En slik kompensasjon vil umulig kunne klare å
godtgjøre hva kvotene er verdt i et reellt langsiktig
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som den har vært gjennom alle år.

milliardbeløp for å kompensere den tapte verdien av
fisk og industridrift over år. Og det er jeg ganske sikker

Nu er arbeidsledigheten i ferd med å stige til store

på at myndighetene ikke vil kompensere.

høyder, som følge av lav oljepris. Mange oljearbeidere
har mistet jobbene sine. Nu har våre myndigheter en

Planene om å kunne nyttiggjøre seg frosset råstoff og

unik mulighet til å skape aktivitet og arbeidsplasser,

utnytte det øvrige råstoffet bedre ved help av ny

skaffe de ledige arbeid, og kompensere for problemene

teknologi, som vannstråleskjæring, er kjempefine. Men

i oljeindustrien.

det krever at man klarer å få det effektivt og tjene
penger på det. Dit er man ikke kommet ennå. Inntil så

Krever forståelse

skjer må man opprettholde anleggene, så de ikke
sultefores og går konkurs i mellomtiden.

Fisken svømmer i havet, og havet bugner av fisk. Det
er en fornybar ressurs som verdens folk roper etter, og

Skal skape ringvirkninger

spesielt nå når flyktningestrømmen virkelig har rullet
inn over oss og satt oss på prøve økonomisk og

Å sammenligne kvitfiskindustriens konkurransekraft

menneskelig.

med tyngdekraften er jo mildt sagt tøvent.
Tyngdekraften er konstant og kan ikke gjøres noe med,

Men da må det en helt annen forståelse til for hva

mens kvitfiskindustrien kan man gjøre veldig mye

fiskeriene virkelig bety for landet og menneskene som

fornuftig med, dersom man har vilje og ikke går kynisk

bor her og i verden forøvrig. Det har vært alt for mye

etter profitt. Dette har vært gjort i hundreder av år og vil

fokus på olja i mange år som den eneste gangbare

funke helt fint i fremtiden.

næring som betyr noe for oss. Sammenslåing av
Fiskeridepartementet med Næringsdepartementet

Da må ikke hovedvekten legges på å gjøre

vitner om neglisjering/dårlig forståelse for fiskeriene

kvotebaroner som Kjell Inge Røkke enda rikere, men

og burde snarest ha blitt reversert. Og så må det være

det må bestrebes på å legge forholdene til rette for

representanter i styrende organer som virkelig forstår

mest mulig produksjon/aktivitet på land, mest mulig

og vektlegger fiskerienes betydning for land og folk.

ferdigproduksjon og verdiskapning.
Skjebnetid
Folket eier fisken i havet
Vi er nå inne i en skjebnetid for fiskeriene i Norge, ved
Tross alt er det folket langs kysten/landet som eier

at Sjømatmeldingen som har vært på høring med

fisken i havet, og den skal forvaltes på en slik måte at

nærmest unison motstand fra kystens folk, skal

den skaper positive ringvirkninger for folk og

avgjøres. Hva den blåblå mindretallsregjering kommer

virksomheter på sjø og land.

til å gå inn for, med en fiskeriminister i spissen som er
veldig glad i å vise hvem som bestemmer, vet vi.

Norge og spesielt Nord-Norge har alt for lenge vært
råvareleverandør i stedet for å bearbeide råstoffet selv

Fiskeriministeren hevder at det går så godt her nord, vi

og skape aktivitet og arbeidsplasser i land.

som protesterer er bare en gjeng med sytera og
bakstrevera.

Unik anledning
Utvikle landsdelen
I disse oljenedgangstider har landet nå en unik
anledning til å utvikle det potensialet som fisken er.

Det vi kan håpe på er at støttepartiene Venstre og

Fisken i havet er vår mest verdifulle/fornybare ressurs,

Kristelig Folkeparti har vettuge folk som kan stemme
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imot i Stortinget. Hvorvidt de gjør det, kan vi bare håpe
på.
Én ting er i hvertfall sikker: Dette vil være en alvorlig
avgjørelse og ha store konsekvenser for vår fremtid og
overlevelse spesielt i Nord-Norge, og i landet for øvrig.
Skal distriktene avfolkes og folk flytte til sentrene, eller
skal vi kunne utvikle den fantastiske landsdel som
dette jo er, til et godt liv for mennesker og dyr som
trives og vil bo her?
Den nærmeste tid vil bli uhyre spennende og
avgjørende for vårt liv og eksistens, spesielt i nord.
Roald Mathisen, tidligere forhyringssjef
Roald Mathisen var ifølge Bladet Vesterålen
forhyringssjef i trålerrederiet Havfisk i 37 år og
mannskap på tråleren Hekktind i 13 år. Foto: Privat
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/xxedBE73
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Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk, og
regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer ulikhet
og ubalanse
 Rana Blad. 1 like treff. 15.03.2016 20:33

Nordland SV vedtok følgende uttalelse på sitt
årsmøte: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og
fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt.
Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der
industritrålere uten ansvar og forpliktelser har drevet
rovdrift på fiskebestandene. Det kreves nå kloke og
viktige verdivalg.
Kommuner og lokalsamfunn må sikres mer kontroll
over fisken i framtida. Høsting av havets ressurser skal
skattlegges på en fornuftig måte. Norge er blant de
land i Europa med størst fiskebestand og lavest skatt.
En strategi for å oppnå bærekraftig og
samfunnsmessig lønnsom utvikling er å stille krav til
de store fangstrederiene om at uttak av fisk skal
gjenspeiles i verdiskaping og arbeidsplasser i mange
lokalsamfunn langs kysten.
Sjømatindustrimeldinga sine forslag om avvikling av
leveringsplikt og aktivitetsplikt for trålerkvoter må
avvises.
Kommunene må få overta fiskekvoter som ikke
leveres iht samfunnskontrakten.
Det må fortsatt settes av egne midler over
statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for
kystflåten med 100 % og 50 % tilskudd via Kystverket.
Utvikling av merkeordning for miljøkvalitet og
energibruk for fisk prioriteres slik at kortreist og
økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift markedet.
Levendelagring og kvotebonus må brukes aktivt for å
ivareta kvalitet på fisken og jevn aktivitet i fiskevær
langs kysten.
Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk,
og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer

ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur.
Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske
røster som påståtte mørkemenn som snakker ned
fiskerinæringa.
SV krever at regjeringen lytter til kystens folk,
fiskerikommuner og lokalsamfunn. SV står sammen
med dem som ønsker satsing på en fiskeflåte som gir
lave klimagassutslipp, stabile arbeidsplasser på land
og attraktive lokalsamfunn som folk vil oppleve og
som ungdommen gjerne slår seg ned i.
Image info:
KURSENDRING: Fisken i havet er fellesskapets
eiendom, og fiskekvotene skal oppfylle sin
samfunnskontrakt, heter det i en uttalelse fra Nordland
SV.
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Fact-box:
Marius Meisfjord Jøsevold
Leder, Nordland SV
© Rana Blad
Se webartikkelen på http://ret.nu/Kck8KLff

Oversikt over like treff
Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk, og
regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer ulikhet og
ubalanse

Rana Blad - 15.03.2016 20:33
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Nord-Norgebanen

Det gjelder spesielt styrkinga av forskning knytta til
levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av
Innovasjon Norges virkemidler for teknologiutvikling og
arbeid for å styrke markedstilgangen.
Samtidig ønsker regjeringa å fjerne en rekke
forpliktelser trålrederne har overfor kystsamfunnene
og fiskernes/Råfisklagets historiske og lovbestemte
rett til å fastsette minstepris på fisk om man ikke
kommer til enighet med kjøperne.

Gunnvald Lindset skriver
om Nord-Norgebanen i
bland andre Fremover
og Rana Blad den 16.
respektive 24. februar
2016.

For Jernbane (FJ) deler fullt ut
Gunnvald Lindsets argumenter. Men det kommer bli en
lang reise. Spørsmålet er hva
vi kan gjøre for å få fortgang
i prosessen? Det som hendt
nylig er at Aksjonsgruppa for
Nord-Norgebanen og Tromskomittéen for jernbane har
kommet med et innspill overfor samtlige tre fylkesrådsledere, hvor man ber dem medvirke til kravet om at forslaget
til planlegging og oppstart av
Nord-Norgebanen må inn i
NTP 2018-2029. Første prioritet er å få en oppgradering av
utredningen fra 1992. FJ har i
brev til de tre fylkesrådslederne gitt sin støtte til innspillet.
På Jernbaneforum Nords
møte på Gardermoen den 18
februar var statssekretær Tom
Cato Karlsen tydlig i sitt budskap om at den sittende regje-

ring ikke prioriterer NordNorgebanen. Skal banen bli en
realitet i investeringsperioden
fram til 2050 må hele landsdelen bli tydelig i sitt krav om at
infrastrukturmidlene må fordeles rettferdig mellom regionene. Av de 500 milliarder som
er avsatt til Jernbaneverket
er det ikke mye som faller på
Nord-Norge.
En ”Jernbanepakke Nord”
må omfatte hele stambaneprosjektet fra Trondheim/
Steinkjer til Tromsø. I det inngår oppgradering og elektrifisering av Nordlandsbanen og
bygging av en moderne bane
Fauske-Narvik-Tromsø (NordNorgebanen) eventuellt med
en sidebane til Harstad. Standarden må væra synkron med
det øvriga banenettet. Et framtidig jernbanenett må bygges
og oppgraderes for hastigheter
på 200-250 km/t for persontog
og 160 km/t for godstog. En
moderne infrastruktur stiller
dessuten krav på nye komfort-og intermodale togsystem, tjenstekonsepter og ikke
minst viktig et mer utviklet og

sømløst kollektivsystem. Konkuranseutsetting og oppsplitting av togtrafikken risikerer
målsettingene.
Jernbanens
kvalitative andel av kollektiv- og godstrafikken oppfylles
best med å utvikle NSB og CargoNet som naturlige monopol.
Ny teknikk og byggmetoder utvikles og aktualiseres
også for nordiske jernbaneprosjekter. I Sverige planlegges nye høyhastighetsbaner
bygd på betongbro (moduler etter kinesisk prinsipp).
Vi anser at denne teknikken
kan anvendes både på deler
av Nord-Norgebanen og visse
avsnitt på Nordlandsbanen.
Det skulle redusere investerings- og opprustningskostnadene med ihvertfall 10-15% pr
spormeter på de avsnitt hvor
terrenget ikke utgjør en kompliserende faktor.
Gode omlastningsløsninger
både for sideveis transporter og videre nordover mellom Tromsø og Finnmark må
inngå i ”pakken”. En moderne
jernbane til Tromsø åpner lenger fram dessuten for en jern-

baneløsning videre nordover,
eventuellt via Finland. Sammenføringen med Ofotbanen/
Malmbanen i Narvik kommer
gi nye dynamiske togsystem
både syd-nord og internt på
Nordkalotten.
Når den ”Botniske korridoren” med en moderne kystbane gjennom Norrland fra
Gävle til Haparanda lenket
til Malmbanen/Ofotbanen og
det finske stamnettet er ferdig utbygd kommer investeringene utgjøre en betydelig
strategisk merverdi for hele
Nordkalotten. Skal vi sikre
en bærekraftig utvikling for
kommende generasjoner som
skal bo og virke i regionen må
en krone investert realkapital i nord gis samme verdieffekt som i sør. Dessuten må vi
hevde prinsippet om at investeringer i infrastruktur ska
avskrives over dets økonomiske levetid.

musikalsk opplevelse, dette i
tillegg til sine utallige oppgaver og oppdrag for sin arbeidsgiver- men som igjen foreslår å
fjerne de fra landsdelen!
Likevel, med denne trusselen i bakhodet, opplevde vi
som var tilstede i Nordic Hall
denne fredagskvelden at her er
det et orkester som tar sin jobb
med den største entusiasme.
Til og med korpssjefen selv ga
seg i kast med trommene. De
fortjener landsdelens støtte i
disse skjebnetider. Jeg synes

Forsvaret opptrer lite profesjonelt når de igjen og igjen neglisjerer sin rolle som arbeidsgiver og ikke tenker på at disse
kvinner og menn vi møtte i
konserten, er lojale medarbeidere av Forsvaret, ja, men også
mennesker av kjøtt og blod,
ikke kuler og krutt!
Bravo! musikere! Og takk for
konserten!

Gunnar A Kajander, FJ
Styremedlem og distriktskontakt Nord-Norge

Bravo Divisjonsmusikken!
Fredag kveld var jeg til
stede i en nesten fullsatt
Nordic Hall med Divisjonsmusikken i storform.

Denne gang filmmusikk og
standardlåter i storbandarrangementer, under ledelse av
min favorittdirigent og arrangør Lars Erik Gudim, selv
ansatt i Forsvarets Musikk.
For en trøkk, for en spilleglede! Og, det etter en lang og
strevsom uke , med konserter
på Dverberg, Bø i Vesterålen,

Narvik og så her i byen.
Men- mest imponerende
er likevel at disse kvinner og
menn er satt under et vanvittig press fra sin arbeidsgiverForsvaret. Igjen står de på forsvarssjefens « dødsliste»- Gud
vet for hvilken gang! Likevel
stiller de opp for sin arbeidsgiver, viser sin profesjonalitet og
moral og leverer så det holder.
Det som også er verdt å legge
merke til er at de fra sin base
i Harstad tar hele landsdelen
i bruk og gir mange en flott

Arvid Eliseussen
Harstad

Hvilket landbruk vil du ha?

Troms SV mener man må fastholde fiskernes rett til å
bestemme minstepris på fisk og tilbakeføre
fiskerettigheter til kystsamfunnene istedenfor å
overføre dem til børsnoterte selskap og den havgående
fiskeflåte. Bare slik kan man sikre en levende kyst med
et aktivt fiskerimiljø og fornyet satsing på

Du er med på å bestemme hvordan framtidslandbruket skal se ut.
Norge er et langt land. Det
er også bratt, kaldt, har kort
vekstsesong og en mangfoldig
topografi. Vi har en begrensa
andel matjord her til lands,
og vi produserer mat der jorda ligger. Enten det er innerst
i vestlandsfjordene, høyt til
fjells inne i landet, på flatbygdene på Jæren, Østlandet og i
Trøndelag, eller i arktisk klima
nord for polarsirkelen. NwRK
Brennpunkt sendte nylig
dokumentaren Framtidsbonden som tar for seg utviklinga
i norsk jordbruk. Dokumentaren viser ei utvikling i retning
av at gårder legges ned, deler
av landet gror igjen og matproduksjonen sentraliseres til
Østlandet. Kort sagt ei utvikling som kan føre til at matproduksjonen beveger seg bort fra
jorda. Programmet har vakt et
sterkt engasjement hos bønder, men også i samfunnet for

øvrig. Det er jeg glad for.
Hvordan norsk landbruk
er og skal være angår alle oss
som bor i Norge. Det handler
om hva vi skal spise og hvordan landet skal se ut. Den norske bonden produserer trygg
og rein mat, med dyrehelse og
plantehelse i verdensklasse,
med Europas laveste antibiotikabruk og med et mindre
klimaavtrykk enn det meste
av maten vi importerer. Med et
norsk landbruk veit du hva du
spiser. Vi bidrar også til sysselsetting, bosetting og verdiskaping over hele landet, og til å
holde kulturlandskapet åpent
med dyr på beite. Det er ikke
bare opp til bonden hvordan
landbruket skal være. Den til
enhver tid gjeldende landbrukspolitikken er avgjørende.
Når mer av matproduksjonen flyttes til større bruk på
Østlandet, Trøndelag og Jæren
er det helt i tråd med regjeringas politikk. Siden FrP og Høy-

re kom i posisjon i 2013 har de
fremma ei rekke forslag som
fører jordbruket bort fra jorda,
bort fra distriktene og bort fra
de familieeide gårdene. Regjeringas framtidsbonde er en
som driver stort. For meg er
framtidsbonden en som driver et jordbruk som utnytter
den jorda hun har tilgjengelig
på best mulig måte, uavhengig
av hvor i landet hun bor og om
hun driver en stor eller liten
gård. En som produserer mat
uten for store klimaavtrykk,
med god dyrehelse og plantehelse, som lar kua ete mer gras
og annet fôr produsert i Norge.
Det bidrar til bosetting og verdiskaping over hele landet, og
sørger for at landet ikke gror
igjen ved å ha dyr på beite.
Bonden styrer ikke dette alene. Det kreves en landbrukspolitikk som gjør dette mulig
med stabile rammevilkår,
muligheter til å investere og
leve av gården, og en trygghet
om at bonden får levert råva-

rene han produserer videre til
meieri og slakteri.
Hvilket landbruk vil du ha
i framtida? Du er med på å
bestemme gjennom stemmeseddelen du legger i valgurna
til stortingsvalget hvert fjerde
år. Men de valgene du gjør
hver gang du handler i matbutikken er også viktige. Ved å
velge mat produsert i Norge av
norske bønder, får du trygg og
god mat. Du er også med på å
opprettholde et landbruk over
hele landet, der du bor og der
jorda ligger.
Lars Petter Bartnes
leder i Norges Bondelag

Ja, det e solid n
I ETS vil æ bo og i ETS vil
æ leve!

Det som er viktig for meg i en
kommunereform er:
•
Innbyggerne skal ha
gode tjenester i framtiden
•
Vi skal ha attraktive og
livskraftige bygder
•
Og vi skal selv kunne
styre og bestemme hvordan
lokalsamfunnet skal se ut.
Vi skal føle oss hjemme i den
nye kommunen og vi skal kjenne tilhørighet.
Tjenestene skal være gode og
nær.
Det handler ikke mest om
penger og regneark, men hva
som er viktig for hver enkelt av
oss.
I ETS vil vi ha mye større
mulighet for selv og kunne
engasjeres oss politisk, være
med å bestemme og sørge for at
vi får vekst og utvikling i bygdene våre. For meg er dette mye
viktigere enn at vi lojalt skal
følge «ekspertutvalgets» tilrådninger. Jeg tror helt bestemt at
vi har vel så mye peiling på hva
som er bra for innbyggerne i
ETS enn ekspertutvalget.
ETS er godt sammenvevd over
mange år, ikke bare når det gjelder kommunale tjenester, men
kulturelt, sosialt og økonomisk.

God økonomi i ETS
Svar til første innlegg fra
Evenes SV v/leder Kjersti
Markusson. Innlegg
nummer to kommer vi
tilbake til.

Du har utfordret Folkeaksjonen for ETS til å være tydeligere på hvorfor vi ser lyst på
framtida for ETS. Det gjør vi
så gjerne, men vi må av plasshensyn bare ta med noen elementer.
Vi ser gjennom innlegget fra SV at vi er enige om en
grunnleggende ting. Nemlig
at det ikke er et poeng å være
diger når man kan være lykkelig som mindre. Det er vi helt
enig i.
Vi synes faktisk ca. 6 000
innbyggere er en fin størrelse
på en framtidig kommune.
Det blir ETS.
Vi synes også et kommunestyre med god representasjon
fra mange av våre bygder er
bra. Det kan ETS få.

Ønske

Men: Vi leser åpenbart den
politiske situasjonen forskjellig. SV hevder de minste kommunene har en lysende framtid. Vi er uenige. Vi har oppfattet følgende:
Regjeringen ønsker småkommunene bort.
Et nesten enstemmig Stor-

sjømatindustri.
Vedtatt i Troms SVs fylkesårsmøte 14. februar 2016.
© Harstad Tidende
Les hele nyheten på http://ret.nu/Bj64tAS2
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Kursendring på land for fisken i havet
 Rana Blad. 2 like treff. 15.03.2016. Side: 9
MARIUS MEISFJORD JØSEVOLD Leder, Nordland SV

Leserbrev
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Bevar sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal

NORDLAND SV vedtok følgende uttalelse på sitt
årsmøte: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og
fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt.

undeRvisning
miljøpaRtiet de Grønne i
Hemnes ber Stortinget om å
finne midler til å videreføre
driften av Sameskolen i MidtNorge ved revidering av årets
Statsbudsjett.
vi eR opprørt over vedtaket om

nedlegging. Det foreligger heller ingen konkrete planer om
hvordan morsmålsopplæringa i
sørsamisk skal foregå etter en
eventuell nedlegging!
søRsamisK haR hatt særdeles vanskelige kår. Sørsamisk
har status som alvorlig truet på
Unescos liste over alle språk i
verden.

samesKolen haR vært i drift
i 65 år, helt siden 1951. Skolen
bruker ny teknologi som fjernundervisning og samlingsbasert opplæring. Lærerstaben er
i dag samlet på ett sted, noe
som er viktig både for lærere og
elever. I 2016 deltok 49 elever i
undervisningen. Neste år er det
forventet økning til 55 elever.

miljøpaRtiet de Grønne i
Hemnes ønsker å være med på
å gi fremtidshåp til barn og ungdom og de kommende generasjoner, og det gjelder selvsagt
også for våre samiske barn og
ungdommer.
med tanKe på nettopp å kunne gi fremtidshåp er bevaring
av sameskolen svært viktig. Vi

ber nå om at alle gode krefter
bidrar til at Sameskolen blir videreført i Hattfjelldal.
samisKe BaRn og ungdommer, må på lik linje med andre i
dette landet få lære sitt morsmål og om sin egen kultur.
MiLjøparTieT De GrøNNe
HeMNeS

Hva er alternativet til gruvedrift i Norge?

Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der
industritrålere uten ansvar og forpliktelser har drevet
rovdrift på fiskebestandene. Det kreves nå kloke og
viktige verdivalg. Kommuner og lokalsamfunn må

KuRsendRing: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og
fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt, heter det i en
uttalelse fra Nordland SV.

sikres mer kontroll over fisken i framtida. Høsting av

Kursendring på land
for fisken i havet

havets ressurser skal skattlegges på en fornuftig måte.

plikt for trålerkvoter må avvises.

Norge er blant de land i Europa med størst

Kommunene må få overta
fiskekvoter som ikke leveres
iht samfunnskontrakten.

fiskebestand og lavest skatt. En strategi for å oppnå

Leserbrev

bærekraftig og samfunnsmessig lønnsom utvikling er

maRius meisFjoRd jøsevold

Leder, Nordland SV

å stille krav til de store fangstrederiene om at uttak av
fisk skal gjenspeiles i verdiskaping og arbeidsplasser i
mange lokalsamfunn langs kysten.
alteRnativ: Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær Norsk Bergindustri, redegjør i leserbrevet for minst fem forhold som inntreffer om man overlater gruvevirksomheten til andre land. Bildet viser lasting av malm i Rana Gruber,

SJØMATINDUSTRIMELDINGA SINE forslag om
avvikling av leveringsplikt og aktivitetsplikt for
trålerkvoter må avvises.

ke stater klarer ikke å stille krav
til industrien, og fristes til løsninger der fellesskapet ikke tjener på prosjektene. Fattige har
ikke råd til å si nei. Bergverksmuseet på Kongsberg hadde i
2015 en svært viktig utstilling
om barnearbeid i gruvebransjen. Den yngste på bildene var
6 år! Det er virkeligheten i deler
av den internasjonale bergindustrien som får mer å gjøre om
Europa ikke selv styrker sin
egen industri.

to ting bør skje samtidig: For
det første bør man legge til rette
for økt mineralnæring i Norge,
Norden og resten av Europa. I
Norge har bergindustrien kontinuerlig dialog med miljømyndighetene for å sikre at den norske bergindustrien tar miljøhensyn og beskytter sine ansatte. Det gjør den norske mineralnæringen til et svært konkurransedyktig alternativ, ikke
minst i et miljøperspektiv. For
det andre må de internasjonale

Foto: aRne FoRBoRd

reguleringene styrkes. Lovverket finnes ofte, men følges ikke
opp.
Svaret, som miljøbevegelsen
så sjelden må ta stilling til, er
altså at mindre gruvevirksomhet i Norge gir mer miljøfiendtlig industri andre steder. I Norge utvinner Norsk Bergindustris medlemmer mineraler i
tråd med et av verdens strengeste miljøregelverk. Det bør
også miljøbevegelsen anerkjenne.

noRdland sv vedtok følgende uttalelse på sitt årsmøte: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt.
Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der industritrålere
uten ansvar og forpliktelser
har drevet rovdrift på fiskebestandene. Det kreves nå kloke
og viktige verdivalg. Kommuner og lokalsamfunn må sikres mer kontroll over fisken i
framtida. Høsting av havets
ressurser skal skattlegges på
en fornuftig måte. Norge er
blant de land i Europa med
størst fiskebestand og lavest
skatt. En strategi for å oppnå
bærekraftig og samfunnsmessig lønnsom utvikling er å stille krav til de store fangstrederiene om at uttak av fisk skal
gjenspeiles i verdiskaping og
arbeidsplasser i mange lokalsamfunn langs kysten.
sjømatindustRimeldinga sine forslag om avvikling
av leveringsplikt og aktivitets-

det må fortsatt settes av egne
midler over statsbudsjettet til
opprusting av fiskerihavner
for kystflåten med 100 % og 50
% tilskudd via Kystverket.
utviKling av merkeordning for miljøkvalitet og energibruk for fisk prioriteres slik
at kortreist og økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes
ift markedet.
levendelagRing og kvotebonus må brukes aktivt for å
ivareta kvalitet på fisken og
jevn aktivitet i fiskevær langs
kysten.
FisKeRipolitiKK eR også
distriktspolitikk og miljøpolitikk, og regjeringens forslag i
sjømatmeldinga vil føre til
mer ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur.
Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske røster
som påståtte mørkemenn
som snakker ned fiskerinæringa. SV krever at regjeringen
lytter til kystens folk, fiskerikommuner og lokalsamfunn.
SV står sammen med dem
som ønsker satsing på en fiskeflåte som gir lave klimagassutslipp, stabile arbeidsplasser på land og attraktive
lokalsamfunn som folk vil
oppleve og som ungdommen
gjerne slår seg ned i.

KOMMUNENE MÅ få overta fiskekvoter som ikke

snakker ned fiskerinæringa. SV krever at regjeringen

leveres iht samfunnskontrakten.

lytter til kystens folk, fiskerikommuner og
lokalsamfunn. SV står sammen med dem som ønsker

DET MÅ fortsatt settes av egne midler over

satsing på en fiskeflåte som gir lave klimagassutslipp,

statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for

stabile arbeidsplasser på land og attraktive

kystflåten med 100 % og 50 % tilskudd via Kystverket.

lokalsamfunn som folk vil oppleve og som
ungdommen gjerne slår seg ned i.

UTVIKLING AV merkeordning for miljøkvalitet og
energibruk for fisk prioriteres slik at kortreist og

© Rana Blad

økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift markedet.

Les hele nyheten på http://ret.nu/Yeqk8lc

LEVENDELAGRING OG kvotebonus må brukes aktivt

Oversikt over like treff

for å ivareta kvalitet på fisken og jevn aktivitet i
fiskevær langs kysten.

Kursendring på land for isken i havet

Bladet Vesterålen - 15.03.2016
FISKERIPOLITIKK ER også distriktspolitikk og
miljøpolitikk, og regjeringens forslag i sjømatmeldinga

Kursendring på land for fisken i havet

vil føre til mer ulikhet og ubalanse i næringsliv og

Lofotposten - 15.03.2016

samfunnsstruktur. Fiskeriminister Sandberg forsøker å
avvise kritiske røster som påståtte mørkemenn som
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Tilbakeblikk og framtid i skjebnetid
 Bladet Vesterålen. 2 like treff. 14.03.2016 20:49. Oppdatert 23:04

Kommentar til intervjuet med konsernsjef i Norway
Seafoods, Thomas Farstad, over to sider i Bladet
Vesterålen 9.mars. Etter å ha lest meningene til
Farstad er jeg forvirret.
Jeg er av den oppfatning at en konsernsjef for et
selskap som har som oppgave å drive landbasert
fiskeindustriaktivitet skal ha dette som hovedagenda.
Men ut fra intervjuet oppfatter jeg han slik at han
prøver å ri to hester samtidig, noe alle vet er vanskelig
å kombinere, den ene blir som oftest skadelidende.
Jeg skal prøve å kommentere noen av de meningene
han forfekter: Han er negativ til leveringsplikt,
ordningen er ikke til nytte for noen, sier han. Han sier
óg at Melbu er teknologi-piloten i konsernet.
Tilbakeblikk
Kjell Inge Røkke fikk kjøpe fem trålerkonsesjoner og
filetfabrikken på Melbu på billigsalg i 1996, med klare
forutsetninger om å levere fisken til anlegget på Melbu
når det var behov, slik praksis har vært i alle år siden
den første tråleren Ståltind kom hit 17.mai 1955.
Melbu var den første plassen Røkke satset på for å
drive fiskeri etter at han kom til Norge fra Amerika. Han
og Gjelsten kom med brask og bram og skulle gjøre
Melbu til spydspiss for all hvitfiskaktivitet i Nord. Hvor
lenge varte så det? I 2005 ble rederiet fusjonert
sammen med Nordland Havfiske og flyttet til
Stamsund, ni år etter overtakelse på Melbu, og senere
til Ålesund, og man hørte at nå var trålerne kommet
hjem.
Det falt mange tungt for brystet at det veldrevne
Havfisk skulle tas fra Melbu - et selskap som ble
dannet ved hjelp av dugnad og stor entusiasme fra
blant andre den menige arbeider på stedet. Det var
som å få en skikkelig kaldusj over seg. At
mannskapene mistet all tilhørighet til rederikontoret
som var møysommelig bygget opp gjennom årtider var
tungt å svelge. Men som lojale ansatte prøvde de å

gjøre det beste ut av situasjonen og forholde seg til
den nye ledelsen i Stamsund.
Ny fabrikk
Bygging av ny fabrikk hang lenge i en tynn tråd, men
den ble tilslutt bygget etter mye press fra blant andre
media. Derfor er det opportunt å stille spørsmålet: Hvor
lenge er det før også det nye pilotprosjektet blir tatt fra
Melbu, i hvert fall den dagen anlegget legges ned? Den
dagen han finner ut at han ikke tjener nok penger på
anlegget, og får myndighetenes godkjennelse,
forsvinner pilotprosjektet sammen med nedleggelse av
virksomheten.
Frie hender
Etter hvert som Røkke fant ut at han tjente mer penger
på å rundfryse fangsten ble de nye trålerne hans bygd
som reine frysetrålere. Ved å rundfryse fangsten om
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bord kunne han ligge ute mye lenger, til båten var

Skjevkjøringa fortsatte i enda større grad. Presset på

fullfisket og så levere 350-600 tonn blokkfrosset fisk til

Røkke ble etter hvert så stort at han måtte gjøre noe

frysehotellet på Melbu før det ble skipet direkte ut på

med ferskfiskproblematikken og begynte å bygge om

markedet: Kina, Vestlandet (klippfisk) og så videre.

de store frysetrålerne til kombibåter - altså dele av
lasterommet med et rom som kunne ta ferskfisk i 2-

Frossenfisken ble da solgt på auksjon gjennom

300 kilos plastkar hvor ferskfisken ble lagvis iset. Dette

Norges Råfisklag og oppnådde minst 30 prosent

rommet kunne ikke overskride ca. 60 - 100 tonn

høyere pris enn levert fersk til produksjonsanlegg i

ferskfisk, for da ville den bli for gammel, og det ville gå

land. Enkelt og greit - hvem ville ikke gjort det samme

ut over kvaliteten. Ferskfisken burde være så fersk

hvis de hadde fått lov?

som mulig, helst ett til tre døgn. Resten av
lasterommet ble fortsatt rom for frysing som tidligere.

De første årene tror jeg at leveringsplikten kanskje ble
noenlunde overholdt, men etter at Bondevik-

Billigsalget

regjeringen med fiskeriminister Ludvigsen i spissen,
forandret leveringsplikten, ved en enkel departemental

I denne tiden var jeg fisker ombord i frysetråleren

forskriftsendring, til tilbudsplikt, hadde Røkke frie

Hekktind. Vi klarte å fryse 100 - 150 tonn første del av

hender og kunne gjøre det han tjente mest på, som var

turen, og fersket de siste to til tre dagene i plastkar,

frossenfisk. Og de hypermoderne trålerne han fikk

tilsammen rundt 60 tonn fisk av topp kvalitet. Særlig

bygd, var basert på rundfrosset råstoff

ferskfisken satt vi vår ære i å gi ei særlig god
behandling, for ved mest mulig lytefri fisk fikk vi

Havet bugnet, ansatte permittert

kvalitetsbonus, dvs. best mulig pris. Dette fungerte
veldig bra både for mannskapet om bord og

Det ble flere ganger reist kritikk fra arbeiderhold om

landanlegget vi leverte til.

leveringsplikten, og myndighetene gikk inn for å
kontrollere dette, men ingen klarte å ta ham, og det er

Vi fikk god pris og anlegget fikk råstoff med god

ikke vanskelig å forstå. Han satt jo på hver side av

kvalitet på fisken for den videre produksjon. Imidlertid

bordet (som selger og kjøper) og tilbød og avslo etter

oppnådde vi langt høyere pris på frossenfisken som

forgodtbefinnende etter hva han tjente mest på.

ble levert på auksjon gjennom Råfisklaget.

Hvordan arbeiderne hadde det kom i annen rekke.

Men kvantumet som ble levert ferskt var for lite til å

Arbeiderne på filéten gikk permittert flere måneder av

opprettholde full produksjon både på Melbu og i

året, vår og særlig høst da tilgangen på fisk var dårlig.

Stamsund, og var mye mindre enn de kvotene for de12

Det kuliminerte med at de gikk til media i 2011, og

konsesjonene Røkke hadde kjøpt på billigsalg fra

fortalte at mens havet bugnet av fisk og store trålere lå

Melbu og Stamsund.

på den ene siden av kaia og leverte mange hundre tonn
frossenfisk, som ble skipet direkte ubearbeidet ut

Etter at han kjøpte opp anlegg og konsesjoner på

gjennom frysehotellet, gikk de permittert uten å ha noe

Melbu fikk han anlegget J.M. Johansen i Stamsund

å gjøre. En helt naturlig reaksjon og helt forståelig,

med sju konsesjoner på virkelig billigsalg. Etter det jeg

hvem ville ikke ha reagert likedan?

er kjent med, betalte han 25 millioner, omtrent
halvparten av hva én konsesjon kostet på den tiden, og

Kombitrålere

i dag ligger prisen per konsesjon mye høyere. En
skampris, spør du meg.

Etter tilbudspliktvedtaket til Ludviksen hadde vi ei
rød/grønn regjering i åtte år som ikke brydde seg det

Det er umulig å forstå, ettersom Lofoten Trålerrederi

minste om å reversere tilbudspliktvedtaket.

få år tidligere var selve arvesølvet i kommunen som
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Alle undrer seg over at det er bare underskudd på
landanleggene. Mange sier man må forstå at man kan

Færre båter

ikke drive butikk uten å tjene penger. Det ser ut som
det er gått inflasjon i uttrykket, som også den

Etter oppkjøpsraidene til Røkke satt han tilslutt med

nyutklekte fiskeriministeren har hevet seg på. Mange

rundt 30 trålerkonsesjoner i Nord-Norge som han fikk

hadde tro på ham og ville gi ham en sjanse, etter en

lov til å strukturere, det vil si å samle inntil tre

fiskeriminister som var mye negativt omtalt. Men etter

konsesjoner per fartøy. Han brukte rundt ti fartøy i fiske

få måneders opplæring og en jubeltur nordover til

og klarte seg med færre folk om bord. Slik minimerte

ferskfiskmetropolen Myre, ser det ut for at han er

han kostnadene og fikk større overskudd i selskapet.

fulllært. Det ser ut for at han har tatt mål av seg til å

Meg bekjent har har nå fått tillatelse til å strukturere

virkelig vise hvem det er som bestemmer.

enda flere kvoter per båt.
Men ethvert oppegående menneske forstår at man
Dette ville vel alle fornuftige forretningsdrivende ha

kan ikke drive butikk uten å ha noe å drive butikk med,

gjort dersom våre myndigheter hadde lagt forholdene

så enkelt er det. Når trålerne til Røkke ikke leverer

til rette på en slik lukrativ måte.

råstoff til anlegget, kan ikke anlegget tjene penger.
Grunnen til at han sulteforer anlegget på råstoff er

Frosset og tint

selvfølgelig at han tjener mer på frossenfisken som blir
skipet til Kina.

Melbuanlegget hadde i sin tid så mye som sju
konsesjoner, som ble redusert til fem grunnet

Teknologi

myndighetenes frivillige kondemneringsordning på
begynnelsen av 1980-tallet, da trålerkapasiteten var for

Teknologi og automatisering er viktige for

stor og måtte bygges ned. Det var bare ferskfisktrålere

arbeidsplasser, men kan ikke utkonkurrere helt vanlige

de første 10-20 årene. De hadde turer på maks 10

fiskeindustriarbeidere. Da må man lage roboter som

dager.

kan gjøre alt arbeidet i en filétfabrikk, og dithen
kommer man antakelig aldri. Teknologien trenger

Den første rene frysetråleren - Ole Wirum, senere kjøpt

arbeidere til å følge med og vedlikeholde systemene,

og døpt Ståltind - kom først på 1970-tallet. Da skulle de

men man klarer seg ikke helt uten vanlige arbeidere

frosne blokkene lagres på fryserom og tas ut for tining

som behandler fiskekjøttet.

om kvelden før dager der anlegget ellers ikke ville fått
fisk, for å unngå permitteringer en dag eller to.

Og for å henlede oppmerksomheten til Melbu, er

Lønnsomheten ved å bearbeide råstoff som har vært

arbeidsstokken mer enn halvert etter at Røkke overtok.

frosset og så tint, blir dårligere, så dette ble et

En viss omstilling er nok på sin plass, men den må

sysselsettingstiltak, men det fungerte bra.

være basert på et fornuftig opplegg hvor man tar vare
på det som går godt og omstiller det som går dårlig.

Må ha råstoff
Ville legge ned
Thomas Farstad har nettopp besøkt Melbuanlegget. I
sesongen går det bra, og han ønsker at det skulle være

Å si at mer fisk vil havne i Nord-Norge ved å utvide

slik hele året. Ja, det er helt mulig, hvis anlegget får

nåværende leveringsregion til et fylke er bare et slag i

levert fisk fra kvoter som var avtalen da Røkke overtok.

lufta. Jeg tror vi kommer til å erfare det motsatte.

Men han må da slutte å sultefóre anlegget som han
har gjort.

Det er bare få år siden Røkke ville legge ned Melbu og
Hammerfest til fordel for Stamsund og Båtsfjord fordi

Side 62 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

han mente det var for mange anlegg. Den gangen

nærheten der den skulle reparere, og forhandlet seg

støttet han seg på en konsulentrapport fra Tromsø

frem til god pris på fisken der. Det stod faktisk svart på

som antakelig hadde en forutbestemt agenda. På

kvitt i statuttene fra dannelsen av trålerrederiet i 1953:

forhånd var virksomheten hans blitt splittet opp fordi

Ingen skal ha fortrinnsrett til kjøp av fangst. Men alle

landanleggene gikk med underskudd mens trålerflåten

var selvfølgelig klar over hvor hoveddelen av fisken

håvet inn penger.

skulle landes. Det må og skal være en viss psykologisk
avstand mellom selger og kjøper, det er bare et

Nødvendig onde

sunnhetstegn, men må praktiseres med vett og
forstand, noe som alltid har vært gjort på Melbu, og har

Etter hans syn var oppsplittingen nødvendig for å få

fungert godt i alle år.

mer struktur og oversikt, men i realiteten var det nok et
ledd i hans politikk, om å redusere mottakskapasiteten

Aktivitetsplikten

på land, som isolert sett tjente for lite. Røkke er fisker,
det er det han kan, og store havgående båter er hans

Bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt er to begreper som

potensiale for å tjene mest mulig penger. Derfor kom

er egnet til å forvirre.

han til Melbu og andre fiskeriselskap i nord.
Landanleggene er et nødvendig onde som han er nødt

Saken er: når anlegget kjøper råstoff, skal det i

til å ta med på kjøpet. Historien viser da også at han

hovedsak bearbeides på landanlegget. Det betyr at

har lagt ned nybygde anlegg fordi de ikke tjener hans

råstoffet skal produseres her til de produktene som

kyniske politikk for økonomisk inntjening.

trenges i markedet og gir best økonomisk overskudd.

Meg bekjent var Farstad konsernsjef for Aker

Råstoffet skal ikke kjøpes og skipes rett ut på

Seafoods, som det het før det ble splittet til Aker

markedet ubearbeidet fra anlegget, det gir ikke arbeid.

Seafoods (trålerflåten) og Norway Seafoods

Samtidig må det brukes sunn fornuft også her, slik at

(landanleggene). Dermed også splittelse når det gjelder

man ikke kan se bort fra at det rent sporadisk kan skje,

forholdet sjø og land, hand i hand.

dersom det er med på å styrke økonomien og ikke går
ut over den øvrige produksjon. Men hovedregelen må

Eksakt på kiloet

være at fisken skal leveres til anlegget for produksjon,
skape aktivitet/arbeid for arbeidstokken og fortjeneste

Så problematiserer Farstad om et bestemt antall tonn

til eierne.

kvotefisk som må leveres eksakt på kiloet til det
anlegget som har kvoterettighet. Dette er bare tull og er

Skampris i Bø

med på skyggelegge og komplisere fakta.
Når det gjelder Nergård i Bø, godtok Bø kommune at
Det har alltid fungert på Melbu slik at hoveddelen av

Nergård betalte 19 millioner kroner for å bli fri fra

fisken skulle leveres til anlegget her. Det var derfor det

aktivitetsplikten. En skampris, spør du meg. Og denne

ble anskaffet trålere. Men det har aldri vært praktisert

kommisjonen som skal nedsettes for å vurdere

så stivbeint at all kvotefisken skal leveres her, nøyaktig

kompensasjon for konsesjonene er kort og godt: hull i

på kiloet. Det har alltid vært samarbeid mellom rederi

hodet.

og landanlegg, så tråleren kunne levere andre steder
dersom anlegget hadde nok fisk fra andre hold.

En slik kompensasjon vil umulig kunne klare å
godtgjøre hva kvotene er verdt i et reellt langsiktig

Og dersom man fikk havari på Finnmarkskysten for

perspektiv. Det må i så fall være snakk om

eksempel, ble ikke tråleren beordret til Melbu med noen

milliardbeløp for å kompensere den tapte verdien av

tonn fisk ombord, den fikk selvfølgelig levert slompen i

fisk og industridrift over år. Og det er jeg ganske sikker
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høyder, som følge av lav oljepris. Mange oljearbeidere
har mistet jobbene sine. Nu har våre myndigheter en

Planene om å kunne nyttiggjøre seg frosset råstoff og

unik mulighet til å skape aktivitet og arbeidsplasser,

utnytte det øvrige råstoffet bedre ved help av ny

skaffe de ledige arbeid, og kompensere for problemene

teknologi, som vannstråleskjæring, er kjempefine. Men

i oljeindustrien.

det krever at man klarer å få det effektivt og tjene
penger på det. Dit er man ikke kommet ennå. Inntil så

Krever forståelse

skjer må man opprettholde anleggene, så de ikke
sultefores og går konkurs i mellomtiden.

Fisken svømmer i havet, og havet bugner av fisk. Det
er en fornybar ressurs som verdens folk roper etter, og

Skal skape ringvirkninger

spesielt nå når flyktningestrømmen virkelig har rullet
inn over oss og satt oss på prøve økonomisk og

Å sammenligne kvitfiskindustriens konkurransekraft

menneskelig.

med tyngdekraften er jo mildt sagt tøvent.
Tyngdekraften er konstant og kan ikke gjøres noe med,

Men da må det en helt annen forståelse til for hva

mens kvitfiskindustrien kan man gjøre veldig mye

fiskeriene virkelig bety for landet og menneskene som

fornuftig med, dersom man har vilje og ikke går kynisk

bor her og i verden forøvrig. Det har vært alt for mye

etter profitt. Dette har vært gjort i hundreder av år og vil

fokus på olja i mange år som den eneste gangbare

funke helt fint i fremtiden.

næring som betyr noe for oss. Sammenslåing av
Fiskeridepartementet med Næringsdepartementet

Da må ikke hovedvekten legges på å gjøre

vitner om neglisjering/dårlig forståelse for fiskeriene

kvotebaroner som Kjell Inge Røkke enda rikere, men

og burde snarest ha blitt reversert. Og så må det være

det må bestrebes på å legge forholdene til rette for

representanter i styrende organer som virkelig forstår

mest mulig produksjon/aktivitet på land, mest mulig

og vektlegger fiskerienes betydning for land og folk.

ferdigproduksjon og verdiskapning.
Skjebnetid
Folket eier fisken i havet
Vi er nå inne i en skjebnetid for fiskeriene i Norge, ved
Tross alt er det folket langs kysten/landet som eier

at Sjømatmeldingen som har vært på høring med

fisken i havet, og den skal forvaltes på en slik måte at

nærmest unison motstand fra kystens folk, skal

den skaper positive ringvirkninger for folk og

avgjøres. Hva den blåblå mindretallsregjering kommer

virksomheter på sjø og land.

til å gå inn for, med en fiskeriminister i spissen som er
veldig glad i å vise hvem som bestemmer, vet vi.

Norge og spesielt Nord-Norge har alt for lenge vært
råvareleverandør i stedet for å bearbeide råstoffet selv

Fiskeriministeren hevder at det går så godt her nord, vi

og skape aktivitet og arbeidsplasser i land.

som protesterer er bare en gjeng med sytera og
bakstrevera.

Unik anledning
Utvikle landsdelen
I disse oljenedgangstider har landet nå en unik
anledning til å utvikle det potensialet som fisken er.

Det vi kan håpe på er at støttepartiene Venstre og

Fisken i havet er vår mest verdifulle/fornybare ressurs,

Kristelig Folkeparti har vettuge folk som kan stemme

som den har vært gjennom alle år.

imot i Stortinget. Hvorvidt de gjør det, kan vi bare håpe
på.

Nu er arbeidsledigheten i ferd med å stige til store
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Én ting er i hvertfall sikker: Dette vil være en alvorlig
avgjørelse og ha store konsekvenser for vår fremtid og
overlevelse spesielt i Nord-Norge, og i landet for øvrig.
Skal distriktene avfolkes og folk flytte til sentrene, eller
skal vi kunne utvikle den fantastiske landsdel som
dette jo er, til et godt liv for mennesker og dyr som
trives og vil bo her?
Den nærmeste tid vil bli uhyre spennende og
avgjørende for vårt liv og eksistens, spesielt i nord.
Image info:
Roald Mathisen var forhyringssjef i trålerrederiet
Havfisk i 37 år. Etterpå var han mannskap på tråleren
Hekktind i 13 år. Nå advarer han mot planene om å
løse på trålernes forpliktelser. (Foto: Privat)
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/zG5pzkkf

Oversikt over like treff
Tilbakeblikk og framtid i skjebnetid

Bladet Vesterålen - 14.03.2016 20:49
Tilbakeblikk og framtid i skjebnetid

Bladet Vesterålen - 15.03.2016 04:23
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Slik skiller Arbeiderpartiets fiskeripolitikk seg fra
regjeringens
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 14.03.2016 18:45
Arne Fenstad

I motsetning til regjeringen ser Arbeiderpartiet på
kystfiskeflåten som ryggraden i kunnskapen om fisk,
ifølge Ap-lederen.
Arbeiderpartiets sentralstyre var mandag i Tromsø for
å samle innspill til utformingen av partiets politikk før
valgkampen i 2017. På planen sto havforvaltning og ny
nordområdepolitikk.
- Hvordan kommer Arbeiderpartiets politikk på
havforvaltning til å skille seg fra regjeringens?
- For det første slår vi veldig tydelig fast at dette er
fellesskapets eiendom. Vi må hegne om den
lovgivningen som sikrer at vi har både styring og
eierskap. Her har regjeringen vært ute, gjennom
sjømatmeldingen, med antydninger som kan både
svekke eierskapet, styringen og det vi kaller
grunnlovene i fiskeriforvaltningen i Norge. Vi er opptatt
av at kystflåten vår er ryggraden i kunnskapsnorge, når
det gjelder fisk. Og vi er opptatt av at vi skal satse
fellesskapets ressurser på både forskning og
forvaltning av havets ressurser. Og der er vi i en
løpende debatt med en regjering som bruker de store
pengene på skattekutt og som ikke tar kystens og
distriktenes behov på alvor, sier Jonas Gahr Støre til
FiskeribladetFiskaren.
Nergård og olje
Sentralstyret i Norges største parti hadde samlet en
rekke hav- og næringseksperter for å presentere deres
syn, blant annet tidligere fiskeriminister og statsråd
ved statsministerens kontor, nå sjef for
interesseorganisasjonen Norsk olje og gass, Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen, Jan Gunnar Winther i Polarinstituttet,
Bent Dreyer i Nofima og Arne Karlsen i Nergård.
Schjøtt-Pedersen la vekt på at oljenæringa fortsatt
henter inn svimlende inntekter til landet, og at det

havbunnen. I tillegg nevnte han flere områder hvor
havbruk, offshore og fiskeri kan bruke kunnskap fra
oljenæringa, blant annet for å fiske lenger ned i
næringskjeden.
- De nye artene finnes mye lengre ned i havet, og da
trenger man kompetanse fra olje- og gassnæringa, sa
han.
Ressursforskning
Nergård-sjef Karlsen påpekte at konsernet investerer
en milliard kroner i fiskerinæringa i år, ikke fordi de må,
men fordi de tror det er lønnsomt. Videre ønsket han
seg færre begrensninger for trålerne, og nevnte at han
er oppgitt av at villfisknæringa har hatt en flat utvikling i
omsetning mens oppdrettsnæringa har skutt fart.

fortsatt ligger mange ubrukte ressurser under
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- Vi er nødt til å investere mer i ressursforskning om vi
skal få mer ut av villfisken, sa han på møtet.
Oppdrett
Arne Luther i Naturvernforbundet kom med en
engasjert oppfordring om at partiet må ta hensyn til
kystfiskerne og bremse oppdrettsveksten om de skal
vinne valget.
- Det er derfor vi har en åpen runde, slik at ulike
synspunkt kommer fram, smilte nestleder Trond Giske.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Jf4EEEyj
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Styrk sjømatindustrien
 iTromsø. 14.03.2016 08:13
Uttalelse fra årsmøtet i Troms SV

Stortingsmelding nr 10 (2015-16) En
konkurransekraftig sjømatindustri er viktig og flere
tiltak fra meldinga vil kunne sikre utviklinga av en
framtidsretta sjømatindustri i Norge.
Det gjelder spesielt styrkinga av forskning knytta til
levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av
Innovasjon Norges virkemidler for teknologiutvikling og
arbeid for å styrke markedstilgangen.
Samtidig ønsker regjeringa å fjerne en rekke
forpliktelser trålrederne har overfor kystsamfunnene
og fiskernes/Råfisklagets historiske og lovbestemte
rett til å fastsette minstepris på fisk om man ikke
kommer til enighet med kjøperne.
Troms SV mener man må fastholde fiskernes rett til å
bestemme minstepris på fisk og tilbakeføre
fiskerettigheter til kystsamfunnene istedenfor å
overføre dem til børsnoterte selskap og den havgående
fiskeflåte. Bare slik kan man sikre en levende kyst med
et aktivt fiskerimiljø og fornyet satsing på
sjømatindustri.
Foto: Ronald Johansen
© iTromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/ZuHT9RRC
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Gir ingen prislapp på frikjøp
 Fiskeribladet Fiskaren. 1 like treff. 14.03.2016. Side: 3

Per Sandberg (Frp) vil ikke mene noe om hvor mye

3

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 14. mars 2016

trålrederiene må betale for å komme seg ut av
leveringsplikten. Nils Torsvik Bergen

NYHETER

Besøk: Fiskeriminister Per Sandberg reiser hjem til Senja på offisielt besøk

17-18 mars. Reker, øko-laks, torsk og sild står på menyen når fiskeriministeren
reiser øya rundt for å møte fiskere, kjøpere, oppdrettere og produsenter.

Fakta: kommisjon
QQRegjeringen Solberg har lagt

frem en stortingsmelding om «En
konkurransekraftig sjømatindustri». Denne er nå til behandling i Stortingets næringskomité,
som skal avgi sin innstilling den
17. mars.
QQI stortingsmeldingen står
det at regjeringen foreslår å
«opprette en kommisjon som kan
innhente vurderinger av kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten, samt legge til rette
for en praktisk dialog mellom de
berørte partene om aktivitetsplikten. Kommisjonen skal også
foreta distriktsmessige vurderinger av forslag til løsning».

- Det må i utgangspunktet være opp til fartøyeier og
lokalsamfunn, sier han og legger til at departementet
heller ikke legge seg opp i hvordan en kompensasjon
eventuelt vil benyttes.

svarer: Fiskeriminister
Per Sandberg har svart
Stortingets næringskomité på
påstander i en motmelding til
Sjømatindustri-meldingen.

Brevveksling

ARKIVFOTO: ThOR NIelseN

- Det må også være opp til det enkelte lokalsamfunn å
bestemme om de vil bruke kompensasjonen til å
investere i fiskeriene eller ikke, mener Sandberg.

Gir ingen prislapp på frikjøp
zsjømatmelding
Per Sandberg (Frp) vil
ikke mene noe om hvor
mye trålrederiene må
betale for å komme seg
ut av leveringsplikten.
Nils Torsvik
Bergen

Han har i et brev svart på flere av påstandene
Fiskekjøpernes Forening (Fifor) og Norske
Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) kommer med
vedrørende sjømatindustrimeldingen «En
konkurransekraftig sjømatindustri». Brevet er sendt til
Stortingets næringskomité og saksordfører Frank
Bakke Jensen. Motmeldingen er sendt inn av de to
organisasjonene.

– Det må i utgangspunktet være
opp til fartøyeier og lokalsamfunn, sier han og legger til at
departementet heller ikke legge
seg opp i hvordan en kompensasjon eventuelt vil benyttes.

Brevveksling
– Det må også være opp til
det enkelte lokalsamfunn å
bestemme om de vil bruke
kompensasjonen til å investere
i fiskeriene eller ikke, mener
Sandberg.
Han har i et brev svart på flere
av påstandene Fiskekjøpernes
Forening (Fifor) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening
(NSL) kommer med vedrørende
sjømatindustrimeldingen «En
konkurransekraftig sjømatindustri». Brevet er sendt til
Stortingets næringskomité
og saksordfører Frank Bakke
Jensen. Motmeldingen er sendt
inn av de to organisasjonene.
Ikke departementets sak
Mest oppsiktsvekkende i fiskeriministerens svar er det

at han ikke nevner at det skal
nedsettes en kommisjon for å
vurdere verdier og kostnader
knyttet til aktivitetsplikten, for
en eventuell kompensasjon ved
bortfall av plikten.
FiskeribladetFiskaren har
spurt Sandberg om det ikke er
nødvendig med den slik kommisjon.
– Kommisjonens rolle skal
ikke være å tre en løsning ned
over hodet på noen. Tanken
bak en kommisjon er at denne
skal legge til rette for en bedre
dialog mellom partene, blant
annet ved å foreta vurderinger
av kostnader og verdier knyttet
til aktivitetsplikten slik at dette
kan være grunnlaget for dialogen, sier Per Sandberg.
Sandberg sier i brevet til næringskomiteen at han ikke vil
ha noen formening om hva som
er tilstrekkelig kompensasjon.

Mest lønnsomme
Fifor og NSL viser blant annet
at meldingen hevder de største
bedriftene i sjømatindustrien
er mest lønnsomme.
De viser til Norway Seafood
som eksempel på et konsern
som ikke klarer å drive lønnsomt, og mener at heller ikke
klippfisk- og tørrfiskindustrien
står for lønnsomhet, målt mot
omsetningen i denne delen av
industrien.
Sandberg viser til tall fra
forskningsinstituttet Nofimas
driftsundersøkelser for fiskeindustrien, som viser best lønnsomhet i de store bedriftene.
Norway Seafoods er et unntak

””

Det må også være
opp til det enkelte
lokalsamfunn å bestemme om de vil bruke
kompensasjonen til å
investere i fiskeriene
eller ikke
Per sandberg, fiskeriminister

fra dette, viser ministeren til.
– Når det gjelder klippfisk
og tørrfisk bør en se på tall for
lønnsomhet, og ikke omsetning, sier Sandberg og viser
til høyere avkastning på totalkapital der enn for saltfisk og
filet fra 1993-2013.
Sandberg svarer også på

en påstand i «motmeldingen»
om at det er misvisende i stortingsmeldingen å hevde at bearbeidingsgraden for hvitfisk
er redusert.
«Motmeldingen» viser til at bearbeidingen tvert om har økt
fra 140.000 tonn torsk i 2008, til
254.000 tonn i 2013, en økning
på 80 prosent.
Til dette svarer Sandberg at
stortingsmeldingen tar med all
hvitfisk, og kan ikke sammenlignes med «motmeldingens»
tall for torsk.
– Videre økte torskekvotene
markant fra 2008 til 2013, slik
at mengde bearbeidet torskeråstoff økte, mens andelen som
ble bearbeidet gikk ned, som
følge av økte torskekvoter, viser
Sandberg til.

Regionalisering
Fiskeriministeren mener
«motmeldingen» også påpeker
et forhold om regionalisering
av leveringsplikten, som stortingsmeldingen ikke har tatt
opp.
– Meldingen hevder ikke at
en regionalisering vil gjøre råstoffsituasjonen bedre, men det
argumenteres heller ikke for at
den bli verre, viser Sandberg til.
– Faktum er at siden det i liten grad kjøpes fisk over leveringsplikten i dag, antas dette
å ha liten betydning, mener
fiskeriministeren som viser til
at bedriftene fortsatt skal tilbys
råstoffet og at alle bedriftene i
fylket vil få likt tilbud samtidig.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325

Steile fronter i næringskomiteen
Det er stor
uenighet i
Stortingets
næringskomité om
trålernes
plikter. En
brei enighet
kan være
vanskelig å
Oskar
oppnå, når
Grimstad
innstillingen
til meldingen skal avleveres
torsdag i denne uken.
Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson, Oskar

Grimstad, sier at frontene er
ganske steile.
– Vi ser at lønnsomheten i
sjømatindustrien er dårlig og
at det er vanskelig å overholde
pliktene, viser Grimstad til.
Han mener at det må skje
endringer i forhold til hvordan pliktene skal fungere i
fremtiden, og ser en foredling
på havet som like bra som en
foredling på land.
– Alle fartøyer som har
anledning til det, burde fått
produsere fisken på havet. En
arbeidsplass der er like viktig

som på land. Vi bør generelt
sett åpne for mer produksjon
ombord, mener han.
Grimstad sier at det ikke er
noe ønske fra Fremskrittspartiet å la være å nedsette en
kommisjon som skal vurdere verdiene ved bortfall av
aktivitetsplikten. Han tror at
grunnen til at fiskeriminister
Per Sandberg ikke har nevnt
denne i sitt brev til Stortingets
næringskomité, beror på en
forglemmelse.
– Det vil bli nedsatt en kommisjon, sier Grimstad.

Sandberg sier i brevet til næringskomiteen at han ikke
vil ha noen formening om hva som er tilstrekkelig

Ikke departementets sak
Mest oppsiktsvekkende i fiskeriministerens svar er det

kompensasjon.
Mest lønnsomme

at han ikke nevner at det skal nedsettes en kommisjon
for å vurdere verdier og kostnader knyttet til
aktivitetsplikten, for en eventuell kompensasjon ved
bortfall av plikten.
FiskeribladetFiskaren har spurt Sandberg om det ikke
er nødvendig med den slik kommisjon.

Fifor og NSL viser blant annet at meldingen hevder de
største bedriftene i sjømatindustrien er mest
lønnsomme.
De viser til Norway Seafood som eksempel på et
konsern som ikke klarer å drive lønnsomt, og mener at
heller ikke klippfisk- og tørrfiskindustrien står for

- Kommisjonens rolle skal ikke være å tre en løsning
ned over hodet på noen. Tanken bak en kommisjon er

lønnsomhet, målt mot omsetningen i denne delen av
industrien.

at denne skal legge til rette for en bedre dialog mellom
partene, blant annet ved å foreta vurderinger av
kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten slik at
dette kan være grunnlaget for dialogen, sier Per
Sandberg.

Sandberg viser til tall fra forskningsinstituttet Nofimas
driftsundersøkelser for fiskeindustrien, som viser best
lønnsomhet i de store bedriftene. Norway Seafoods er
et unntak fra dette, viser ministeren til.
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svarer: Fiskeriminister Per Sandberg har svart
- Når det gjelder klippfisk og tørrfisk bør en se på tall

Stortingets næringskomité på påstander i en

for lønnsomhet, og ikke omsetning, sier Sandberg og

motmelding til Sjømatindustri-meldingen.

viser til høyere avkastning på totalkapital der enn for
saltfisk og filet fra 1993-2013.
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Sandberg svarer også på en påstand i
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«motmeldingen» om at det er misvisende i
stortingsmeldingen å hevde at bearbeidingsgraden for
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hvitfisk er redusert.

Les hele nyheten på http://ret.nu/toiw03NV

«Motmeldingen» viser til at bearbeidingen tvert om har

Oversikt over like treff

økt fra 140.000 tonn torsk i 2008, til 254.000 tonn i
2013, en økning på 80 prosent.

Svarer på feil i sjømatmelding

Fiskeribladet Fiskaren - 14.03.2016
Til dette svarer Sandberg at stortingsmeldingen tar
med all hvitfisk, og kan ikke sammenlignes med
«motmeldingens» tall for torsk.
- Videre økte torskekvotene markant fra 2008 til 2013,
slik at mengde bearbeidet torskeråstoff økte, mens
andelen som ble bearbeidet gikk ned, som følge av
økte torskekvoter, viser Sandberg til.
Regionalisering
Fiskeriministeren mener «motmeldingen» også
påpeker et forhold om regionalisering av
leveringsplikten, som stortingsmeldingen ikke har tatt
opp.
- Meldingen hevder ikke at en regionalisering vil gjøre
råstoffsituasjonen bedre, men det argumenteres heller
ikke for at den bli verre, viser Sandberg til.
- Faktum er at siden det i liten grad kjøpes fisk over
leveringsplikten i dag, antas dette å ha liten betydning,
mener fiskeriministeren som viser til at bedriftene
fortsatt skal tilbys råstoffet og at alle bedriftene i fylket
vil få likt tilbud samtidig.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325
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Sandberg imøtegår Fiskekjøperne og

3

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 14. mars 2016

Sjømatbedriftenes påstand om feil i sjømatindustrimeldingen i svar til Stortingets næringskomité. Nils

NYHETER

Besøk: Fiskeriminister Per Sandberg reiser hjem til Senja på offisielt besøk

17-18 mars. Reker, øko-laks, torsk og sild står på menyen når fiskeriministeren
reiser øya rundt for å møte fiskere, kjøpere, oppdrettere og produsenter.

Fakta: kommisjon
QQRegjeringen Solberg har lagt

Torsvik Bergen

frem en stortingsmelding om «En
konkurransekraftig sjømatindustri». Denne er nå til behandling i Stortingets næringskomité,
som skal avgi sin innstilling den
17. mars.
QQI stortingsmeldingen står
det at regjeringen foreslår å
«opprette en kommisjon som kan
innhente vurderinger av kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten, samt legge til rette
for en praktisk dialog mellom de
berørte partene om aktivitetsplikten. Kommisjonen skal også
foreta distriktsmessige vurderinger av forslag til løsning».

Fiskeriminister Per Sandberg har svart på spørsmål fra
saksordfører Frank Bakke Jensen som refererer til en
motmelding til stortingsmeldingen om «En
konkurransekraftig sjømatindustri».

svarer: Fiskeriminister
Per Sandberg har svart
Stortingets næringskomité på
påstander i en motmelding til
Sjømatindustri-meldingen.

Motmeldingen er sendt inn av Fiskekjøpernes

ARKIVFOTO: ThOR NIelseN

Forening (Fifor) og Norske Sjømatbedrifters

Gir ingen prislapp på frikjøp

Landsforening (NSL) og påstår konkrete feil i

zsjømatmelding

stortingsmeldingen.

Per Sandberg (Frp) vil
ikke mene noe om hvor
mye trålrederiene må
betale for å komme seg
ut av leveringsplikten.
Nils Torsvik
Bergen

Ikke departementets sak
Mest oppsiktsvekkende i fiskeriministerens svar er det
at han ikke nevner at det skal nedsettes en kommisjon
for å vurdere verdier og kostnader knyttet til
aktivitetsplikten, for en eventuell kompensasjon ved
bortfall av plikten.

– Det må i utgangspunktet være
opp til fartøyeier og lokalsamfunn, sier han og legger til at
departementet heller ikke legge
seg opp i hvordan en kompensasjon eventuelt vil benyttes.

Brevveksling
– Det må også være opp til
det enkelte lokalsamfunn å
bestemme om de vil bruke
kompensasjonen til å investere
i fiskeriene eller ikke, mener
Sandberg.
Han har i et brev svart på flere
av påstandene Fiskekjøpernes
Forening (Fifor) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening
(NSL) kommer med vedrørende
sjømatindustrimeldingen «En
konkurransekraftig sjømatindustri». Brevet er sendt til
Stortingets næringskomité
og saksordfører Frank Bakke
Jensen. Motmeldingen er sendt
inn av de to organisasjonene.
Ikke departementets sak
Mest oppsiktsvekkende i fiskeriministerens svar er det

at han ikke nevner at det skal
nedsettes en kommisjon for å
vurdere verdier og kostnader
knyttet til aktivitetsplikten, for
en eventuell kompensasjon ved
bortfall av plikten.
FiskeribladetFiskaren har
spurt Sandberg om det ikke er
nødvendig med den slik kommisjon.
– Kommisjonens rolle skal
ikke være å tre en løsning ned
over hodet på noen. Tanken
bak en kommisjon er at denne
skal legge til rette for en bedre
dialog mellom partene, blant
annet ved å foreta vurderinger
av kostnader og verdier knyttet
til aktivitetsplikten slik at dette
kan være grunnlaget for dialogen, sier Per Sandberg.
Sandberg sier i brevet til næringskomiteen at han ikke vil
ha noen formening om hva som
er tilstrekkelig kompensasjon.

Mest lønnsomme
Fifor og NSL viser blant annet
at meldingen hevder de største
bedriftene i sjømatindustrien
er mest lønnsomme.
De viser til Norway Seafood
som eksempel på et konsern
som ikke klarer å drive lønnsomt, og mener at heller ikke
klippfisk- og tørrfiskindustrien
står for lønnsomhet, målt mot
omsetningen i denne delen av
industrien.
Sandberg viser til tall fra
forskningsinstituttet Nofimas
driftsundersøkelser for fiskeindustrien, som viser best lønnsomhet i de store bedriftene.
Norway Seafoods er et unntak

””

Det må også være
opp til det enkelte
lokalsamfunn å bestemme om de vil bruke
kompensasjonen til å
investere i fiskeriene
eller ikke
Per sandberg, fiskeriminister

fra dette, viser ministeren til.
– Når det gjelder klippfisk
og tørrfisk bør en se på tall for
lønnsomhet, og ikke omsetning, sier Sandberg og viser
til høyere avkastning på totalkapital der enn for saltfisk og
filet fra 1993-2013.
Sandberg svarer også på

en påstand i «motmeldingen»
om at det er misvisende i stortingsmeldingen å hevde at bearbeidingsgraden for hvitfisk
er redusert.
«Motmeldingen» viser til at bearbeidingen tvert om har økt
fra 140.000 tonn torsk i 2008, til
254.000 tonn i 2013, en økning
på 80 prosent.
Til dette svarer Sandberg at
stortingsmeldingen tar med all
hvitfisk, og kan ikke sammenlignes med «motmeldingens»
tall for torsk.
– Videre økte torskekvotene
markant fra 2008 til 2013, slik
at mengde bearbeidet torskeråstoff økte, mens andelen som
ble bearbeidet gikk ned, som
følge av økte torskekvoter, viser
Sandberg til.

Regionalisering
Fiskeriministeren mener
«motmeldingen» også påpeker
et forhold om regionalisering
av leveringsplikten, som stortingsmeldingen ikke har tatt
opp.
– Meldingen hevder ikke at
en regionalisering vil gjøre råstoffsituasjonen bedre, men det
argumenteres heller ikke for at
den bli verre, viser Sandberg til.
– Faktum er at siden det i liten grad kjøpes fisk over leveringsplikten i dag, antas dette
å ha liten betydning, mener
fiskeriministeren som viser til
at bedriftene fortsatt skal tilbys
råstoffet og at alle bedriftene i
fylket vil få likt tilbud samtidig.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325

Steile fronter i næringskomiteen
Det er stor
uenighet i
Stortingets
næringskomité om
trålernes
plikter. En
brei enighet
kan være
vanskelig å
Oskar
oppnå, når
Grimstad
innstillingen
til meldingen skal avleveres
torsdag i denne uken.
Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson, Oskar

Grimstad, sier at frontene er
ganske steile.
– Vi ser at lønnsomheten i
sjømatindustrien er dårlig og
at det er vanskelig å overholde
pliktene, viser Grimstad til.
Han mener at det må skje
endringer i forhold til hvordan pliktene skal fungere i
fremtiden, og ser en foredling
på havet som like bra som en
foredling på land.
– Alle fartøyer som har
anledning til det, burde fått
produsere fisken på havet. En
arbeidsplass der er like viktig

som på land. Vi bør generelt
sett åpne for mer produksjon
ombord, mener han.
Grimstad sier at det ikke er
noe ønske fra Fremskrittspartiet å la være å nedsette en
kommisjon som skal vurdere verdiene ved bortfall av
aktivitetsplikten. Han tror at
grunnen til at fiskeriminister
Per Sandberg ikke har nevnt
denne i sitt brev til Stortingets
næringskomité, beror på en
forglemmelse.
– Det vil bli nedsatt en kommisjon, sier Grimstad.

- Det må også være opp til det enkelte lokalsamfunn å
FiskeribladetFiskaren har spurt Sandberg om det ikke
er nødvendig med den slik kommisjon.
- Kommisjonens rolle skal ikke være å tre en løsning

bestemme om de vil bruke kompensasjonen til å
investere i fiskeriene eller ikke, mener Sandberg.
Mest lønnsomme

ned over hodet på noen. Tanken bak en kommisjon er
at denne skal legge til rette for en bedre dialog mellom
partene, blant annet ved å foreta vurderinger av
kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten slik at
dette kan være grunnlaget for dialogen, sier Per
Sandberg.

Fifor og NSL viser blant annet at meldingen hevder de
største bedriftene i sjømatindustrien er mest
lønnsomme. De viser til Norway Seafood som
eksempel på et konsern som ikke klarer å drive
lønnsomt, og mener at heller ikke klippfisk- og
tørrfiskindustrien står for lønnsomhet, målt mot

Sandberg sier i brevet til næringskomiteen at han ikke

omsetningen i denne delen av industrien.

vil ha noen formening om hva som er tilstrekkelig
kompensasjon.

Sandberg viser til tall fra forskningsinstituttet Nofimas
driftsundersøkelser for fiskeindustrien, som viser best

- Dette må i utgangspunktet være opp til fartøyeier og
lokalsamfunn, sier han og legger til at departementet

lønnsomhet i de store bedriftene. Norway Seafoods er
et unntak fra dette, viser ministeren til.

vil heller ikke legge seg opp i hvordan en
kompensasjon eventuelt vil benyttes.

- Når det gjelder klippfisk og tørrfisk bør en se på tall
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motmelding til Sjømatindustri-meldingen.

viser til høyere avkastning på totalkapital der enn for
saltfisk og filet fra 1993-2013.

ARKIVFOTO

Sandberg svarer også på en påstand i
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«motmeldingen» om at det er misvisende i
stortingsmeldingen å hevde at bearbeidingsgraden for
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hvitfisk er redusert.

Les hele nyheten på http://ret.nu/KHZU9TCI

«Motmeldingen» viser til at bearbeidingen tvert om har

Oversikt over like treff

økt fra 140.000 tonn torsk i 2008, til 254.000 tonn i
2013, en økning på 80 prosent.

Gir ingen prislapp på frikjøp

Fiskeribladet Fiskaren - 14.03.2016
Til dette svarer Sandberg at stortingsmeldingen tar
med all hvitfisk, og kan ikke sammenlignes med
«motmeldingens» tall for torsk.
- Videre økte torskekvotene markant fra 2008 til 2013,
slik at mengde bearbeidet torskeråstoff økte, mens
andelen som ble bearbeidet gikk ned, som følge av
økte torskekvoter, viser Sandberg til.
Regionalisering
Fiskeriministeren mener «motmeldingen» også
påpeker et forhold om regionalisering av
leveringsplikten, som stortingsmeldingen ikke har tatt
opp.
- Meldingen hevder ikke at en regionalisering vil gjøre
råstoffsituasjonen bedre, men det argumenteres heller
ikke for at den bli verre, viser Sandberg til.
- Faktum er at siden det i liten grad kjøpes fisk over
leveringsplikten i dag, antas dette å ha liten betydning,
mener fiskeriministeren som viser til at bedriftene
fortsatt skal tilbys råstoffet og at alle bedriftene i fylket
vil få likt tilbud samtidig.
nils.torsvik@fbfi.no
Mobil: 932 56 325
svarer: Fiskeriminister Per Sandberg har svart
Stortingets næringskomité på påstander i en
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Styrk sjømatindustrien
 iTromsø. 14.03.2016. Side: 29
Uttalelse fra årsmøtet Troms SV Troms

Stortingsmelding nr 10 (2015-16) «En
konkurransekraftig sjømatindustri» er viktig og flere
tiltak fra meldinga vil kunne sikre utviklinga av en
framtidsretta sjømatindustri i Norge.
Det gjelder spesielt styrkinga av forskning knytta til
levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av
Innovasjon Norges virkemidler for teknologiutvikling og
arbeid for å styrke markedstilgangen.
Samtidig ønsker regjeringa å fjerne en rekke
forpliktelser trålrederne har overfor kystsamfunnene
og fiskernes/Råfisklagets historiske og lovbestemte

Mandag 14. mars 2016 29

Sjømatmeldingen, Nord-Norge og
Karl-Wilhelm Sirkka
Tromsø

Det er lite nasjonale fiskeripolitikere i praksis kan få gjort for å
endre den fiskeripolitiske kurs
som Norge har fulgt de senere år.
Rotfestet i historien og en villet fiskeripolitikk fra 60-tallet, nedfelt i
lovgivning og forskrifter, og frem
til våre dager, er medvirkende
årsak. Rammebetingelsene for
næringsutvikling og business i
langs kysten i nord som tilgang på
fiskeråstoff i nordlige farvann,
markedsmakt, utviklingskompetanse, kapital og eierskap, gir seg
nærmest av seg selv som en konsekvens av utviklingen.
I fiskeripolitikernes verktøykasse for hvitfisk finnes reparasjons- og vedlikeholdsverktøy,
ikke verktøy for snuoperasjoner.
Det ligger derfor an til at Stortinget
vil gi sin tilslutning til at det opprettes en kommisjon som skal
«vurdere verdien av denne (aktivitetsplikten) for å legge til rette for
en praktisk dialog mellom de
berørte partene om plikten med
sikte på frikjøp. Kommisjonen skal
også foreta distriktsmessige vurderinger av forslag til løsning».
Hvis jeg har forstått det rett, opprettes kommisjonen for å fremme
tiltak som skal bøte på følgeskadene for kystsamfunn av den fiskeripolitikken som vil bli ført!
Hvor lenge skal kommisjonen
arbeide? Er det meningen at arbeidet med utredningen skal ende ut
i en NOU med påfølgende høringer
om konkrete forslag presentert i en
stortingsmelding som så Stortinget i siste instans skal mene noe
om? Hvor langt frem i tid ligger alt
dette?

rett til å fastsette minstepris på fisk om man ikke
kommer til enighet med kjøperne.

Foto: Per Eliassen

Hvordan vil frikjøpsforslaget i seg
selv påvirke bo- og investeringslysten, risikoviljen i kystsamfunn?
Kystbefolkningen og særlig ungdommen her, tenker kanskje i
samme baner som Anders Lange
gjorde da han i Stortinget utbrøt: :
«Vi kan ikke leve av å spise stortingsmeldinger”.

Debatten på kysten mellom allmuen, talspersoner for næringen
og fiskeripolitikerne om sjømatmeldingen er skarp. Den har
enkelte likhetstrekk med den
debatten som fulgte etter at samferdselsminister Lars Gunnar Lie
(KrF) la frem Stortingsmelding nr
39 «Om transportstandarden

#SUPERLOKAL

Gull på skiskytterstafetten, Johann Forfang fra Tromsø tok sin
første verdenscupseier og BK Tromsø slo Nyborg 3-0. En fantastisk idrettsdag!
Anne Berit Figenschau

Troms SV mener man må fastholde fiskernes rett til å
bestemme minstepris på fisk og tilbakeføre
fiskerettigheter til kystsamfunnene istedenfor å
overføre dem til børsnoterte selskap og den havgående
fiskeflåte. Bare slik kan man sikre en levende kyst med

Styrk sjømatindustrien
Uttalelse fra årsmøtet i Troms SV
Troms

Stortingsmelding nr 10 (2015-16)
«En konkurransekraftig sjømatindustri» er viktig og flere tiltak
fra meldinga vil kunne sikre
utviklinga av en framtidsretta
sjømatindustri i Norge.
Det gjelder spesielt styrkinga av
forskning knytta til levendelagring av fisk, økt satsing på bruk
av Innovasjon Norges virkemidler for teknologiutvikling og

arbeid for å styrke markedstilgangen.
Samtidig ønsker regjeringa å
fjerne en rekke forpliktelser trålrederne har overfor kystsamfunnene og fiskernes/Råfisklagets
historiske og lovbestemte rett til
å fastsette minstepris på fisk om
man ikke kommer til enighet
med kjøperne.

Troms SV mener man må fastholde fiskernes rett til å
bestemme minstepris på fisk og
tilbakeføre fiskerettigheter til
kystsamfunnene istedenfor å
overføre dem til børsnoterte selskap og den havgående fiskeflåte. Bare slik kan man sikre en
levende kyst med et aktivt fiskerimiljø og fornyet satsing på sjømatindustri.

langs kysten fra Bergen til Kirkenes» den 4. april 1990. Stortingets
behandling av meldingen 13.-15.
juni ble en dramatisk, parlamentarisk affære. Dag Jostein Fjærvoll
(KrF) brøt på tampen av debatten
med sin partifelle samferdselsministeren. Han fikk følge av Peter
Angelsen (Sp). Det var dermed

ikke flertall for forslaget til Regjeringen. Posisjonspartienes representanter ble deretter fristilt. Et
tolmodig engasjement fra en
uredd nordnorsk stortingsrepresentant bidro avgjørende til at
Hurtigruten ble reddet.

Eiendomsskatt
Vidar Eng
Tromsø

Takk til finansbyråd Jens Ingvald Olsen for et grundig svar i
iTromsø 10. mars på mitt innlegg om eiendomsskatt. Det
mangler likevel et svar på mitt
hovedpoeng: da vedtaket om å
øke eiendomsskatten ble fattet
før jul, lå det an til en regnskapsmessig underskudd for 2015.
Når det nå på nyåret viser seg at
det ble et regnskapsmessig overskudd, så er situasjonen en
annen. Da bør vedtaket fra før
jul kunne revurderes.
Jeg ser jeg misforsto eiendomsskattesatsen i Tromsø: den er nå
5 promille for boliger. Den er
altså økt fra 3 promille ifjor, og
så er skattegrunnlaget justert
opp med 7 prosent i tillegg. I
snitt har vi da fått en skatteøkning fra 2015 til 2016 på rundt 80
prosent. Finansbyråd Olsen
skriver feilaktig i sitt innlegg at
jeg i mitt innlegg 8. mars foreslo

en halvering av eiendomsskatten. Nei, slett ikke, jeg foreslo en
halvering av økningen. En
økning på 40 prosent er fortsatt
en solid økning.
Finansbyråden gir en grei gjennomgang av alle sider ved eiendomsskatten i sitt innlegg. Jeg
synes nok likevel han ser saken
litt for mye fra finansbyrådens
synsvinkel og litt for lite fra innbyggernes side. Mange i Tromsø
tjener lite i forhold til de høye
boligprisene, og for disse er en
økning på 80 prosent ganske så
brå og tøff. Når Tromsø i tillegg
har et bunnfradrag på bare 200
000 kr er ikke den sosiale profil
god nok for et sosialistisk byråd
etter min mening. Bunnfradraget burde minst vært på Trondheims nivå på 500 000 kr siden
Tromsøs boligpriser er så høye.
Flertallet i kommunestyret bør
kunne få til noe bedre for 2017.

et aktivt fiskerimiljø og fornyet satsing på
sjømatindustri.
© iTromsø
Les hele nyheten på http://ret.nu/rqQyzBQ
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- Kursendring på land for fisken i havet
 Vesterålen Online. 12.03.2016 16:32. Oppdatert 18:50
Marius Meisfjord Jøsevold Leder, Nordland SV

Nordland SV vedtok følgende uttalelse på sitt
årsmøte: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og
fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt.
Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der
industritrålere uten ansvar og forpliktelser har drevet
rovdrift på fiskebestandene.
Det kreves nå kloke og viktige verdivalg. Kommuner og
lokalsamfunn må sikres mer kontroll over fisken i
framtida. Høsting av havets ressurser skal skattlegges
på en fornuftig måte. Norge er blant de land i Europa
med størst fiskebestand og lavest skatt.
En strategi for å oppnå bærekraftig og
samfunnsmessig lønnsom utvikling er å stille krav til
de store fangstrederiene om at uttak av fisk skal
gjenspeiles i verdiskaping og arbeidsplasser i mange
lokalsamfunn langs kysten.
1. Sjømatindustrimeldinga sine forslag om avvikling av
leveringsplikt og aktivitetsplikt for trålerkvoter må
avvises.
2. Kommunene må få overta fiskekvoter som ikke
leveres iht samfunnskontrakten.
3. Det må fortsatt settes av egne midler over
statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for
kystflåten med 100 % og 50 tilskudd via Kystverket.
4. Utvikling av merkeordning for miljøkvalitet og
energibruk for fisk prioriteres slik at kortreist og
økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift markedet.
5. Levendelagring og kvotebonus må brukes aktivt for

Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske
røster som påståtte mørkemenn som snakker ned
fiskerinæringa.
SV krever at regjeringen lytter til kystens folk,
fiskerikommuner og lokalsamfunn. SV står sammen
med dem som ønsker satsing på en fiskeflåte som gir
lave klimagassutslipp, stabile arbeidsplasser på land
og attraktive lokalsamfunn som folk vil oppleve og
som ungdommen gjerne slår seg ned i.
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/w8HB0iN9

å ivareta kvalitet på fisken og jevn aktivitet i fiskevær
langs kysten.
Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk,
og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer
ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur.
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Torgnes vil prøve torskeoppdrett igjen
 Brønnøysunds Avis. 12.03.2016. Side: 3
Bård Pedersen

Toft: Arnfinn Torgnes og Norsk Havbrukssenter har
satt i gang en prosess for å re-starte torskeoppdrett i
Lessbørja og Storbørja i Velfjord.

Nyheter

3
Lørdag 12. mars 2016

I et brev til Brønnøy kommune opplyser Norsk
Havbrukssenter at selskapet har søkt konsesjon for
oppdrett av torsk. Daglig leder Arnfinn Torgnes, som
har ført brevet i pennen, forklarer at selskapet ønsker å
bruke lokaliteter i Lessbørja og Storbørja i Velfjorden til

Gode torskepriser Disse lokalitetene ble opprinnelig
tildelt Fjord Marin Cod i 2007, og ble benyttet til
oppdrett fram til 2011. Dårlig lønnsomhet gjorde at
selskapet den gang valgte å avvikle driften. Fjord Marin
Cod ble deretter innfusjonert i Norsk Havbrukssenter.
Ifølge Torgnes, som var aksjonær og styremedlem i
Fjord Marin-systemet, har prisutvikling på torsk og
framgang med avl av torsk den siste tiden gjort at
Norsk Havbrukssenter når anser at det kan være

Brønnøysund: Avisen Firda skriver at Statens vegvesen i et brev
til Konkurransetilsynet går imot at Torghatten ASA skal få
kjøpe Fjord1. Vegvesenet forvalter innkjøpene av ferjetjenester til riksveiene. Vegvesenet mener dette vil svekke konkurransen i det norske ferjemarkedet.

Torgnes vil prøve
torskeoppdrett igjen
Toft: Arnfinn Torgnes og
Norsk Havbrukssenter har satt
i gang en prosess for å
re-starte torskeoppdrett i
Lessbørja og Storbørja i
Velfjord.
■ Bård Pedersen
bp@banett.no

aktiviteten.

Vegvesenet mot Fjord1-kjøp

902 35 733

I et brev til Brønnøy kommune
opplyser Norsk Havbrukssenter at selskapet har søkt
konsesjon for oppdrett av
torsk. Daglig leder Arnfinn
Torgnes, som har ført brevet i
pennen, forklarer at selskapet
ønsker å bruke lokaliteter i Lessbørja og Storbørja i Velfjorden til aktiviteten.
Gode torskepriser Disse lokalitetene ble opprinnelig tildelt
Fjord Marin Cod i 2007, og
ble benyttet til oppdrett fram
til 2011. Dårlig lønnsomhet
gjorde at selskapet den gang
valgte å avvikle driften. Fjord
Marin Cod ble deretter innfusjonert i Norsk Havbrukssenter.
Ifølge Torgnes, som var aksjonær og styremedlem i Fjord
Marin-systemet, har prisutvikling på torsk og framgang med
avl av torsk den siste tiden
gjort at Norsk Havbrukssenter
når anser at det kan være lønnsomhet i torskeoppdrett.
– Vi har derfor startet en
prosess for å sikre tilgang på
yngel og lokaliteter til virksomheten. Vi disponerer fortsatt mye av anlegg, utstyr og
personell som ble benyttet til
torskeoppdrettsvirksomheten i
Fjord Marin Cod, opplyser
Torgnes i sitt brev.
Forsiktig Han skriver videre at
fylkeskommunen har anmodet
selskapet om en del tilleggsopplysninger før søknaden kan
behandles.
– Vi ber i denne sammenheng om at lokalitetene i Lessbørja og Storbørja blir tatt inn
i kommunens arealplan for sjø
og Kystplan Helgeland i tråd
med de tillatelser som tidligere
er gitt, skriver Torgnes.
– Er dette et reelt prosjekt?

Ny runde? Fjord Marin Cod måtte avvikle driften i 2011 – i likhet med alle andre norske torskeoppdrettere – etter noen års drift. Nå vil Norsk Havbrukssenter prøve på nytt.
Foto: Fjord Marin

– Ja, vi vurderer å starte opp
igjen. Men vi har lært at vi skal
skynde oss sakte.
– Hva er det som gjør at dere
anser torskeoppdrett for å være
mer lønnsom nå?
– Det er hovedsakelig to
grunner til at vi tror muligheten for lønnsom drift nærmer
seg. Først og fremst prisen på
villfanget torsk som har steget
til et godt og interessant nivå,
men også at det de siste årene
er oppnådd betydelig avlsmessig framgang som sikrer
raskere tilvekst, bedre overleving og lavere kostnader. Det er
Nofima Marin som driver avlsstasjonen for torsk i Tromsø
som har fulgt opp og sikret den
meget gledelige avlsmessige
framgangen. Den positive prisutviklingen skyldes flere forhold, godt markedsarbeid, fall i

kronekursen og at man sannsynligvis har passert toppen
mht størrelsen på torskekvotene for villfanget torsk.
Har troen – Får dere konsesjon?
– Det har vi tro på. Til forskjell fra laksekonsesjoner som
tildeles gjennom tildelingsrunder, så behandles torskekonsesjoner kontinuerlig. Det er
derfor lettere å få konsesjon på
torsk enn laks. Til tross for
dette er det en omfattende og
ressurskrevende søknadsprosess som tar tid.
– Hva må til?
– Punkt én er å få tilgang til
nok yngel av rett kvalitet og
tilgang til lokalitetene vi har
søkt på. Produksjonen tror jeg
vi skal greie. Vi har mye utstyr
fra før, men det er nok likevel
snakk om betydelige beløp for

Gjør et forsøk: Daglig leder ved Norsk Havbrukssenter Arnfinn Torgnes vil gjøre et forsøk
på torskeoppdrett i Velfjorden.
Foto: Bård Pedersen
å få lokalitetene oppe å gå.
Samtidig må vi redusere risikoen for økonomisk tap og

legger derfor opp til en forsiktig start, sier Torgnes.

lønnsomhet i torskeoppdrett.
- Vi har derfor startet en prosess for å sikre tilgang på
yngel og lokaliteter til virksomheten. Vi disponerer
fortsatt mye av anlegg, utstyr og personell som ble
benyttet til torskeoppdrettsvirksomheten i Fjord Marin
Cod, opplyser Torgnes i sitt brev.
Forsiktig Han skriver videre at fylkeskommunen har
anmodet selskapet om en del tilleggsopplysninger før
søknaden kan behandles.
- Vi ber i denne sammenheng om at lokalitetene i
Lessbørja og Storbørja blir tatt inn i kommunens
arealplan for sjø og Kystplan Helgeland i tråd med de
tillatelser som tidligere er gitt, skriver Torgnes.
- Er dette et reelt prosjekt?

- Ja, vi vurderer å starte opp igjen. Men vi har lært at vi
skal skynde oss sakte.
- Hva er det som gjør at dere anser torskeoppdrett for å
være mer lønnsom nå?
- Det er hovedsakelig to grunner til at vi tror muligheten
for lønnsom drift nærmer seg. Først og fremst prisen
på villfanget torsk som har steget til et godt og
interessant nivå, men også at det de siste årene er
oppnådd betydelig avlsmessig framgang som sikrer
raskere tilvekst, bedre overleving og lavere kostnader.
Det er Nofima Marin som driver avlsstasjonen for torsk
i Tromsø som har fulgt opp og sikret den meget
gledelige avlsmessige framgangen. Den positive
prisutviklingen skyldes flere forhold, godt
markedsarbeid, fall i kronekursen og at man
sannsynligvis har passert toppen mht størrelsen på
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torskekvotene for villfanget torsk.
Har troen - Får dere konsesjon?
- Det har vi tro på. Til forskjell fra laksekonsesjoner
som tildeles gjennom tildelingsrunder, så behandles
torskekonsesjoner kontinuerlig. Det er derfor lettere å
få konsesjon på torsk enn laks. Til tross for dette er det
en omfattende og ressurskrevende søknadsprosess
som tar tid.
- Hva må til?
- Punkt én er å få tilgang til nok yngel av rett kvalitet og
tilgang til lokalitetene vi har søkt på. Produksjonen tror
jeg vi skal greie. Vi har mye utstyr fra før, men det er
nok likevel snakk om betydelige beløp for å få
lokalitetene oppe å gå. Samtidig må vi redusere
risikoen for økonomisk tap og legger derfor opp til en
forsiktig start, sier Torgnes.
© Brønnøysunds Avis
Les hele nyheten på http://ret.nu/4AX2aOL5
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- Dette blir maksimal kvalitet
 Kyst og Fjord. 10.03.2016 15:41

Torsvågbruket på Vannøya kjøpte sesongens første
levendetorsk i dag. "Båragutt" leverer levende torsk
fanget ved Sørøya. Foto: Torsvågbruket Tweet Stadig
flere fartøyer har lagt om til muligheten for å levere
levende fisk.
Og i Torsvåg på Vannøya var det litt ekstra stas i dag,
når sesongens første leveranse levendetorsk ble satt i
merd. Det var Båragutt fra Tromsø som sto for
leveransen, som kommer til å bli slaktet ut innen fristen
på 12 uker er gått, og leveres som prima ferskfisk til
kunder i Frankrike og Spania tidlig i juni.
- Denne fisken kommer til å gå fersk ut med maksimal
kvalitet, og bærer Norfras varemerke Grand Nord, sier
daglig leder ved Torsvågbruket AS, Ola Henrik
Telebond til Kyst og Fjord.
Torsvågbruket har kapasitet for å lagre 330 tonn fisk
levende. Telebond ønsker foreløpig ikke å ha for store
vyer for hva levendelagring kan bli på sikt, men sier det
er viktig for selskapet å være med og å vinne mer
erfaringer med denne virksomheten.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/FaY0I3Gc
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Kan redusere utslipp uten avgifter
 Fiskebåt. 10.03.2016 10:50

Fiskebåt mener at forslaget fra Grønn
skattekommisjon om økte CO2-avgifter vil få store
negative konsekvenser for fiskeflåten og norsk
fiskerinæring.
-Fiskeflåten har bevist at den er i stand til å redusere
utslippene av klimagasser uten tyngende avgifter,
skriver Fiskebåt i en høringsuttalelse. Uttalelsen er gitt i
forbindelse med en rapport fra Grønn
skattekommisjon.
Kommisjonen anbefaler at alle utslipp fra ikkekvotepliktig sektor ilegges lik CO2- avgift pr tonn CO2ekvivalent, og at det nye generelle avgiftsnivået for
klimagassutslipp settes lik gjeldende CO2-avgift på
bensin og diesel på 420 kroner per tonn CO2ekvivalenter. Forslaget innebærer at reduserte satser
og fritak fra eksisterende avgifter oppheves, herunder
for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann.
Dette vil innebære ca en firedobling av det fiskeflåten
betaler i CO2-avgift i dag.
Har bidratt mye Fiskebåt påpeker i uttalelsen at
fiskeflåten er positiv til å bidra til å redusere
klimagassutslippene i Norge. Fiskebåt understreker
samtidig at fiskeflåten allerede har bidratt sterkt til
utslippsreduksjoner de siste årene, i første rekke
gjennom strukturering og effektivisering av fisket. I
tillegg har fornyingen av fiskeflåten gjort det mulig å ta
i bruk mer miljøvennlige løsninger. Ikke minst
utfasingen av skadelige kjølemedier har gitt betydelige
reduksjoner i utslippene av klimagasser fra fiskeflåten
de siste årene. Fiskebåt har nylig tatt initiativ til et
forskningsprosjekt som skal dokumentere
reduksjonene av klimagassutslipp fra fiskeflåten de
siste 20 årene.
Avgift gir svekket konkurranseevne Fiskeflåten har per
dato ingen alternativer til mineralolje som energikilde,
og økte avgifter vil innebære svekket konkurranseevne,
bortfall av marginale fiskerier med redusert
matproduksjon og fangstverdi som resultat, flere
landinger i utlandet og redusert evne til fornying i mer

miljøvennlige fartøyer og teknologi.
Avgift har begrenset effekt Fiskebåt viser også til at
Nofima Marked på oppdrag av Fiskeri- og
kystdepartementet utredet konsekvensene av bortfall
av CO2- og grunnavgiftsrefusjon i fiskeflåten i 2009
(Rapport nr 9/2009), og i konklusjonen heter det blant
annet:
Et hovedfunn er at flåten i liten men varierende grad
har anledning til å substituere seg bort fra en
avgiftsøkning. Mens enkeltfiskerier og sesonger kan bli
skadelidende for kystflåtens del, har havfiskeflåten
større anledning til å fiske i fjerne farvann eller bunkre
utenlands og dermed unngå avgift. En konsekvens vil
være at mindre råstoff blir tilgjengelig for
fiskeindustrien - hovedsakelig i pelagisk sektor. Videre
kan flåten overvelte deler av kostnadsøkningen til
påfølgende verdikjedeledd og bidra til redusert
konkurranseevne for norsk sjømat. Et refusjonsbortfall
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mindre.

flåten forbruks- og miljømessig kan tilpasse seg
kontraproduktivt i avgiftsøyemed.

Utvalget foreslår samtidig å innføre en geografisk
differensiert avgift på NOx-utslipp med særlig høy

Fiskebåt er enig i at økte CO2-avgifter i fiskeflåten

marginalkostnad, for eksempel på utslipp fra skip i

sannsynligvis vil ha begrenset effekt på

havn og stasjonære utslippskilder. Fiskebåt mener at

klimagassutslippene. Fiskebåt mener at økte avgifter i

utvalget her berører et interessant forhold, men tror det

verste fall kan øke klimagassutslippene fra fiskeflåten,

blir administrativt krevende å differensiere NOx-

gjennom redusert evne til fornying til mer miljøvennlige

avgiften. Fiskebåt etterlyser imidlertid en ny

fiskefartøyer, og som følge av at fartøyene vil velge

gjennomgang av hva som skal være avgiftspliktig fart i

lengre gangtid, for eksempel ved landinger i utlandet,

NOx-sammenheng. Fiskebåt har tidligere pekt på at det

for å tilpasse seg et nytt avgiftsregime.

er uforståelig at virksomhet som skjer langt ute i
Norskehavet pålegges NOx-avgift, mens kystnær

Fiskebåt mener at fiskeflåten har bevist at den er i

virksomhet, som for eksempel ferjefarten i Oslofjorden,

stand til å redusere utslippene av klimagasser uten

er fritatt for avgift.

tyngende avgifter, og mener at fiskeflåten gjennom
fortsatt fornying og effektivisering også vil bidra

© Fiskebåt

positivt til reduserte klimagassutslipp i fremtiden.

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

Miljøavtalen om NOx fungerer Utvalget mener
prinsipielt sett at avgifter er et bedre virkemiddel enn
frivillige avtaler, og anbefaler at bruken av miljøavtaler,
herunder avtalen for NOx, evalueres før nye avtaler
inngås.
Fiskebåt er uenig i utvalgets konklusjon.
Markedsbaserte miljøavgifter vil ofte kunne bli svært
høye, fordi tiltakskostnadene som regel øker ettersom
de mest effektive tiltakene tas først. Fiskebåt mener at
en klimapolitikk basert utelukkende på avgifter vil
kunne ha svært negativ innvirkning på
konkurranseevnen, og føre til bortfall av virksomheter
og arbeidsplasser. Fiskebåt mener at NOx-avtalen har
vært en suksess, og må videreføres.
Fiskebåt viser til at næringslivet gjennom Miljøavtalen
om NOx har redusert utslippene av NOx med over
30.000 tonn siden 2008, eller omtrent 20% av dagens
NOx-utslipp i Norge. Fiskeflåten har bidratt sterkt til
dette. Tiltakene er gjennomført på en kostnadseffektiv
måte, og nye miljøteknologiske løsninger er utviklet og
tatt i bruk. Fiskebåt mener at NOx-fondet har
demonstrert at frivillige avtaler kan ha langt større
effekt på utslippsreduksjoner enn avgifter, og at de
negative konsekvensene for næringslivet blir langt
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Går sammen for å bedre fangst og kvalitet i fisket etter
kongekrabbe
 iFinnmark Pluss. 1 like treff. 10.03.2016 06:32
Svein Jørstad

Et samarbeid mellom fiskere og forskere skal gi mer
fangst og bedre kvalitet. I alt seks millioner kroner er
nå satt inn i et omfattende forskningsprosjekt som
skal kartlegge hvor krabben vandrer og hvor den er til
ulike tider på året.
Spleiselag
Forskningen er bedriftsintern og de tre rederiene som
er knyttet til Arctic Supreme Seafood legger selv tre
millioner i potten. De resterende tre millioner kroner
kommer fra Regionalt Forskningsråd Nord.
Rederiene som deltar er Jari kystfiske AS, Nergård fisk
AS og T. Hansen Kystfiske AS. Samtlige
hjemmehørende i Hammerfest.
Hvor går krabben?
Prosjektet henter forskningskompetansen fra
Akvaplan Niva.
- Målsettingen er kort og grei. Vi skal finne mer krabbe
av god kvalitet vest for Nordkapp (26. graden) der
krabbefisket er fritt, forteller prosjektleder Kåre Tormod
Nilsen i Arctic Supreme Seafood AS.
Godt rustet
De tre fiskebåtrederiene er allerede godt rustet for
jobben. To nybygg og et ombygget kystfiskefartøy er
skal delta i prosjektet. De tre står allerede bak egen
produksjon og eksport av levende krabbe. Fartøyene er
spesialdesignet for levende fangst.
- Vi kaller dette kunnskapsbasert forretningsutvikling,
sier prosjektleder Nilsen.
Rederiene kombinerer krabbefisket med torskefiske.
Også her er det levende fangst som gjelder, og
etablering av torskehotell er allerede godt i gang.

Moderne teknologi
Moderne teknologi er sentral i forskningsmetoden
som skal anvendes.
Krabbene merkes med akustiske sonder og det
utplasseres målestasjoner som vil registrere når de
merkede krabbene er i dekningsområdet.
De to forskerne Jenny Jensen og Magnus Wiedman
fra Akvaplan Niva er ansvarlig for innsamlingen av
data.
Fram til 2019
Prosjektet skal gå fram til 2019, og det er forutsatt at
resultater skal publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Side 80 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

Det skal også utarbeides avisartikler underveis i
prosjektet, forteller Kåre Tormod Nilsen, prosjektleder
for Optimal kongekrabbefangst som er prosjektets
offisielle navn.
Image info:
Fiskere og forskere: Fra venstre: Jacob Vest, Jari
Kystfiske, Tore Mosesen, T. Hansen Kystfiske, Ari J.
Pietikainen, Jari Kystfiske, Kåre Tormod Nilsen, Arctic
Supreme Seafood, Jenny Jensen og Magnus
Wiedmann fra Akvaplan Niva. Foto: Kristian Østvik
JAKTER KUNNSKAP: Fisker Ari J. Pietkainen er med
på forskningen som skal gi bedre fangster og bedre
kvalitet. Privat foto
© iFinnmark Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/qWj86oHu

Oversikt over like treff
Går sammen for å bedre fangst og kvalitet i fisket etter
kongekrabbe

iFinnmark Pluss - 10.03.2016 06:32
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Fiskerienes klimabidrag
 Bladet Vesterålen. 2 like treff. 09.03.2016 19:17. Oppdatert 21:40

Paris-avtalen om klima pålegger alle land å utvikle
nasjonale strategier for å redusere utslipp av
klimagasser, blant annet gjennom utvikling av
økonomisk mangfold og bærekraftig forvaltning av
naturressurser.
Det tilligger samfunnet et ekstra ansvar for å utvikle
strategier for bedre utnyttelse av energi og marine
ressurser som tilhører det norske folk i fellesskap.
Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske
med energieffektive redskaper kan i seg selv redusere
energiforbruket i fangst. Men også flåtestrukturen kan
tilpasses mer energivennlig.
I løpet av de 10 siste årene har myndighetenes
strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt
økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre
kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1.800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.
Motivet for strukturpolitikken har vært å tilpasse
fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag.
Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede
fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært uforandret
de siste 10 årene selv med den store nedgangen antall
kystfiskefartøy.
Årsaken er at myndighetene har fremmet en gradvis
økning av fartøy størrelsen i alle fartøykategorier samt
ved tildeling av drivstoffsubsidier til den energiintensive
havfiskeflåten:
Kystfiskefartøyer under 28 meter som er tillatt
utskiftet med større fartøyer helt opp til 65 meter har i
stor grad tatt i bruk et mer effektivt redskap som
snurrevadtrål som tillates brukt helt inn til
fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som
må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.
I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner
per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO2

avgift som andre næringer må betale. I 2013 utgjorde
drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En tråler bruker
18-20 prosent av fangsten til å dekke
drivstoffkostnader sammenlignet med 5-6 prosent i
den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert av de
største fartøyene over 28 meter i gjennomsnitt 1
million kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også
utenlandske trålere som lander fisk i norske havner får
denne norske subsidien.
Havfiskefartøyene foredler i økende grad fisken om
bord. Dette reduserer råstoffgrunnlaget for
landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og
leveringsmulighetene reduseres for den mindre mobile
kystflåte uten mulighet for frysing om bord. Denne
utviklingen har skapt et økende press på de sårbare
kyst- og fjordressurser i de nære kystfarvann.
Mens stortrålerne etter dagens reguleringer er henvist
til å fiske utenfor seks nautiske mil, kan en storsnurper
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fiske helt inn til land og tømme en fjord for fisk i noen

energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de

få enkeltkast. Fjord- og kysttorsken er derfor truet og

marine ressurser.

trenger ekstra beskyttelse med fjordlinjer som
begrenser de største fartøyenes adgang til å fiske

Viktige tiltak kan være:

innenfor fjordkjeftene. Havforskningsinstituttet
anbefaler at kun fartøy under 11 meter bør gis

Tillegge kystkommune ansvaret for en klimatilpasset

anledning til å fiske innenfor disse fjordlinjene mens

utnyttelse av fiske- og arealressursene innenfor

myndighetene har satt maksimumsstørrelsen til 15

fjordlinjene som tilhører hele folket i kommunene.

meter.

Kommunene bør få anledning til å kreve inn en
bruksavgift for arealet.

Hvor fjordlinjene skal trekkes anbefales av en nasjonal
fjordfiskenemd. Reguleringene uthules imidlertid ved at

Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder med

Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne,

utilstrekkelig vannsirkulasjon med oppsamling og

dispensjoner til å fiske etter sild innenfor fjordlinja. I og

rensing av slam.

med at torsk, sei og uer kan beite på sild som vandrer
inn i fjordene, er det vel dokumentert at denne type

Overføring av de miljøskadelige subsidier til

sildefangst er oppblandet med fisk fra andre truede

havfiskeflåten til investeringer i forbedret

bestander. Myndighetenes praksis er derfor en trussel

energibesparende teknologi i hele verdikjeden fra

for ressursgrunnlaget, verdiskapingen og bosettingen

fangst til marked.

langs våre fjorder.
Henvise fartøy over 28 meter som fisker med
Næringsgrunnlaget for fjord- og kystfisket er samtidig

snurrevadtrål til fiske utenfor 6 milsgrensa på lik linje

truet av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene.

med den ordinære trålerflåte for å beskytte kysttorsken

Et oppdrettsanlegg med produksjon av omlag 900

som vandrer ut og inn av fjordene.

tonn fisk trenger 1.100 tonn fiskefôr. Dette tilfører
fjorden daglig 5.000 kilo urenset slam (med 10 prosent

Image info:

tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33.000
mennesker som produserer 150 gram avføring per dag

Gadus Njord tråler ved kai på Melbu

(som for øvrig renses før utslipp).
Arne Luther.
Hvis det er god vannsirkulasjon og utveksling med
kyst- og havstrømmer trenger ikke dette være et

Torbjørn Trondsen.

problem. Men i mange fjorder akkumulerer slammet
seg i bassenger med begrenset vannutskifting. I tillegg

© Bladet Vesterålen

tilfører oppdrettsvirksomheten fjordsystemene

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

kjemikalier som brukes til impregnering av nøter og til
lusebekjempelse. Samlet kan dette skade det

Oversikt over like treff

marinøkologiske systemets bærekraft og dermed
næringsgrunnlaget for annet kystfiske.

Fiskerienes klimabidrag

Bladet Vesterålen - 09.03.2016 19:17
En nasjonal strategi for å redusere energibruken må
knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det

Fiskerienes klimabidrag

lokale strategier for optimal disponering av areal og

Bladet Vesterålen - 10.03.2016 07:03

driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme),
havfiskeflåten og oppdrettsnæringen som fremmer
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Se torsken, se torsken
 Namdalsavisa Pluss. 4 like treff. 08.03.2016 16:37
Sturla Nordbøe

I et område mellom Rørvik Fisk AS og Norveg kan folk
i framtida se levendelagring av hvitfisk i sjøen fra en
egen park. RØRVIK: Det er fiskeriveteranen framfor
noen, Ragnvald Pettersen, som har lansert ideen.
- Ja, det var Ragnvald som begynte å tenke på dette da
vi startet prosjektet med levendelagring. Han fikk da en
profesjonell tegner til å illustrere hvordan vi ser for oss
dette, sier økonomisjef Sunniva Nicolaisen i Rørvik
Fisk. Hun understreker at parken og planene ligger et
stykke fram i tid.
- Det første vi må gjøre er å få ei avklaring rundt hvor
eiendomsgrensene i området går. Vi har hatt et møte
med Norveg og Vikna kommune om dette så langt,
røper økonomisjefen.
Lagring er alt godkjent
Hovedprosjektet om levendelagring av hvitfisk er
imidlertid klart og vil bli startet opp i år. Rørvik Fisk har
allerede fått godkjennelse for en lokalitet i
Martnassundet. Ideen med levendelagring av hvitfisk
er rett og slett for å sikre jevn råvareforsyning til
produksjonsbedriften i Kystbyen.
På sikt er altså tanken å flytte noe av den lagra
hvitfisken over Nærøysundet og få en lokalitet mellom
Rørvik Fisk og Norveg. Det er mulig å etablere en slags
slaktemerd med levende, villfanget torsk i sjøen
utenfor lokalene til industribedriften. Anlegget på
tegninga har fire rom, mens det endelige anlegget
trolig blir mindre, påpeker Nicolaisen.
Turister og skoleelever
- Det hadde jo vært et fantastisk tilbud for å vise den
moderne hvitfiskindustrien og koblet dette mot museet
- brukt som tilbud til turister, men ikke minst opp mot
skolene i om- rådet. Som et supplement da til
visningsanlegget som Salmonor har på laks, skriver
Sunniva Nicolaisen i et brev til Vikna kommune om

ideen.
Uansett understreker økonomisjefen overfor
kommunen at det aktuelle området vil være ypperlig
for kommunen som et parkområde, uavhengig av om
tanken på et visningsanlegg blir realisert noen gang.
Image info:
PLANER: Rørvik Fisk AS har fått tegnet denne skissea
av det mulige visningsanlegget for villfanget torsk.
TEGNING: AS Rørvik Fisk
© Namdalsavisa Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/HmeUFUSx
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Se torsken, se torsken

Side 84 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

Namdalsavisa Pluss - 08.03.2016 16:37
Se torsken, se torsken

Helgelendingen Pluss - 08.03.2016 18:20
Se torsken, se torsken

Helgelendingen Pluss - 08.03.2016 18:20
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 Framtid i Nord. 08.03.2016. Side: 17
Av Torbjørn Trondsen og Arne LutherKystens tankesmie, Tromsø

Paris-avtalen om klima pålegger alle land å utvikle
nasjonal strategier for å redusere utslipp av
klimagasser, blant annet gjennom utvikling av
økonomisk mangfold og bærekraftig forvaltning av
naturressurser.
Det tilligger samfunnet et ekstra ansvar for å utvikle
strategier for bedre utnyttelse av energi og marine
ressurser som tilhører det norske folk i fellesskap.
Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske

Det er ikke bare ord
Av statssekretær Anne Karin Olli
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

ikke for noe de har gjort eller
står for.

I likhet med 1,3 millioner
andre nordmenn så jeg på
årets Melodi Grand Prix og
kåringen av en verdig vinner.
Årets vinner er ung, dyktig
kvinne og same. Som same
selv gjorde det meg ekstra
stolt. Det samme gjelder nok
alle andre samer i dette landet.

På Samefolkets dag, lørdag 6.
februar i år, så vi igjen mange hatefulle kommentarer
mot landets samer, og samer
i Trondheim opplevde grov
hets da de gikk hjem gjennom
byen i kofte etter å ha feiret sin
dag. Den ene som opplevde
dette, Daniel Johansen, skrev
innlegget «Lørdagskveld og
samehets» som ble publisert
11. februar i Adresseavisa. Tre
uker senere, lørdag 27. februar, var det nok en lørdagskveld
og samehets.

Men umiddelbart etter en
spennende lørdagskveld, startet kommentarene på nett. Det
ble – utrolig nok – provoserende for noen.
Det har vært kraftfulle samehetsende uttrykk om vinneren
på sosiale medier og i nettfora
de siste dagene. Det har vært
hatefulle kommentarer og
mange «likes» til andres hets.
Det er ikke et enkelttilfelle
når Melodi Grand Prix-vinner
Agnete Johnsen utsettes for
slik hets. Mange samer opplever hatefulle ytringer i skolegården, på gata, på nett, i
sosiale medier og i nettavisenes kommentarfelt. Mange
blir hetset fordi de er samer, og

med energieffektive redskaper kan i seg selv redusere

Regjeringen er bekymret for
omfanget av hatefulle ytringer blant annet på bakgrunn
av kjønn, etnisitet, religion,
nedsatt funksjonsevne eller
seksuell orientering.
Noen ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele
samfunnet. Andre ytringer,
som blant annet oppfordrer til
vold, er i tillegg forbudt etter
norsk lov og skal straffeforfølges.
For enkeltpersoner er det å bli

tilpasses mer energivennlig.

strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt
økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre
kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.

ropt truende til på åpen gate
fordi man er den man er, en
forferdelig opplevelse. Man
blir redd. Det er skremmende
å oppleve seg som hatet fordi
man har vist seg i det offentlig
rom. Det er også skremmende
å erfare at ved å være den man
er, framprovoseres det et hat
som helt åpent uttrykkes.
Teknologien gjør i tillegg at
hetsen kan nå oss over alt – og
hele tiden. Den som utsettes,
får på mange måter aldri fred.
Hetsen preger også de som
ikke rammes direkte.
Unge samer i Norge som leser
og ser hvordan voksne menn
og kvinner kan uttrykke seg,
kan selv bli redd for å vise sin
samiske identitet. De kan bli
tilbakeholdne med både å ytre
seg, og delta, på ulike arenaer i
det offentlige rom.
Sånn skal det ikke være. Vi
må derfor vise at vi ikke tolerer slik hets. Vi kan ikke være
likegyldige ved å la hatefulle
ytringer stå uimotsagt eller
ukommentert. Ytringene rammer ikke bare enkeltpersoner,
men også en hel gruppe – i dette tilfellet samer.
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Vi som er politikere og myndighetspersoner, har et særskilt ansvar for å ta til motmæle, selv om hver og en av oss
også må bidra.

heller ikke spre eller oppfordre
til hat. Den offentlige debatten
er ikke tjent med at enkelte
holder seg unna – av frykt for
den hetsen som kan følge.

Vi alle har et ansvar for skape
et klima hvor alle kan vise
hvem de er uten å være redde
for hets og trusler.

Regjeringen må også sikre at
andre viktige verdier i et liberalt demokrati som det norske,
som mangfold, respekt for forskjellighet, likestilling og tillit
mellom mennesker holdes i
hevd. Vi kan derfor ikke skjule
oss bak at hatet som uttrykkes
på internett og ropes på gaten,
bare er ord.

Regjeringen la i november i
fjor fram en politisk erklæring
mot hatefulle ytringer, og vi
arbeider nå med å utforme en
egen strategi. Dette er et viktig
arbeid for regjeringen og har
høy prioritet. Det er også et
utfordrende arbeid.
Vi vil selvsagt hegne om
ytringsfriheten som er en helt
umistelig verdi. Men vi skal

Ord er med på å forme holdninger hos noen, og hindringer hos andre. Samer skal ikke
tåle hets og oppleve begrensinger fordi de er samer. Hatefulle ytringer må bekjempes.

Fiskerienes klimabidrag

energiforbruket i fangst. Men også flåtestrukturen kan

I løpet av de 10 siste årene har myndighetenes

Tirsdag 8. mars 2016

Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther
Kystens tankesmie, Tromsø

1800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.

Paris-avtalen om klima pålegger alle land å utvikle nasjonal
strategier for å redusere utslipp
av klimagasser, blant annet
gjennom utvikling av økonomisk mangfold og bærekraftig
forvaltning av naturressurser.

Motivet for strukturpolitikken
har vært å tilpasse fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag. Faktum er imidlertid
at fiskeflåtens samlede fangsteffektivitet målt i motorkraft,
har vært uforandret de siste 10
årene selv med den store nedgangen antall kystfiskefartøy.
Årsaken er at myndighetene
har fremmet en gradvis økning
av fartøy størrelsen i alle fartøykategorier samt ved tildeling av
drivstoffsubsidier til den energiintensive havfiskeflåten:

Det tilligger samfunnet et
ekstra ansvar for å utvikle strategier for bedre utnyttelse av
energi og marine ressurser som
tilhører det norske folk i fellesskap. Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske
med energieffektive redskaper
kan i seg selv redusere energiforbruket i fangst. Men også flåtestrukturen kan tilpasses mer
energivennlig.
I løpet av de 10 siste årene har
myndighetenes strukturpolitikk ført til at myndighetene har
tillatt økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over
28 meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot redusert med

* Kystfiskefartøyer under 28
meter som er tillatt utskiftet
med større fartøyer helt opp
til 65 meter har i stor grad tatt
i bruk et mer effektivt redskap
som snurrevadtrål som tillates
brukt helt inn til fjordmunningene i motsetning til ordinære
trålere som må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.
* I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner per
liter bunkersolje som inklude-

rer refusjon av CO2 avgift som
andre næringer må betale. I
2013 utgjorde drivstoffsubsidier
326 millioner kroner. En tråler
bruker 18-20 prosent av fangsten til å dekke drivstoffkostnader sammenlignet med 5-6
prosent i den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert av de
største fartøyene over 28 meter i
gjennomsnitt 1 million kroner i
slike subsidier. Det ironiske er
at også utenlandske trålere som
lander fisk i norske havner får
denne norske subsidien.
Havfiskefartøyene foredler i
økende grad fisken om bord.
Dette reduserer råstoffgrunnlaget for landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og leveringsmulighetene reduseres for
den mindre mobile kystflåte
uten mulighet for frysing om
bord. Denne utviklingen har
skapt et økende press på de sårbare kyst- og fjordressurser i de
nære kystfarvann. Mens stortrålerne etter dagens reguleringer er henvist til å fiske utenfor
seks nautiske mil, kan en storsnurper fiske helt inn til land og
tømme en fjord for fisk i noen
få enkeltkast. Fjord- og kysttorsken er derfor truet og trenger
ekstra beskyttelse med fjordlinjer som begrenser de største
fartøyenes adgang til å fiske
innenfor «fjordkjeftene». Havforskningsinstituttet anbefaler
at kun fartøy under 11 meter bør
gis anledning til å fiske innenfor disse fjordlinjene mens
myndighetene har satt maksimumsstørrelsen til 15 meter.

Hvor fjordlinjene skal trekkes anbefales av en nasjonal
fjordfiskenemd. Reguleringene
uthules imidlertid ved at Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne, dispensjoner til å fiske
etter sild innenfor fjordlinja. I
og med at torsk, sei og uer kan
beite på sild som vandrer inn i
fjordene, er det vel dokumentert
at denne
type sildefangst er oppblandet med fisk fra andre truede bestander. Myndighetenes
praksis er derfor en trussel for
ressursgrunnlaget, verdiskapingen og bosettingen langs
våre fjorder.
Næringsgrunnlaget for fjordog kystfisket er samtidig truet
av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene. Et oppdrettsanlegg med produksjon
av omlag 900 tonn fisk trenger
1100 tonn fiskefôr. Dette tilfører
fjorden daglig 5000 kilo urenset
slam (med 10 prosent tørrstoff).
Dette tilsvarer kloakken fra 33
000 mennesker som produserer
150 gram avføring per dag (som
for øvrig renses før utslipp).
Hvis det er god vannsirkulasjon og utveksling med kyst- og
havstrømmer trenger ikke dette
være et problem. Men i mange
fjorder akkumulerer slammet
seg i bassenger med begrenset
vannutskifting. I tillegg tilfører
oppdrettsvirksomheten fjordsystemene kjemikalier som
brukes til impregnering av nøter
og til lusebekjempelse. Samlet
kan dette skade det marinøkologiske systemets bærekraft og

dermed næringsgrunnlaget for
annet kystfiske.
En nasjonal strategi for å redusere energibruken må knyttes
til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det lokale strategier
for optimal disponering av areal
og driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme), havfiskeflåten og oppdrettsnæringen
som fremmer energieffektivitet
og bærekraftig verdiskaping av
de marine ressurser.
Viktige tiltak kan være.
1. Tillegge kystkommune
ansvaret for en klimatilpasset
utnyttelse av fiske- og arealressursene innenfor fjordlinjene
som tilhører hele folket i kommunene. Kommunene bør få
anledning til å kreve inn en
bruksavgift for arealet.
2. Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder med utilstrekkelig vannsirkulasjon med
oppsamling og rensing av slam.
3. Overføring av de miljøskadelige subsidier til havfiskeflåten til investeringer i forbedret
energibesparende teknologi i
hele verdikjeden fra fangst til
marked.
4. Henvise fartøy over 28 meter
som fisker med snurrevadtrål til
fiske utenfor 6 milsgrensa på lik
linje med den ordinære trålerflåte for å beskytte kysttorsken
som vandrer ut og inn av fjordene.

Motivet for strukturpolitikken har vært å tilpasse

drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En tråler bruker

fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag.

18-20 prosent av fangsten til å dekke

Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede

drivstoffkostnader sammenlignet med 5-6 prosent i

fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært uforandret

den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert av de

de siste 10 årene selv med den store nedgangen antall

største fartøyene over 28 meter i gjennomsnitt 1

kystfiskefartøy. Årsaken er at myndighetene har

million kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også

fremmet en gradvis økning av fartøy størrelsen i alle

utenlandske trålere som lander fisk i norske havner får

fartøykategorier samt ved tildeling av drivstoffsubsidier

denne norske subsidien.

til den energiintensive havfiskeflåten:
Havfiskefartøyene foredler i økende grad fisken om
* Kystfiskefartøyer under 28 meter som er tillatt

bord. Dette reduserer råstoffgrunnlaget for

utskiftet med større fartøyer helt opp til 65 meter har i

landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og

stor grad tatt i bruk et mer effektivt redskap som

leveringsmulighetene reduseres for den mindre mobile

snurrevadtrål som tillates brukt helt inn til

kystflåte uten mulighet for frysing om bord. Denne

fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som

utviklingen har skapt et økende press på de sårbare

må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.

kyst- og fjordressurser i de nære kystfarvann. Mens
stortrålerne etter dagens reguleringer er henvist til å

* I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner

fiske utenfor seks nautiske mil, kan en storsnurper

per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO2

fiske helt inn til land og tømme en fjord for fisk i noen

avgift som andre næringer må betale. I 2013 utgjorde
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marine ressurser.

trenger ekstra beskyttelse med fjordlinjer som
begrenser de største fartøyenes adgang til å fiske

Viktige tiltak kan være.

innenfor «fjordkjeftene». Havforskningsinstituttet
anbefaler at kun fartøy under 11 meter bør gis

1. Tillegge kystkommune ansvaret for en

anledning til å fiske innenfor disse fjordlinjene mens

klimatilpasset utnyttelse av fiske- og arealressursene

myndighetene har satt maksimumsstørrelsen til 15

innenfor fjordlinjene som tilhører hele folket i

meter.

kommunene. Kommunene bør få anledning til å kreve
inn en bruksavgift for arealet.

Hvor fjordlinjene skal trekkes anbefales av en nasjonal
fjordfiskenemd. Reguleringene uthules imidlertid ved at

2. Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder

Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne,

med utilstrekkelig vannsirkulasjon med oppsamling og

dispensjoner til å fiske etter sild innenfor fjordlinja. I og

rensing av slam.

med at torsk, sei og uer kan beite på sild som vandrer
inn i fjordene, er det vel dokumentert at denne

3. Overføring av de miljøskadelige subsidier til
havfiskeflåten til investeringer i forbedret

type sildefangst er oppblandet med fisk fra andre

energibesparende teknologi i hele verdikjeden fra

truede bestander. Myndighetenes praksis er derfor en

fangst til marked.

trussel for ressursgrunnlaget, verdiskapingen og
bosettingen langs våre fjorder.

4. Henvise fartøy over 28 meter som fisker med
snurrevadtrål til fiske utenfor 6 milsgrensa på lik linje

Næringsgrunnlaget for fjord- og kystfisket er samtidig

med den ordinære trålerflåte for å beskytte kysttorsken

truet av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene.

som vandrer ut og inn av fjordene.

Et oppdrettsanlegg med produksjon av omlag 900
tonn fisk trenger 1100 tonn fiskefôr. Dette tilfører

© Framtid i Nord

fjorden daglig 5000 kilo urenset slam (med 10 prosent

Les hele nyheten på http://ret.nu/TIvSS0W4

tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33 000
mennesker som produserer 150 gram avføring per dag
(som for øvrig renses før utslipp). Hvis det er god
vannsirkulasjon og utveksling med kyst- og
havstrømmer trenger ikke dette være et problem. Men i
mange fjorder akkumulerer slammet seg i bassenger
med begrenset vannutskifting. I tillegg tilfører
oppdrettsvirksomheten fjordsystemene kjemikalier
som brukes til impregnering av nøter og til
lusebekjempelse. Samlet kan dette skade det
marinøkologiske systemets bærekraft og dermed
næringsgrunnlaget for annet kystfiske.
En nasjonal strategi for å redusere energibruken må
knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det
lokale strategier for optimal disponering av areal og
driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme),
havfiskeflåten og oppdrettsnæringen som fremmer
energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de
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- Industrien trenger fersk fisk
 Lofotposten. 1 like treff. 07.03.2016 08:00
Magnar Johansen

Fiskere som leverer fryst råstoff må betale en egen
ressursavgift. Bak forslaget som blir lansert på
Venstres landsmøte, står Vågan Venstre. Landindustrien etterspør ferskt råstoff.
Det er ferskt råstoff som skaper de mest etterspurte
produktene, sier Andreas Santi Falch.
Bakgrunnen for forslaget er Sjømatmeldingen fra
regjeringen som skal bane vei for en mer lønnsom
næring. Venstre mener noen av tiltakene vil føre til at
sjømatindustrien får tilført mindre fisk. Blant annet
gjennom forslagene om å oppheve leverings-,
bearbeiding- og aktivitetsplikt for trålere som er knyttet
til konkrete landanlegg og kommuner.
Nordland Venstres svar er å overføre fiskekvotene fra
leveringspliktige trålere til kystflåten. Samtidig ønsker
partiet å innføre en ressursavgift for fisk som fryses
om bord for alle fiskefartøy.
- Vi skiller mellom fryst og ferskt råstoff når det gjelder
ressursrente. De som leverer ferskt råstoff bidrar til
aktivitet langs kysten. De som henter råstoffet og
fryser fisken for et globalt marked bidrar ikke i samme
grad til verdiskaping i Norge. I dag er det mer lønnsomt
å fryse fisken selv om markedsprisen er lavere.
Årsaken er at trålerne får en større del av kaken enn
om fisken leveres fersk, sier Santi Falch.
Han viser til at Sjømatmeldingen peker på mangel på
ferskt råstoff som en utfordring for filetindustrien for å
utnytte produksjonskapasiteten, og møte markedets
krav om ferske leveranser.
- Meldingens svar er kvotebonus for levendelagring av
torsk og ferskfiskordningen. Forslagene møter ikke
utfordringene landindustrien sliter med.
- Vil forslaget om ressursrente på fryst råstoff være
kontroversielt?

- Det bør det ikke være. Oljenæringen betaler en slik
rente for å høste av en naturressurs.
- Har dere vurdert størrelsen på ressursrenten?
- Nei. Det praktiske og økonomiske har vi ikke vurdert.
Det er det prinsipielle, at de som leverer fryst råstoff i
et globalt marked skal betale en avgift, vi ønsker å få
vedtatt som en nasjonal politikk, sier Santi Falch.
Ressursrente på fryst råstoff for stimulere til
leveranser av fersk fisk har ikke vært tema i Norges
Fiskarlag, opplyser assisterende generalsekretær Jan
Birger Jørgensen.
- Det vi forholder oss til ferskfiskbonusen som gir
fiskere økt torskekvote ved fiske på andre fiskeslag om
høsten. Det er delte meninger om denne i Norges
Fiskarlag. Mange mener den favoriserer Finnmark. Å
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innføre avgift for landinger av fryst fisk har vi ikke
vurdert, sier Jørgensen.
Image info:
Vil ha avgift på fryst fisk: Andreas Santi Falch (t.v.),
Anja Johansen og Gaute Wahl i Vågan Venstre håper
Venstres landsmøte støtter forslaget om ressursavgift
på fryst fisk. - Dette er råstoff som tilbys i et globalt
marked, og skaper liten aktivitet langs kysten. Derfor
bør det innføres avgift, sier Andreas Santi Falch. FOTO:
MAGNAR JOHANSEN
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/J4BXFrwt

Oversikt over like treff
- Industrien trenger fersk fisk
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Fiskerienes klimabidrag
 iTromsø. 07.03.2016. Side: 30-31
Torbjørn Trondsen | Arne Luther

pålegger alle land å utvikle nasjonal strategier for å
redusere utslipp av klimagasser, blant annet gjennom
utvikling av økonomisk mangfold og bærekraftig
forvaltning av naturressurser.

30 Mandag 7. mars 2016

Veivalg i Ramfjord
Av Tor Egil Sandnes
Frp

Jeg registrerer dessverre at
byrådsleder Kristin Røymo
(Ap) har sett seg nødt til å
begå et nytt løftebrudd, det
gjelder løftet om at hun ikke
skulle ta omkamp om plasseringen av nyvegen i Ramfjord.
Det nye byrådet ser ut til å være
kommet i en handlekraftpanikk
som resulterer i at milliardprosjektene fyker veggimellom.
Både østre og vestre alternativ
vil kreve store kostbare og
omfattende problemløsninger.
For meg har ikke trasévalget
vært enkelt, en av hovedårsakene til det er følgende:
Utfordringene som landskapet
stiller oss overfor er en ting, noe
helt annet særinteresser som
byråkrati, fredningsiver og forutinntatte såkalte fagetater.
Disse kan virkelig få både kostnadene og tidsbruken nærmest

strategier for bedre utnyttelse av energi og marine
ressurser som tilhører det norske folk i fellesskap.
Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske
med energieffektive redskaper kan i seg selv redusere
energiforbruket i fangst. Men også flåtestrukturen kan
tilpasses mer energivennlig.
I løpet av de 10 siste årene har myndighetenes
strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt
økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre
kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.
Motivet for strukturpolitikken har vært å tilpasse
fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag.
Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede
fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært uforandret
de siste 10 årene selv med den store nedgangen antall
kystfiskefartøy. Årsaken er at myndighetene har
fremmet en gradvis økning av fartøy størrelsen i alle
fartøykategorier samt ved tildeling av drivstoffsubsidier
til den energiintensive havfiskeflåten:
• Kystfiskefartøyer under 28 meter som er tillatt
utskiftet med større fartøyer helt opp til 65 meter har i
stor grad tatt i bruk et mer effektivt redskap som
snurrevadtrål som tillates brukt helt inn til
fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som
må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.
• I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner

Utfordringen for vestre alternativ både økonomisk og ikke
minst praktisk er broen som
skal krysse fjorden og som blir
nesten like lang som Tromsøbrua og som på toppen av det
hele skal forankres i Leirbakken.
Skjebnen til Breivikeidet-broen
som kollapset allerede under
bygging på grunn av de helt spesielle grunnforholdene i området kaster ikke akkurat positive
skygger over den tiltenkte Ramfjordbroen som er hovedingrediensen i vestre alternativ.

E8 til Tromsø
Av Finn Karlsen
Først må jeg si at Rolf Richardsen har helt rett når han
vil forkaste vestre alternativ.

Det tilligger samfunnet et ekstra ansvar for å utvikle

til å stige inn i himmelen.
Hovedårsakene til at jeg landet
på østre alternativ var en veldig
gunstig løsning for å ta Breivikeidet-veien inn på E8, slik at
denne trafikken slipper å gå
mellom skolen og barnehagen
og videre gjennom Ramfjord.

Saken er den at veien, etter å ha
landet fra broen over Ramfjord,
skal følge den innfartsveien vi
har i dag og som er belastet nok
som den er i dag. Den følger
langs fjæra, på nedsiden av
bebyggelsen og inn til broen
med de belastninger dette
medfører for dem som bor her.
Videre: Jeg har ikke sett noen
som har skrevet eller har uttalt
seg om hvor i Lavangsdalen den
veien som skal bort til Fagernes
og knyttes til riksvei 91 på Breivikeidet skal ligge og hva som er
kostnadene med og bygge
denne. Man skal bygge vestre
trase og påstår at den blir kortere, men har de tatt med veien
som skal til riksvei 91? Til Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, det blodrøde byrådet og
andre: Vil dere påstå at de planene dere nå legger frem er
fremtidsrettet for en by og et
område i sterk vekst?
Så proklamerer byrådskleder
Kristin Røymo (Ap) like bastant
som saken om underskuddet i
kommunen under valgkampen
at dette prosjektet må finansieres med bompenger. Det hun
ikke forteller oss er følgende: Er
det slik at vi her i Tromsø skal
fortsette å betale drivstoffavgift
i tillegg til bompenger? Det
skulle ikke forundre meg. Sett
ned farten til 30 km/t på den
verste veistrekningen i Ramfjord helt til Røymo, Naimak og
de andre som ikke tenker fremover tar til vett eller blir byttet
ut.
Så Kvaløyforbindelsen. Her
skal de altså bygge en ny bro

knappe to kilometer fra den
eksisterende broen. Jeg kan fortelle at knappe to kilometer i
denne rennen som ikke er veldig bred og som har dyptgående
nok til at et fartøy på kanskje
150–200 meter skal passere ikke
er mye å gå på. Jeg tør minne
om at det her er en sving som
fartøyene må gjøre. Tør vite
hvem i veivesenet som har
kompetanse til å vurdere dette
og hvor de eventuelt har innhentet denne kompetansen fra.
Det er det ene.
Jeg trodde at når de skulle
bygge en bro til, så var det for å
kunne ta unna trafikken og
ikke slik det ble hevdet fra byrådet at de skulle begrense trafikken. Dette er heller ikke fremtidsrettet. Det må jo være hevet
over enhver tvil at en tunnel til
Håkøya og videre til Kvaløya er
fremtidsrettet. Istedenfor hevder byrådet at man skal bygge
på Tromsøya, fortrinnsvis høyblokker langsmed sjøen, og på
fastlandet. Vel. Har ikke hørt
noe fra Jos Kögeler og hans
medsammensvorne som klarte
å forpurre bygging av havneterminal med argumentet om at
denne ville sperre for utsikten
til sundet. Ved å bygge tunnel
til Kvaløya vil man ikke bare
ta unna trafikken slik den er
i dag. Man slipper at all trafikk havner i Giæverbukta.
Man legger til rette for bygging på Kvaløya og sist, men
ikke minst, så legger man forholdene til rette for en vei
sørover med tilknytning til
kystveien til Senja samt veien
som det er store planer om å
bygge mot Finnsnes og Harstad. Jeg tror vi må konkludere med at disse som tar
avgjørelser i disse sakene i
beste fall er inkompetente.
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Unnskyld til kassa på
Eurospar Tomasjord!
Jeg har vært virussyk i en uke
og følte trang til å komme ut i
solen. Jeg følte meg bedre og
tok turen til Eurospar.

Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther
Kystens tankesmie, Tromsø

Godt å ha en handlevogn å
holde seg i. Framme ved kassen
var jeg sliten, hostet og følte meg
sliten. Kunden ved den andre
kassen var en bekjent som fortalte at han hadde slitt i tre uker
med samme influensa. Den
andre kunden snudde seg og
fortalte at hun også hadde slitt i
tre uker, begge med feber, muskel- og leddsmerter.

Parisavtalen om klima pålegger alle land å utvikle nasjonal
strategier for å redusere
utslipp av klimagasser, blant
annet gjennom utvikling av
økonomisk mangfold og bærekraftig forvaltning av naturressurser.
Det tilligger samfunnet et ekstra
ansvar for å utvikle strategier for
bedre utnyttelse av energi og
marine ressurser som tilhører
det norske folk i fellesskap. Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske med energieffektive redskaper kan i seg selv
redusere energiforbruket i
fangst. Men også flåtestrukturen
kan tilpasses mer energivennlig.

Var det virkelig mulig, jeg
hadde ikke vært influensasyk på
ca. 10 år. Jeg ble så utslått av å
høre på deres influensaopple-

•
I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner
per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO₂ avgift
som andre næringer må betale.
I 2013 utgjorde drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En
tråler bruker 18–20 prosent av
fangsten til å dekke drivstoffkostnader sammenlignet med
5–6 prosent i den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert
av de største fartøyene over 28
meter i gjennomsnitt 1 million
kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også utenlandske
trålere som lander fisk i norske
havner får denne norske subsidien.
Havfiskefartøyene foredler i
økende grad fisken om bord.

Det var den unge, snille kassadamen som spurte forsiktig om
jeg kunne være snill å ta varene
mine. Plutselig oppdaget jeg at
det sto to kunder som ventet på
plass til sine varer. Jeg ba om
unnskyldning og pakket så fort
jeg kunne. Jeg følte meg både
syk og uoppmerksom både
overfor kassadamen og kundene. I alle fall må jeg takke
mine to kjenninger som gjorde
meg oppmerksom på at jeg ikke
var så frisk som jeg trodde.
Masse angrende hilsen til
dere som ble berørt.
A.M.C.

Av Jens Revold

styremedlem i Tromsø SV

Vi skal ikke hovere i den situasjonen Tromsø nå har kommet i, men det må være lov å
si at noen har advart. Når jeg
leser tidligere politiker-kollega Ole M. Johansen, må jeg
si meg skuffet over at denne
ganske sindige Frp-eren så til
de grader går løs på Statens
vegvesen.

Motivet for strukturpolitikken
har vært å tilpasse fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag. Faktum er imidlertid
at fiskeflåtens samlede fangsteffektivitet målt i motorkraft, har
vært uforandret de siste 10 årene
selv med den store nedgangen
antall kystfiskefartøy. Årsaken er
at myndighetene har fremmet
en gradvis økning av fartøy størrelsen i alle fartøykategorier
samt ved tildeling av drivstoffsubsidier til den energiintensive
havfiskeflåten:
•
Kystfiskefartøyer
under 28 meter som er tillatt
utskiftet med større fartøyer
helt opp til 65 meter har i stor
grad tatt i bruk et mer effektivt
redskap som snurrevadtrål som
tillates brukt helt inn til fjordmunningene i motsetning til
ordinære trålere som må fiske
på havfiskekvoter utenfor 6
nautiske mil.

velse at jeg glemte å putte varene
i posen. Plutselig kjente jeg et
forsiktig dult i ryggen.

E8 – historien om et varslet
samferdselsmessig mord!

I løpet av de 10 siste årene har
myndighetenes strukturpolitikk
ført til at myndighetene har tillatt økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre kystfiskefartøy med lavt energiforbruk
er derimot redusert med 1800
(-24 prosent) som følge av strukturpolitikken.

Foto: Ståle P. Fremnesvik

Kystens tankesmie, Tromsø Parisavtalen om klima

Dette reduserer råstoffgrunnlaget for landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og leveringsmulighetene reduseres for den
mindre mobile kystflåte uten
mulighet for frysing om bord.
Denne utviklingen har skapt et
økende press på de sårbare kystog fjordressurser i de nære kystfarvann. Mens stortrålerne etter
dagens reguleringer er henvist til
å fiske utenfor seks nautiske mil,
kan en storsnurper fiske helt inn
til land og tømme en fjord for fisk
i noen få enkeltkast. Fjord- og
kysttorsken er derfor truet og
trenger ekstra beskyttelse med
fjordlinjer som begrenser de
største fartøyenes adgang til å
fiske innenfor «fjordkjeftene».
Havforskningsinstituttet anbefaler at kun fartøy under 11 meter
bør gis anledning til å fiske
innenfor disse fjordlinjene mens
myndighetene har satt maksimumsstørrelsen til 15 meter.

Hvor fjordlinjene skal trekkes
anbefales av en nasjonal fjordfiskenemnd. Reguleringene uthules imidlertid ved at Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne, dispensasjoner til å fiske
etter sild innenfor fjordlinja. I og
med at torsk, sei og uer kan beite
på sild som vandrer inn i fjordene, er det vel dokumentert at
denne type sildefangst er oppblandet med fisk fra andre truede bestander. Myndighetenes
praksis er derfor en trussel for
ressursgrunnlaget, verdiskapingen og bosettingen langs våre
fjorder.
Næringsgrunnlaget for fjordog kystfisket er samtidig truet av
den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene. Et oppdrettsanlegg med produksjon av om lag
900 tonn fisk trenger 1100 tonn
fiskefôr. Dette tilfører fjorden
daglig 5000 kilo urenset slam
(med 10 prosent tørrstoff). Dette

tilsvarer kloakken fra 33 000
mennesker som produserer 150
gram avføring per dag (som for
øvrig renses før utslipp). Hvis det
er god vannsirkulasjon og
utveksling med kyst- og havstrømmer trenger ikke dette
være et problem. Men i mange
fjorder akkumulerer slammet
seg i bassenger med begrenset
vannutskifting. I tillegg tilfører
oppdrettsvirksomheten fjordsystemene kjemikalier som brukes til impregnering av nøter og
til lusebekjempelse. Samlet kan
dette skade det marinøkologiske
systemets bærekraft og dermed
næringsgrunnlaget for annet
kystfiske.
En nasjonal strategi for å redusere energibruken må knyttes til
de enkelte næringer. I fiskeriene
kreves det lokale strategier for
optimal disponering av areal og
driftsbetingelser for kystfiske
(inkludert turisme), havfiskeflå-

Faktum er
at fiskeflåtens samlede
fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært
uforandret de
siste 10 årene.
ten og oppdrettsnæringen som
fremmer energieffektivitet og
bærekraftig verdiskaping av de
marine ressurser.
Viktige tiltak kan være.
1.
Tillegge kystkommune ansvaret for en klimatilpasset utnyttelse av fiske- og
arealressursene innenfor fjordlinjene som tilhører hele folket i
kommunene. Kommunene bør

få anledning til å kreve inn en
bruksavgift for arealet.
2.
Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder med
utilstrekkelig vannsirkulasjon
med oppsamling og rensing av
slam.
3.
Overføring av de miljøskadelige subsidier til havfiskeflåten til investeringer i forbedret energibesparende teknologi
i hele verdikjeden fra fangst til
marked.
4.
Henvise fartøy over
28 meter som fisker med snurrevadtrål til fiske utenfor 6
milsgrensa på lik linje med
den ordinære trålerflåte for å
beskytte kysttorsken som vandrer ut og inn av fjordene.

Statens vegvesen skal bringe
inn så mye fakta som overhodet
mulig og planlegge etter det som
gir størst samfunnsmessig
nytte. Det skal svært gode grunner for at etaten anbefaler en
lengre vei, og det vet alle samferdselspolitikere. Alt dette gir
bare ett svar for veien gjennom
Ramfjord, og det er vestalternativet. Frp er nemlig nøkkelen i
det tragiske som har skjedd, for
de satt med byrådsansvaret
(Alvarstein) for byutvikling og
planlegging og kjørte saken,
bare hør på Jonas Stein.
Det er veldig vanskelig å forstå
hva det var som brakte særlig
Frp over til et så utrolig håpløst
standpunkt som å legge veien på
østsiden i Ramfjorden. Uansett
– ny og langtekkelig planlegging, lengre vei, rasfare – motargumentene står i kø. Venstre var
jo imot, og nå avklarer også
Høyre ved Lars Echroll at det
har vært stor intern uenighet i
det forrige blå regimet. Vi vet at
på den andre siden var en gammel Høyre-traver som Gunnar
Pedersen, med lange historiske
utlegninger, sterkt for.
Når det gjelder Frp, har jeg
kommet til følgende teorier – og
ber gjerne om en oppklaring fra
Ole M. Johansen.
a) Det er mange som stemmer
Frp i Ramfjord, og det er mulig
at veldig mange av disse vil ha
veien mot øst.

b) Frp er en forkledd tilhenger
av Tindtunnelen, men vil ikke si
det. De opererer med en flertrinnsstrategi, der første ledd er
veien i Ramfjord mot øst, for så
å lansere en kjempedyr og etter
de flestes mening marginalt
nyttig tunnel gjennom tinden.
Selv om Terje Walnum & Co. har
mast om dette i en årrekke, er
det ikke ett eneste parti som har
tatt saken.
c) Frp ser store muligheter i
oppdrag for noen entreprenører
i byen, med masseutnyttelse og
infrastrukturtiltak som gevinst.
Jeg regner ikke med noe svar på
mine hypoteser, men vi er en del
som spør oss om hvordan i all
verden dette kunne gå til?! La
oss nå håpe at fornuften seirer
og at byen kan stå sammen om
et vestlig alternativ. Arbeiderpartiet har jo i så måte vært helt
entydig vestvendt, helt opp til
nylig.
Jeg har lyst til å legge til at Frp
flere ganger har gjort positive
ting for byen. Jeg kan her for
eksempel nevne at partiet på
Stortinget sikret 20 millioner
kroner til Mandelakonserten i
2005, der regjeringen med Bondevik i spissen sa absolutt nei.
Frps ja avgjorde faktisk saken.
Frp ved blant andre Ole M.
Johansen var en pådriver for flygerutdanningen ved UiT, og
partiet har i mange sammenhenger hatt gode nøkterne analyser på den økonomiske situasjonen i kommunen. Men akkurat i denne saken gikk de i baret,
dessverre. La oss håpe at politikerne i Tromsø nå kan stå
sammen, for ting har vært rotet
til altfor lenge. Enighet nå er
nemlig den absolutt eneste
mulighet for å dra dette prosjektet i havn innen rimelig kort
frist.

per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av CO
avgift som andre næringer må betale. I 2013 utgjorde
drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En tråler bruker
18-20 prosent av fangsten til å dekke
drivstoffkostnader sammenlignet med 5-6 prosent i
den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert av de
største fartøyene over 28 meter i gjennomsnitt 1
million kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også
utenlandske trålere som lander fisk i norske havner får
denne norske subsidien.
Havfiskefartøyene foredler i økende grad fisken om
bord.
Dette reduserer råstoffgrunnlaget for landindustrien.
Mottaksanlegg legges ned og leveringsmulighetene
reduseres for den mindre mobile kystflåte uten
mulighet for frysing om bord. Denne utviklingen har
skapt et økende press på de sårbare kystog
fjordressurser i de nære kystfarvann. Mens stortrålerne
etter dagens reguleringer er henvist til å fiske utenfor
seks nautiske mil, kan en storsnurper fiske helt inn til
land og tømme en fjord for fisk i noen få enkeltkast.
Fjord- og kysttorsken er derfor truet og trenger ekstra
beskyttelse med fjordlinjer som begrenser de største
fartøyenes adgang til å fiske innenfor «fjordkjeftene».
Havforskningsinstituttet anbefaler at kun fartøy under
11 meter bør gis anledning til å fiske innenfor disse
fjordlinjene mens myndighetene har satt
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2. Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder med
utilstrekkelig vannsirkulasjon med oppsamling og

Hvor fjordlinjene skal trekkes anbefales av en nasjonal

rensing av slam.

fjordfiskenemnd. Reguleringene uthules imidlertid ved
at Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne,

3. Overføring av de miljøskadelige subsidier til

dispensasjoner til å fiske etter sild innenfor fjordlinja. I

havfiskeflåten til investeringer i forbedret

og med at torsk, sei og uer kan beite på sild som

energibesparende teknologi i hele verdikjeden fra

vandrer inn i fjordene, er det vel dokumentert at denne

fangst til marked.

type sildefangst er oppblandet med fisk fra andre
truede bestander. Myndighetenes praksis er derfor en

4. Henvise fartøy over 28 meter som fisker med

trussel for ressursgrunnlaget, verdiskapingen og

snurrevadtrål til fiske utenfor 6 milsgrensa på lik linje

bosettingen langs våre fjorder.

med den ordinære trålerflåte for å beskytte kysttorsken
som vandrer ut og inn av fjordene.

Næringsgrunnlaget for fjordog kystfisket er samtidig
truet av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene.

"Faktum er at fiskeflåtens samlede fangsteffektivitet

Et oppdrettsanlegg med produksjon av om lag 900

målt i motorkraft, har vært uforandret de siste 10

tonn fisk trenger 1100 tonn fiskefôr. Dette tilfører

årene."

fjorden daglig 5000 kilo urenset slam (med 10 prosent
tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33 000

© iTromsø

mennesker som produserer 150 gram avføring per dag

Les hele nyheten på http://ret.nu/5Wmu2ZDD

(som for øvrig renses før utslipp). Hvis det er god
vannsirkulasjon og utveksling med kyst- og
havstrømmer trenger ikke dette være et problem. Men i
mange fjorder akkumulerer slammet seg i bassenger
med begrenset vannutskifting. I tillegg tilfører
oppdrettsvirksomheten fjordsystemene kjemikalier
som brukes til impregnering av nøter og til
lusebekjempelse. Samlet kan dette skade det
marinøkologiske systemets bærekraft og dermed
næringsgrunnlaget for annet kystfiske.
En nasjonal strategi for å redusere energibruken må
knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det
lokale strategier for optimal disponering av areal og
driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme),
havfiskeflåten og oppdrettsnæringen som fremmer
energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de
marine ressurser.
Viktige tiltak kan være. 1. Tillegge kystkommune
ansvaret for en klimatilpasset utnyttelse av fiske- og
arealressursene innenfor fjordlinjene som tilhører hele
folket i kommunene. Kommunene bør få anledning til å
kreve inn en bruksavgift for arealet.
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Vinterens store triller for kysten befolkning er de
sentralt styrte omleggingene som det ser ut til at
posisjonspartiene på Stortinget ivrer for.

meninger

tiPS oSS! 75 11 36 00

Ta kontakt på tips@helg.no

Vi setter stor pris på at du deler dine fortellinger og bilder med oss.

www.helg.no

Helgelendingen logo, overview
med payoff

forskjellige forpliktelser til respektive lokalsamfunn.
Norge har fått en ny fiskeriminister som i
tiltredelseserklæringen sier at han har mye å lære og
får en bratt læringskurve. Kjapt var læringskurven over
og han skulle revolusjonere næringen ved å strukturere
sjarkkvoter til store kystbåter osv. Vi husker oppslag
som: Fiskere raser-kysten raseres osv.
Fra stortings og regjeringshold hevdes det at fisken
skal bli den nye oljen.
Frps Karl Ivar Hagen ville, som vi huske, selge Norges
oljeressurser. Dyktige framsynte politikere hindret det.

Konst. sjefredaktør
416 20 634
rune@helg.no

"

Jeg merker meg
også at advarselen
fra UD ikke er
referert i Arbeiderpartistyrte NRK
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Rune Pedersen,
konstituert sjefredaktør
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Helgelendingen
arbeider etter
normer og verdier i Vær Varsomplakaten. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er
et klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund. Organet som har
medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almenheten
behandler saker mot pressen i
presseetiske spørsmål.
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«Vi bryr oss om helgelendingene!»

Flyktninger
i Europa
ANNO 1929
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Flyktningkrisen blir en stadig større utfordring for EU
og Europa. Nå settes samhold og medmenneskelighet
på en alvorlig prøve. Sannhetens time nærmer seg.
Mandag holdes
et viktig møte mellom EU
og Tyrkia i
ANNO 1929
HELG.NO
Brussel. En drøy uke senere møtes toppene i EU til et
nytt og enda viktigere møte.
i fjor kom det over en million mennesker til Europa,
Normal, stansat H
Normal, stansat H
men
den kritiske fasen var ikkeFile:
nødvendigvis
i fjor.
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Ifølge utenriksminister Børge Brende (H) kan den
kritiske fasen ligge foran oss dersom tilstrømmingen
via Tyrkia og Libya ikke avtar. Migrasjonsbølgen fra
Midtøsten setter Hellas under stadig sterkere press.
Flyktningene som søker til Europa er ingen ensartet
HELG.NO
ANNO 1929
gruppe. Her
finner vi både reelle asylsøkere
og migranter som bare søker et bedre liv. «Problemet» er
enkelt sagt at EU-landene ikke klarer å takle migrasjonsbølgen
på
en
ensartet
og
jevnbyrdig
måte.
Rough, stansat H
Rough, stansat H
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Systemene bak Schengen-området og Dublin-konvensjonen har brutt sammen. Schengen-avtalen er i
utgangspunktet et opplegg for å sikre EUs yttergrense
samtidig som det er fri bevegelse av mennesker
internt. Dublin-konvensjonen innebærer blant annet
at asylsøknader
skal behandles i det første
ankomstHELG.NO
ANNO 1929
landet.

eU-landene har ikke klart å etablere et system for
solidarisk fordeling av asylsøkere landene imellom.
Noen få land har dermed måttet ta en større byrde enn
andre, og de sørlige mottakerlandene har fått et ekstra
stort problem med å håndtere de mange flyktningene.
Angela Merkels vidåpne armer gjorde vondt verre,
både for henne selv internt i Tyskland og for Europa
for øvrig. Nå må EU rake kastanjer og skape et bærekraftig system. Situasjonen roper på statsmannskunst
og diplomati på øverste hylle.
Første skritt er å få Tyrkia til å stanse flyktningstrømmen over Egeerhavet. Motstykket er at Europa tar
imot og fordeler syriske flyktninger som befinner seg i
tyrkiske leirer. Det er lett å si, vanskeligere å gjennomføre. I første omgang gjelder det å unngå en humanitær krise i Hellas. Videre må avtalene fra Schengen og
Dublin gjenreises som effektive virkemidler. Migrantene må få signalet om holdningen i Europa før de
banker på vår dør. Bare reelle flyktninger bør få slippe
inn.
Piggtråd og stengte grenser på Balkan er ingen farbar
vei, bare en dårlig nødløsning. Det vil være svært
uheldig dersom det bare blir opp til enkeltland å ordne
opp i flyktningsituasjonen. Det vil være en fallitterklæring for EU og Europa-fellesskapet for øvrig hvis
flyktningene blir kasteballer landene imellom. Vi er
alle i samme båt. Her gjelder det å ro i takt og holde
felles kurs.
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Vinterens store triller for kysten befolkning er de sentralt
styrte omleggingene som det
ser ut til at posisjonspartiene på
Stortinget ivrer for.
Havbruksmeldingen tar opp i
seg forskjellige forslag, bl.a. det
å slippe totalt fri de trålerne
som har forskjellige forpliktelser til respektive lokalsamfunn.
Norge har fått en ny fiskeriminister som i tiltredelseserklæringen sier at han har mye å
lære og får en bratt læringskurve.
Kjapt var læringskurven
over og han skulle revolusjonere næringen ved å strukturere
sjarkkvoter til store kystbåter
osv. Vi husker oppslag som:
Fiskere raser- kysten raseres
osv.
Fra stortings og regjeringshold
hevdes det at fisken skal bli den
nye oljen.
Frps Karl Ivar Hagen ville, som
vi huske, selge Norges oljeressurser. Dyktige framsynte politikere hindret det. Resultatet

vet
vi i dag- rikdommen som olHELG.NO
jen skapte har bygd Norge og
gjort Norges befolkning økonomisk velholden.
Nå er vi på full vei i samme retning som Hagen ivret for, men
nå er det ikke oljen, men fisken
som skal «selges» og samles på
noen få eierhender. Det norske
folk eier fisken i havet som Norge har fått råderett over. Fisken
må vi se verdien av i et «evighetsperspektiv» hvis vi klarer å
bevare havet rent og unngå for
stor oppvarming.
Tror ikke vi når målet om mere
sysselsetting basert på den råstoffmengden vi har tilgjengelig ved å sette de forskjellige flåtegrupper opp mot hverandre.
Utviklingen har gått fra stort
sett bare små båter til den miksen vi har i dag med noen mindre båter, mellomstore og store
kystbåter og en trålerflåte. Fordelingen av kvoteandeler mellom flåtegruppene har ligget relativt fast i svært mange år.
Utfordringene vi har sett de siste år, gjelder en del trålerkonsesjoner som har leveringsforpliktelser til kystsamfunn. I
Nordland gjelder dette Melbu
og Stamsund samt noen mindre forpliktelser til andre kyst-

kommuner. Både Melbu og
Stamsund får svært mye råstoff
fra kystflåten i vintersesongen.
Vi ser at dette sammen med levendelagring kan «strekke» sesongen svært langt. Da burde
det være mulig å oppfylle konsesjonsvilkårene ved å sørge
for råstoff i høstmånedene.
Nedbyggingen i antall arbeidsplasser på f.eks. Melbu vitner
ikke om industrisatsing, men
heller et ønske om kun å øke
profitten, på bekostning av
kystlandsbyens behov for arbeidsplasser.
Det snakkes mye om verdiskapning.
Samfunnsmessig
verdiskapning kan også måles i
hvor mye arbeide og lønnsinntekt hvert tonn fisk gir, ikke
nødvendigvis hvor mye penger
som må trilles til banken for å
svare kapitalkostnader eller utbytte.
Regionalisering av leveringsplikten, fjerning av bearbeidingsplikten og avvikling av
aktivitetsplikten bidrar ikke til
å vedlikeholde arbeidsplassene
på land på Melbu eller Stamsund.
Kurt Jenssen (sp)
fylkestingsrepresentant

Resultatet vet vi i dag-rikdommen som oljen skapte har
bygd Norge og gjort Norges befolkning økonomisk

som har leveringsforpliktelser til kystsamfunn. I

velholden.

Nordland gjelder dette Melbu og Stamsund samt noen
mindre forpliktelser til andre kystkommuner. Både
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for, men nå er det ikke oljen, men fisken som skal

kystflåten i vintersesongen. Vi ser at dette sammen

«selges» og samles på noen få eierhender. Det norske

med levendelagring kan «strekke» sesongen svært
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Regionalisering av leveringsplikten, fjerning av
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bearbeidingsplikten og avvikling av aktivitetsplikten
bidrar ikke til å vedlikeholde arbeidsplassene på land
på Melbu eller Stamsund.
© Helgelendingen
Les hele nyheten på http://ret.nu/hqVfjvTX
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- Industrien trenger fersk fisk
 Lofotposten. 05.03.2016. Side: 9
MAGNAR JOHANSEN

Fiskere som leverer fryst råstoff må betale en egen

Lofotposten

LØRDAG 5. MARS 2016

| nyhet |

ressursavgift.
150 tonn med hau til Bodø

|9

Et altErnativ til nigEria

SVOLVÆR: Bak forslaget som blir lansert på Venstres
landsmøte, står Vågan Venstre.
- landindustrien etterspør ferskt råstoff. Det er ferskt
råstoff som skaper de mest etterspurte produktene,

vil ha avgiFt på Fryst Fisk: Andreas Santi Falch (t.v.), Anja Johansen og Gaute Wahl i Vågan Venstre håper Venstres landsmøte støtter forslaget om ressursavgift på fryst fisk. – Dette er råstoff
som tilbys i et globalt marked, og skaper liten aktivitet langs kysten. Derfor bør det innføres avgift, sier
Andreas Santi Falch.
Foto: MaGNar JohaNseN

sier Andreas Santi Falch.

– Industrien
trenger
fersk fisk

Bakgrunnen for forslaget er Sjømatmeldingen fra
regjeringen som skal bane vei for en mer lønnsom
næring. Venstre mener noen av tiltakene vil føre til at
sjømatindustrien får tilført mindre fisk. Blant annet

Fiskere som leverer
fryst råstoff må
betale en egen ressursavgift.

gjennom forslagene om å oppheve leverings-,

Magnar Johansen

magnar.johansen@lofotposten.no

bearbeiding- og aktivitetsplikt for trålere som er knyttet
til konkrete landanlegg og kommuner.

Fiskehau: Hauene sendes til Bodø for å bli til laksemat. Her er Erling Santi Falch sammen med Jon Vestengen.

Nordland Venstres svar er å overføre fiskekvotene fra
leveringspliktige trålere til kystflåten. Samtidig ønsker

Foto: Åshild Marita hÅvelsrud

kraftig og god måte å gjøre det
på.
– Vi tar produkter som mennesker ikke vil ha, og gjør det
om til laks som mennesker vil
spise, sier han.
Utfordringen foreløpig er at
bedriften gjerne vil ha produktene knust. Noe Santi Falch arbeidet med å få på plass da vi
var innom torsdag.
– Vi har malt torskehau i hele
natt, sa han da.

Vi tar produkter
som mennesker
ikke vil ha, og gjør
det om til laks, som mennesker vil spise.

"

Jon Vestengen, fabrikksjef ved
Pelagia Bodø sildoljefabrikk

partiet å innføre en ressursavgift for fisk som fryses

SVOLVÆR: Bak forslaget
som blir lansert på Venstres
landsmøte, står Vågan Venstre.
– Landindustrien etterspør
ferskt råstoff. Det er ferskt råstoff som skaper de mest etterspurte produktene, sier
Andreas Santi Falch.
Bakgrunnen for forslaget er
Sjømatmeldingen fra regjeringen som skal bane vei for
en mer lønnsom næring. Venstre mener noen av tiltakene
vil føre til at sjømatindustrien
får tilført mindre fisk. Blant
annet gjennom forslagene
om å oppheve leverings-, bearbeiding- og aktivitetsplikt
for trålere som er knyttet til
konkrete landanlegg og kommuner.
Nordland Venstres svar er å
overføre fiskekvotene fra leveringspliktige trålere til
kystflåten. Samtidig ønsker

partiet å innføre en ressursavgift for fisk som fryses om
bord for alle fiskefartøy.
– Vi skiller mellom fryst og
ferskt råstoff når det gjelder
ressursrente. De som leverer
ferskt råstoff bidrar til aktivitet langs kysten. De som henter råstoffet og fryser fisken
for et globalt marked bidrar
ikke i samme grad til verdiskaping i Norge. I dag er det
mer lønnsomt å fryse fisken
selv om markedsprisen er lavere. Årsaken er at trålerne
får en større del av kaken enn
om fisken leveres fersk, sier
Santi Falch.
Han viser til at Sjømatmeldingen peker på mangel på
ferskt råstoff som en utfordring for filetindustrien for å
utnytte produksjonskapasiteten, og møte markedets
krav om ferske leveranser.
– Meldingens svar er kvotebonus for levendelagring av
torsk og ferskfiskordningen.
Forslagene møter ikke utfordringene landindustrien sliter med.
– Vil forslaget om ressursrente på fryst råstoff være kontroversielt?
– Det bør det ikke være. Olje-

næringen betaler en slik rente for å høste av en naturressurs.
– Har dere vurdert størrelsen
på ressursrenten?
– Nei. Det praktiske og økonomiske har vi ikke vurdert.
Det er det prinsipielle, at de
som leverer fryst råstoff i et
globalt marked skal betale en
avgift, vi ønsker å få vedtatt
som en nasjonal politikk, sier
Santi Falch.
Ressursrente på fryst råstoff
for stimulere til leveranser av
fersk fisk har ikke vært tema i
Norges Fiskarlag, opplyser
assisterende generalsekretær
Jan Birger Jørgensen.
– Det vi forholder oss til ferskfiskbonusen som gir fiskere
økt torskekvote ved fiske på
andre fiskeslag om høsten.
Det er delte meninger om
denne i Norges Fiskarlag.
Mange mener den favoriserer
Finnmark. Å innføre avgift
for landinger av fryst fisk har
vi ikke vurdert, sier Jørgensen.

om bord for alle fiskefartøy.
- Vi skiller mellom fryst og ferskt råstoff når det gjelder

- Det bør det ikke være. Oljenæringen betaler en slik
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å fryse fisken selv om markedsprisen er lavere.
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Årsaken er at trålerne får en større del av kaken enn

Det er det prinsipielle, at de som leverer fryst råstoff i

om fisken leveres fersk, sier Santi Falch.

et globalt marked skal betale en avgift, vi ønsker å få
vedtatt som en nasjonal politikk, sier Santi Falch.

Han viser til at Sjømatmeldingen peker på mangel på
ferskt råstoff som en utfordring for filetindustrien for å

Ressursrente på fryst råstoff for stimulere til

utnytte produksjonskapasiteten, og møte markedets

leveranser av fersk fisk har ikke vært tema i Norges

krav om ferske leveranser. - Meldingens svar er

Fiskarlag, opplyser assisterende generalsekretær Jan

kvotebonus for levendelagring av torsk og

Birger Jørgensen.

ferskfiskordningen. Forslagene møter ikke
utfordringene landindustrien sliter med.

- Det vi forholder oss til ferskfiskbonusen som gir
fiskere økt torskekvote ved fiske på andre fiskeslag om

- Vil forslaget om ressursrente på fryst råstoff være

høsten. Det er delte meninger om denne i Norges

kontroversielt?

Fiskarlag. Mange mener den favoriserer Finnmark. Å
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innføre avgift for landinger av fryst fisk har vi ikke
vurdert, sier Jørgensen.
© Lofotposten
Les hele nyheten på http://ret.nu/2fHkoAG5
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Fiskerienes klimabidrag
 iTromsø. 04.03.2016 21:26
Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther, Kystens tankesmie, Tromsø

Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og
fiske med energieffektive redskaper kan i seg selv
redusere energiforbruket i fangst. Last inn siden på
nytt Saken oppdateres...
Parisavtalen om klima pålegger alle land å utvikle
nasjonal strategier for å redusere utslipp av
klimagasser, blant annet gjennom utvikling av
økonomisk mangfold og bærekraftig forvaltning av
naturressurser.
Det tilligger samfunnet et ekstra ansvar for å utvikle
strategier for bedre utnyttelse av energi og marine
ressurser som tilhører det norske folk i fellesskap.
Opprettholdelse av bærekraftige fiskestammer og fiske
med energieffektive redskaper kan i seg selv redusere
energiforbruket i fangst. Men også flåtestrukturen kan
tilpasses mer energivennlig.
I løpet av de 10 siste årene har myndighetenes
strukturpolitikk ført til at myndighetene har tillatt
økning i antallet energiintensive havfiskefartøy (over 28
meter) som fisker på kystfiskekvoter. Antallet mindre
kystfiskefartøy med lavt energiforbruk er derimot
redusert med 1800 (-24 prosent) som følge av
strukturpolitikken.
Motivet for strukturpolitikken har vært å tilpasse
fangstinnsatsen til et bærekraftig naturgrunnlag.
Faktum er imidlertid at fiskeflåtens samlede
fangsteffektivitet målt i motorkraft, har vært uforandret
de siste 10 årene selv med den store nedgangen antall
kystfiskefartøy. Årsaken er at myndighetene har
fremmet en gradvis økning av fartøy størrelsen i alle
fartøykategorier samt ved tildeling av drivstoffsubsidier
til den energiintensive havfiskeflåten:
Kystfiskefartøyer under 28 meter som er tillatt
utskiftet med større fartøyer helt opp til 65 meter har i
stor grad tatt i bruk et mer effektivt redskap som
snurrevadtrål som tillates brukt helt inn til
fjordmunningene i motsetning til ordinære trålere som

må fiske på havfiskekvoter utenfor 6 nautiske mil.
I 2015 subsidierer staten fiskeflåten med 2,22 kroner
per liter bunkersolje som inkluderer refusjon av COâ
avgift som andre næringer må betale. I 2013 utgjorde
drivstoffsubsidier 326 millioner kroner. En tråler bruker
18-20 prosent av fangsten til å dekke
drivstoffkostnader sammenlignet med 5-6 prosent i
den mindre kystfiskeflåten. I 2011 mottok hvert av de
største fartøyene over 28 meter i gjennomsnitt 1
million kroner i slike subsidier. Det ironiske er at også
utenlandske trålere som lander fisk i norske havner får
denne norske subsidien.
Havfiskefartøyene foredler i økende grad fisken om
bord. Dette reduserer råstoffgrunnlaget for
landindustrien. Mottaksanlegg legges ned og
leveringsmulighetene reduseres for den mindre mobile
kystflåte uten mulighet for frysing om bord. Denne
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utviklingen har skapt et økende press på de sårbare

En nasjonal strategi for å redusere energibruken må

kyst- og fjordressurser i de nære kystfarvann. Mens

knyttes til de enkelte næringer. I fiskeriene kreves det

stortrålerne etter dagens reguleringer er henvist til å

lokale strategier for optimal disponering av areal og

fiske utenfor seks nautiske mil, kan en storsnurper

driftsbetingelser for kystfiske (inkludert turisme),

fiske helt inn til land og tømme en fjord for fisk i noen

havfiskeflåten og oppdrettsnæringen som fremmer

få enkeltkast.

energieffektivitet og bærekraftig verdiskaping av de
marine ressurser.

Fjord- og kysttorsken er derfor truet og trenger ekstra
beskyttelse med fjordlinjer som begrenser de største

Viktige tiltak kan være:

fartøyenes adgang til å fiske innenfor fjordkjeftene.
Havforskningsinstituttet anbefaler at kun fartøy under

1. Tillegge kystkommune ansvaret for en

11 meter bør gis anledning til å fiske innenfor disse

klimatilpasset utnyttelse av fiske- og arealressursene

fjordlinjene mens myndighetene har satt

innenfor fjordlinjene som tilhører hele folket i

maksimumsstørrelsen til 15 meter.

kommunene. Kommunene bør få anledning til å kreve
inn en bruksavgift for arealet.

Hvor fjordlinjene skal trekkes anbefales av en nasjonal
fjordfiskenemnd. Reguleringene uthules imidlertid ved

2. Lukking av fiskeoppdrettsanlegg i terskelfjorder

at Fiskeridirektøren på ønske fra storrederne,

med utilstrekkelig vannsirkulasjon med oppsamling og

dispensasjoner til å fiske etter sild innenfor fjordlinja. I

rensing av slam.

og med at torsk, sei og uer kan beite på sild som
vandrer inn i fjordene, er det vel dokumentert at denne

3. Overføring av de miljøskadelige subsidier til

type sildefangst er oppblandet med fisk fra andre

havfiskeflåten til investeringer i forbedret

truede bestander. Myndighetenes praksis er derfor en

energibesparende teknologi i hele verdikjeden fra

trussel for ressursgrunnlaget, verdiskapingen og

fangst til marked.

bosettingen langs våre fjorder.
4. Henvise fartøy over 28 meter som fisker med
Næringsgrunnlaget for fjord- og kystfisket er samtidig

snurrevadtrål til fiske utenfor 6 milsgrensa på lik linje

truet av den økende oppdrettsvirksomheten i fjordene.

med den ordinære trålerflåte for å beskytte kysttorsken

Et oppdrettsanlegg med produksjon av om lag 900

som vandrer ut og inn av fjordene.

tonn fisk trenger 1100 tonn fiskefôr. Dette tilfører
fjorden daglig 5000 kilo urenset slam (med 10 prosent

Tromvik sjark rogn lever fiskebåt T179T Foto: Ståle P.

tørrstoff). Dette tilsvarer kloakken fra 33 000

Fremnesvik

mennesker som produserer 150 gram avføring per dag
(som for øvrig renses før utslipp). Hvis det er god

© iTromsø

vannsirkulasjon og utveksling med kyst- og

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

havstrømmer trenger ikke dette være et problem.
Men i mange fjorder akkumulerer slammet seg i
bassenger med begrenset vannutskifting. I tillegg
tilfører oppdrettsvirksomheten fjordsystemene
kjemikalier som brukes til impregnering av nøter og til
lusebekjempelse. Samlet kan dette skade det
marinøkologiske systemets bærekraft og dermed
næringsgrunnlaget for annet kystfiske.
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Sandberg tar til motmæle
 Bergensavisen Pluss. 04.03.2016 19:35

Chris Tvedt skriver om fiskeriministeren i BA søndag
28. februar på en måte jeg ikke kjenner meg igjen i,
skriver Per Sandberg i dette svaret til BAs spaltist.
Måten Tvedt ordlegger seg tyder på at han har fått
med seg svært lite av det jeg har snakket om siden jeg
ble fiskeriminister. Er det noe jeg har vært opptatt av er
det å formidle at sjømatnæringen er en
kunnskapsnæring og at vi må øke forskningsinnsatsen
i årene framover. Det ligger et enormt potensial i denne
næringen, og derfor blir jeg rett og slett litt oppgitt over
enkelte utsagn:
Mishandling av Nord-Norge, rasering av kysten, siste
mann, slå av lyset, overgrep mot kystbefolkningen.
Dette er noen få sitater fra ulike personer som mener å
være opptatt og glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke
mange, har en felles agenda, de er imot enhver endring,
enten det er i fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De
som slår fast, gang på gang: Dette går rett vest, selv
når driftige folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv
og arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.
Noen av disse pessimistene finnes også i akademia.
Men å påpeke dette er jo ikke det samme som at jeg
underslår forskningens betydning. Tvert imot er det
nettopp i møter med våre fremragende
forskningsinstitusjoner som Havforskninga og Nifes i
Bergen og Nofima i Tromsø jeg har fått spennende
innspill på framtidsmulighetene. Enten det gjelder å
forske frem nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen,
høsting av nye arter eller bedre bruk av restråstoff.
Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble
fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk
næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i
industrien.
Personer med lyst og pågangsmot til å skape. De
ønsker mindre regulering, større fleksibilitet og
muligheter til å møte morgendagens utfordringer.
Ansatte som ønsker å vinne konkurransen om
markeder gjennom nytenkning, teknologi og

produktutvikling.
Og, de er klare. Klare for investeringer i ny teknologi og
automatisering som skal bygge framtidens
sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg selv er det de
minst ønsker.
Det dukker opp nye bedrifter med jevne mellomrom.
Det går egentlig bra i nord, i motsetning til andre
regioner. Det er utfordringer ja, særlig innen
infrastruktur og samhandling, men konjunkturene
peker en vei, opp.
I Finnmark vil de nå ta opp kampen med Kina, de vil
foredle fisken selv. Bedrifter, som Findus, vurderer å
flagge hjem.
Flere og trygge konkurransedyktige arbeidsplasser
langs kysten er også målet med regjeringa sitt forslag i
sjømatindustrimeldinga. Den ligger nå i Stortinget og
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skal endelig behandles i april. Men hvis vi skal ha
trygge arbeidsplasser langs kysten så må vi også
sørge for at det er mulig å tjene penger.
Det snakker de ikke om, museumsvokterne, de som vil
bevare og helst skru klokken tilbake. Som dem med
den gamle grammofonspilleren i stua, som blånekter å
flytte den en millimeter. Fordi den alltid har stått der.
Og spiller den samme plata,
Image info:
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) gjester
Sjømatdagene på Hell.
© Bergensavisen Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/yxRmND0F
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Havfisk avviser verstingstempel
 Fiskeribladet Fiskaren. 04.03.2016. Side: 6

Greenpeace trekker fram Havfisk som miljøversting i
Barentshavet. Ari Josefsson i Havfisk etterlyser mer

6 NYHETER

fredag 4. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

fakta. Arne Fenstad Tromsø
Miljøorganisasjonen Greenpeace er bekymret for
havbunnen i Barentshavet. Ettersom torsken beveger
seg lenger nord, følger trålflåten etter, og områder som
tidligere var naturlig vernet fra bunntrål kan bli ødelagt.
Trekker nordover
Onsdag offentliggjorde organisasjonen en rapport

Nordover: Greenpeace har gjort undersøkelser mellom 2001 og 2014, som viser at trålerne trekker nordover og fisker i mer sårbare områder. Her er fiskeriminister
Per Sandberg i samtale med leder i Greenpeace, Truls Gullowsen. foto: ole erik klokedie

som viser resultatet av over ti års overvåkning av

Havfisk avviser verstingstempel

trålflåten. Rapporten viser at flåten har trukket

z Miljø

Fakta: Undersøkelse

med, blant annet med å få mest
mulig skånsomme redskaper.

Greenpeace trekker
fram Havfisk som miljøversting i Barentshavet.
Ari Josefsson i Havfisk
etterlyser mer fakta.

rapport har trålfisket flyttet seg
lenger nord i Barentshavet mellom 2001 og 2014.
QQOrganisasjonen er bekymret
for at sårbare områder som
tidligere har vært skånet for
destruktivt trålfiske, nå skal bli
ødelagt.
QQDe vil verne området rundt
Svalbard for bunntrål.
QQHavfisk og russiske FIUN og
Ocean Trawlers trekkes fram
som de som bidrar mest til det
destruktive fisket.

Satellittsporing
Greenpeace-rapporten baserer
seg på satellittdata, landingsopplysninger og iskart. Tidligere undersøkelser har vist
at bunntrål ødelegger livet på
havbunnen, og ut ifra det trekker de slutningen om at tråling
lenger nord skader miljøet.
– Men er ikke havbunnen i så
langt nord en ørken?
– Nei, mange har påstått det.
Men vi dokumenterte i 2010
at det er enormt mye liv der
oppe. Dette er rike havområder. Vi fant ikke koraller, men
anemoner og sjøstjerner som
er spesielt tilpasset det kalde
vannet. Dette er områder som
er verdt å bevare.
– Dette handler ikke om å redusere kvotene eller ta i bruk
nytt utstyr. Det handler om å
begrense fisket til de områdene
det har vært tidligere. Habitatsvern er noe Norge skårer dårlig
på allerede, sier Gulowsen.

nordover de siste årene, og Greenpeace-leder i Norge
Truls Gulowsen trekker fram Havfisk og to russiske
trålrederier som de største bidragsyterne til økt fiske i
sårbare områder.
- Dette er verken ulovlig eller uregulert fiske, men det
burde vært det. Det er en reguleringsfeil at trålflåten får
følge iskanten nordover. På amerikansk side har de tatt
hensyn til dette og forbudt tråling langt nord. Når vi vet
at bunntråling er skadelig for miljøet, burde det samme

Arne Fenstad
Tromsø
Miljøorganisasjonen Greenpeace er bekymret for havbunnen i Barentshavet. Ettersom
torsken beveger seg lenger
nord, følger trålflåten etter, og
områder som tidligere var naturlig vernet fra bunntrål kan
bli ødelagt.

Trekker nordover
Onsdag offentliggjorde organisasjonen en rapport som
viser resultatet av over ti års
overvåkning av trålflåten. Rapporten viser at flåten har trukket nordover de siste årene, og
Greenpeace-leder i Norge Truls
Gulowsen trekker fram Havfisk
og to russiske trålrederier som
de største bidragsyterne til økt
fiske i sårbare områder.
– Dette er verken ulovlig eller
uregulert fiske, men det burde
vært det. Det er en reguleringsfeil at trålflåten får følge iskanten nordover. På amerikansk

QQIfølge en ny Greenpeace-

side har de
tatt hensyn til
dette og forbudt tråling
langt nord.
Når vi vet at
bunntråling
er skadelig
for miljøet,
burde det
samme skje
i Norge, sier
Gulowsen.

Ari Josefsson

Verneområde
«Greenpeace ber Norge om å
etablere et marint verneområde
i havet rundt Svalbard, og anbefaler at sjømatprodusentene ber
sine leverandører om å stoppe
fisket i dette sårbare området
umiddelbart, slik at produsen-

SToPP: Greenpeace ber Norge om å etablere et marint
verneområde i havet rundt Svalbard, og anbefaler at
sjømatprodusentene ber sine leverandører om å stoppe fisket i
dette sårbare området umiddelbart illustrasjon: Greenpeace.

tene kan garantere at de ikke
selger produkter forbundet
med det destruktive fisket i de
sårbare, tidligere isdekkede områdene rundt Svalbard,» skriver
organisasjonen i ei pressemelding.
Ari Josefsson, driftsdirektør
i Havfisk mener ikke trålfisket
er destruktivt.
– Hvilke konsekvenser tror du
en slik rapport kan få for dere?
– Jeg har ingen forutsetninger
for å si hva det kan bety rent
markedsmessig, sier Josefsson.

Følger flokken
Havfisk ikke er verre enn andre
norske trålrederier, mener han.
– Vi fisker i de samme områ-

dene som resten av den norske
trålflåten.
At de trekker fram Havfisk,
skyldes nok at det er mer aktivitet fra et rederi med 11 båter
enn et rederi med en båt. De
har helt rett i at fisket beveger
seg lenger nord. Det er i trå med
Havforskningsinstituttets tokt
og undersøkelser. Jeg vil tro at
de fleste fiskebåtrederier velger
å fiske der fisken er, sier Josefsson.
Likevel tar han rapporten på
alvor, og viser til at det fulgte
med krav om at fisket måtte bli
mer bærekraftig da organisasjonen MSC resertifiserte det
norske torsk- og hysefisket i fjor.
– Dette jobbes det kontinuerlig

Må vente
Josefsson mener man må vente
til havbunnen en kartlagt, og
viser til Mareano-prosjektet
som er i gang med det.
– Vi må ha mer fakta på bordet, sier han.
arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 930 58 868

- Jeg har ingen forutsetninger for å si hva det kan bety
rent markedsmessig, sier Josefsson.

skje i Norge, sier Gulowsen.
Følger flokken
Verneområde
Havfisk ikke er verre enn andre norske trålrederier,
«Greenpeace ber Norge om å etablere et marint

mener han.

verneområde i havet rundt Svalbard, og anbefaler at
sjømatprodusentene ber sine leverandører om å
stoppe fisket i dette sårbare området umiddelbart, slik

- Vi fisker i de samme områdene som resten av den
norske trålflåten.

at produsentene kan garantere at de ikke selger
produkter forbundet med det destruktive fisket i de
sårbare, tidligere isdekkede områdene rundt Svalbard,»
skriver organisasjonen i ei pressemelding.

At de trekker fram Havfisk, skyldes nok at det er mer
aktivitet fra et rederi med 11 båter enn et rederi med en
båt. De har helt rett i at fisket beveger seg lenger nord.
Det er i trå med Havforskningsinstituttets tokt og

Ari Josefsson, driftsdirektør i Havfisk mener ikke
trålfisket er destruktivt.
- Hvilke konsekvenser tror du en slik rapport kan få for
dere?

undersøkelser. Jeg vil tro at de fleste fiskebåtrederier
velger å fiske der fisken er, sier Josefsson.
Likevel tar han rapporten på alvor, og viser til at det
fulgte med krav om at fisket måtte bli mer bærekraftig
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da organisasjonen MSC resertifiserte det norske torsk-

STOPP: Greenpeace ber Norge om å etablere et marint

og hysefisket i fjor.

verneområde i havet rundt Svalbard, og anbefaler at
sjømatprodusentene ber sine leverandører om å

- Dette jobbes det kontinuerlig med, blant annet med å

stoppe fisket i dette sårbare området umiddelbart

få mest mulig skånsomme redskaper.

Illustrasjon: Greenpeace.

Satellittsporing

@text2

Greenpeace-rapporten baserer seg på satellittdata,
landingsopplysninger og iskart. Tidligere undersøkelser

© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/OUI790Js

har vist at bunntrål ødelegger livet på havbunnen, og ut
ifra det trekker de slutningen om at tråling lenger nord
skader miljøet.
- Men er ikke havbunnen i så langt nord en ørken?
- Nei, mange har påstått det. Men vi dokumenterte i
2010 at det er enormt mye liv der oppe. Dette er rike
havområder. Vi fant ikke koraller, men anemoner og
sjøstjerner som er spesielt tilpasset det kalde vannet.
Dette er områder som er verdt å bevare.
- Dette handler ikke om å redusere kvotene eller ta i
bruk nytt utstyr. Det handler om å begrense fisket til de
områdene det har vært tidligere. Habitatsvern er noe
Norge skårer dårlig på allerede, sier Gulowsen.
Må vente
Josefsson mener man må vente til havbunnen en
kartlagt, og viser til Mareano-prosjektet som er i gang
med det.
- Vi må ha mer fakta på bordet, sier han.
arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 930 58 868
Nordover: Greenpeace har gjort undersøkelser mellom
2001 og 2014, som viser at trålerne trekker nordover
og fisker i mer sårbare områder. Her er fiskeriminister
Per Sandberg i samtale med leder i Greenpeace, Truls
Gullowsen. foto: ole erik klokedie
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Gå markedet i møte
 Fiskeribladet Fiskaren. 04.03.2016. Side: 22

Effektive, hensiktsmessige og verdibaserte, men også
nøytrale markedsplasser en viktig brikke for å bygge

22 FREDAGSLOTTEN

fredag 4. mars 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

konkurransekraftig sjømatindustri i Norge.
z kronikk

I høykostlandet Norge er det noen allmenngyldige
sannheter. Våre hender er dyre, da må vi kompensere
med kunnskap for å klare oss i konkurransen med

Frank Bakke-JenSen,
STOrTInGSrePreSenTanT (H)

andre land. Denne kunnskapen kan vi bruke på flere
vis. Vi kan utvikle teknologi som tar over noen av
oppgavene. Vi kan synliggjøre en bærekraftig
forvaltning, miljøvennlig fangst og produksjon. Slik skal

UBEARBEIDET: I dag sender vi ca 60000 tonn ubearbeidet fersk torsk ut av landet. Mye av dette fordi fangsttoppen fra januar til
april overstiger kapasiteten til de norske produsentene. Det må vi gjøre noe med, mener skribent og stortingsrepresentant Frank
Bakke-Jensen fra Høyre. ILL.FOTO: TERJE JENSEN

Gå markedet i møte

bevisste forbrukere velge norsk sjømat. Vi kan regulere
fangst og produksjon på en måte som fremmer både
våre naturgitte fortrinn, løfter kvaliteten på det vi
produserer og tilfredstiller hva kundene vil ha.
Markedskunnskap

Effektive,
hensiktsmessige
og verdibaserte,
men også
nøytrale
markedsplasser
en viktig brikke
for å bygge
konkurranse
kraftig sjømat
industri i Norge.

God kjennskap til markedene og hva de etterspør er
alfa og omega for å hente ut en så stor verdiskaping
som mulig. Kunnskapen om markedene kan så

I

høykostlandet Norge er
det noen allmenngyldige
sannheter. Våre hender er
dyre, da må vi kompensere
med kunnskap for å klare oss
i konkurransen med andre
land. Denne kunnskapen kan
vi bruke på flere vis. Vi kan
utvikle teknologi som tar
over noen av oppgavene. Vi
kan synliggjøre en bærekraftig forvaltning, miljøvennlig
fangst og produksjon. Slik
skal bevisste forbrukere
velge norsk sjømat. Vi kan
regulere fangst og produksjon på en måte som fremmer
både våre naturgitte fortrinn,
løfter kvaliteten på det vi
produserer og tilfredstiller
hva kundene vil ha.

Markedskunnskap
God kjennskap til markedene
og hva de etterspør er alfa
og omega for å hente ut en så
stor verdiskaping som mulig.
Kunnskapen om markedene
kan så benyttes nedover i
verdikjeden. Markedsføring,
produktutvikling, produksjon og fangstleddet har alle
betydning når vi skal øke den
nasjonale delen av verdikjeden.
I dette bildet må også regulering og forvaltning i større

grad se markedets behov.
I Sjømatindustrimeldingen
foreslår regjeringen en del
tiltak.
Mer forskning på levendelagring, videreføring av
kvotebonus for ferskfisk
og bygge opp miljøer for
levendelagring er begrunnet
i markedets ønske om å ha
torsk tilgjengelig større deler
av året.
Flytting av kvoteårets start
slik at fangst-toppen kommer
midt i året, vurderes for å gi
fiskere og produsenter større
fleksibilitet til å gjøre mer
markedsrettede avtaler. Færre kompliserte reguleringer,
og en friere markedsplass for
den delen av næringa som
skal produsere for et marked
365 dager i året.

Bedre regulering
I dag sender vi ca 60000 tonn
ubearbeidet fersk torsk ut
av landet. Mye av dette fordi
fangsttoppen fra januar til
april overstiger kapasiteten
til de norske produsentene.
Dette produseres av billigere
hender og konkurrerer med
våre produkter i våre viktigste markeder.
Her kan vi altså ha en mer
markedsrettet og kvalitets-

rettet regulering av fangstmønsteret.
Det er bred enighet om at
de omtalte forpliktelsene som
de foreligger nå ikke fungerer
etter hensikten. En regionalisering av leveringsplikten
kombinert med en mer
fleksibel bearbeidingsplikt
vil løfte dette råstoffet inn
på en annen markedsplass.
En trålfangst som kan deles
mellom flere produsenter og
brukes til flere anvendelser,
vil øke muligheten for at vi
kan skape flere lønnsomme
arbeidsplasser i Norge.

Bioteknologi
En aktiv og mangfoldig
nasjonal produksjon er også
fundamentet for at vi kan
utvikle flere produkter innen
marin bioteknologi.
Vi må snu tenkningen fra
hvordan vi skal drive fangst
og produsere raskt og kostnadseffektivt, til hvordan vi
kan øke verdiskapingen ved
å fangste og produsere mer i
tråd med markedet.
Kort sagt. Vi må stille oss
spørsmålene. Hva vil markedet ha? Når betaler markedet
mest? Hvordan utvikler vi
hele tiden den nasjonale
verdikjeden?

””

God
kjennskap til
markedene og
hva de etterspør
er alfa og omega
for å hente
ut en så stor
verdiskaping
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om markedene
kan så benyttes
nedover i
verdikjeden
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benyttes nedover i verdikjeden. Markedsføring,
produktutvikling, produksjon og fangstleddet har alle

dager i året.

betydning når vi skal øke den nasjonale delen av
verdikjeden.
I dette bildet må også regulering og forvaltning i større
grad se markedets behov.

Bedre regulering
I dag sender vi ca 60000 tonn ubearbeidet fersk torsk
ut av landet. Mye av dette fordi fangsttoppen fra januar
til april overstiger kapasiteten til de norske

I Sjømatindustrimeldingen foreslår regjeringen en del
tiltak.

produsentene. Dette produseres av billigere hender og
konkurrerer med våre produkter i våre viktigste
markeder.

Mer forskning på levendelagring, videreføring av
kvotebonus for ferskfisk og bygge opp miljøer for
levendelagring er begrunnet i markedets ønske om å

Her kan vi altså ha en mer markedsrettet og
kvalitetsrettet regulering av fangstmønsteret.

ha torsk tilgjengelig større deler av året.
Det er bred enighet om at de omtalte forpliktelsene
Flytting av kvoteårets start slik at fangst-toppen
kommer midt i året, vurderes for å gi fiskere og
produsenter større fleksibilitet til å gjøre mer
markedsrettede avtaler. Færre kompliserte
reguleringer, og en friere markedsplass for den delen

som de foreligger nå ikke fungerer etter hensikten. En
regionalisering av leveringsplikten kombinert med en
mer fleksibel bearbeidingsplikt vil løfte dette råstoffet
inn på en annen markedsplass. En trålfangst som kan
deles mellom flere produsenter og brukes til flere

av næringa som skal produsere for et marked 365
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anvendelser, vil øke muligheten for at vi kan skape flere
lønnsomme arbeidsplasser i Norge.
Bioteknologi
En aktiv og mangfoldig nasjonal produksjon er også
fundamentet for at vi kan utvikle flere produkter innen
marin bioteknologi.
Vi må snu tenkningen fra hvordan vi skal drive fangst
og produsere raskt og kostnadseffektivt, til hvordan vi
kan øke verdiskapingen ved å fangste og produsere
mer i tråd med markedet.
Kort sagt. Vi må stille oss spørsmålene. Hva vil
markedet ha? Når betaler markedet mest? Hvordan
utvikler vi hele tiden den nasjonale verdikjeden?
Kronikkskribenter:
UBEARBEIDET: I dag sender vi ca 60000 tonn
ubearbeidet fersk torsk ut av landet. Mye av dette fordi
fangsttoppen fra januar til april overstiger kapasiteten
til de norske produsentene. Det må vi gjøre noe med,
mener skribent og stortingsrepresentant Frank BakkeJensen fra Høyre. ILL.FOTO: TERJE JENSEN
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/VPfKlZ2q
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Forskning avgjørende for å utvikle framtidsmulighetene
 Bladet Vesterålen. 1 like treff. 02.03.2016 11:00
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)

Bladet Vesterålen skriver på lederplass 2. mars at jeg
går til angrep på fremragende akademiske miljøer.
Det er direkte feil. Hvor har de det fra?
Er det noe jeg har vært opptatt av er det å formidle at
sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi må
øke forskningsinnsatsen i årene framover. Det ligger et
enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på? Mishandling av
Nord-Norge, rasering av kysten, siste mann, slå av
lyset, overgrep mot kystbefolkningen. Dette er noen få
sitater fra ulike personer som mener å være opptatt og
glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke mange, har en
felles agenda, de er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De som slår fast,
gang på gang: Dette går rett vest, selv når driftige folk
ønsker å etablere seg, skape næringsliv og
arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.
Noen av disse pessimistene finnes også i akademia.
Men å påpeke dette er jo ikke det samme som at jeg
underslår forskningens betydning. Tvert imot er det
nettopp i møter med våre fremragende
forskningsinstitusjoner som Havforskninga og Nifes i
Bergen og Nofima i Tromsø jeg har fått spennende
innspill på framtidsmulighetene. Enten det gjelder å
forske frem nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen,
høsting av nye arter eller bedre bruk av restråstoff. 10.
mars er det NTNU som står for tur. Jeg ser fram til et
lærerikt møte også der.
En av de største reformene innen oppdrettsnæringen
noen sinne står for døren. I 2017 skal vi ha på plass et
nytt reguleringssystem der det er miljøtilstanden som
avgjør hvor næringen kan vokse. Det er selvsagt
forskningsbasert kunnskap som bestemmer om
oppdretteren får grønt eller rødt lys.
Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble

industrien. Og, de er klare. Klare for investeringer i ny
teknologi og automatisering som skal bygge
framtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg
selv er det de minst ønsker.
Image info:
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/MnRok87B

Oversikt over like treff
LESERBREV FISKERIMINISTERPERSANDBERG De er imot
enhver endring

Bladet Vesterålen - 02.03.2016 11:00

fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk
næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i
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LESERBREV FISKERIMINISTERPERSANDBERG De er imot
enhver endring
 Bladet Vesterålen. 1 like treff. 02.03.2016 11:00

Bladet Vesterålen skriver på lederplass 2. mars at jeg
går til angrep på fremragende akademiske miljøer.
Det er direkte feil. Hvor har de det fra?
Er det noe jeg har vært opptatt av er det å formidle at
sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi må
øke forskningsinnsatsen i årene framover. Det ligger et
enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på? Mishandling av
Nord-Norge, rasering av kysten, siste mann, slå av
lyset, overgrep mot kystbefolkningen. Dette er noen få
sitater fra ulike personer som mener å være opptatt og
glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke mange, har en
felles agenda, de er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De som slår fast,
gang på gang: Dette går rett vest, selv når driftige folk
ønsker å etablere seg, skape næringsliv og
arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.
Noen av disse pessimistene finnes også i akademia.
Men å påpeke dette er jo ikke det samme som at jeg
underslår forskningens betydning. Tvert imot er det
nettopp i møter med våre fremragende
forskningsinstitusjoner som Havforskninga og Nifes i
Bergen og Nofima i Tromsø jeg har fått spennende
innspill på framtidsmulighetene. Enten det gjelder å
forske frem nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen,
høsting av nye arter eller bedre bruk av restråstoff. 10.
mars er det NTNU som står for tur. Jeg ser fram til et
lærerikt møte også der.
En av de største reformene innen oppdrettsnæringen
noen sinne står for døren. I 2017 skal vi ha på plass et
nytt reguleringssystem der det er miljøtilstanden som
avgjør hvor næringen kan vokse. Det er selvsagt
forskningsbasert kunnskap som bestemmer om
oppdretteren får grønt eller rødt lys.

industrien. Og, de er klare. Klare for investeringer i ny
teknologi og automatisering som skal bygge
framtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg
selv er det de minst ønsker.
Image info:
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/0g8Kf7cB
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Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble
fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk
næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i

Side 105 av 114

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.04.2016

Noen er imot enhver endring, enten det er i fiskeri eller
gruvedrift
 Aftenposten. 02.03.2016. Side: 12
Per Sandberg, fiskeriminister (Frp)

NTNU-forskerne Anne Borge Johannesen, Jon Olaf
Olaussen og Anders Skonhoft viser i Aftenposten 1.
mars at de har fått med seg svært lite av det jeg har
snakket om siden jeg ble fiskeriminister.

12

|

Meninger

|

Onsdag 2. mars 2016

Høyesterettsjustitiarius. Den nylig avsluttede prosessen om
ny justitiarius har faktisk vært åpen og langt mer formalisert
enn tidligere.

Åpen og ryddig utnevnelse
Debatt
Ove André
Vanebo
statssekretær
(Frp), Justis- og
beredskapsdepartementet

Er det noe jeg har vært opptatt av er det å formidle at
sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi må
øke forskningsinnsatsen i årene fremover. Det ligger et
enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på? «Mishandling av
Nord-Norge», «rasering av kysten», «siste mann, slå av
lyset», «overgrep mot kystbefolkningen». Dette er noen
få sitater fra ulike personer som mener å være opptatt
og glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke mange, har en
felles agenda, de er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De som slår fast,
gang på gang: «Dette går rett vest», selv når driftige
folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv og
arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge. Noen av
disse pessimistene finnes også i akademia. Men å

følger ikke Norge – i godt selskap
med mange andre land vi sammenligner oss med – den primære anbefalingen, hverken for ordinære dommerutnevnelser eller den prosessen
som ble valgt for justitiarius. I likhet
med Wessel-Aas er jeg av den oppfatning at den sekundære anbefalingen
praktiseres for de ordinære dommerutnevnelser, men jeg mener at
den også ble fulgt ved justitiariusutnevnelsen.
I den nylig avsluttede prosessen
ble det oppnevnt tre uavhengige rådgivere, hvorav ett dommermedlem.
Rådgiverne skulle avgi en vurdering
av søkerne, uten rangering. Europarådets anbefaling artikkel 47 stiller
ingen krav om at vurderingen skal
inneholde en rangert innstilling. Videre er det en forutsetning at rådet
som blir gitt fra det uavhengige organet i praksis følges.

Jon Wessel-Aas’ kronikk i Aftenposten 29. februar føyer seg inn i rekken
av kritiske innlegg vedrørende prosessen for utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius. Selv om mange
forsøker å gi et annet bilde, vil jeg
påpeke at den nylig avsluttede prosessen faktisk har vært åpen og langt
mer formalisert enn tidligere. Samtidig har Regjeringen holdt seg lojalt
til fremgangsmåten som er forutsatt
i forarbeidene.
Det eneste dokumentet det ikke
er gitt innsyn i, er rådgivernes vurdering av kandidatene. VG og Norsk
Redaktørforening klaget innsynsavslaget inn for Sivilombudsmannen,
som ga Justis- og beredskapsdepartementet medhold i at det ikke kunne
kreves innsyn. Sivilombudsmannen
bemerket avslutningsvis at det er behov for å vurdere regelverket og rutinene for utnevning av høyesterettsjustitiarius.
Gjennomgang av regelverket

Jeg er ikke fremmed for en ny gjennomgang av regelverket for å sikre
domstolenes uavhengighet. Dette
ble sist gjort av Domstolkommisjonen i 1999.
Prosessen for utnevnelse av justitiarius skiller seg fra andre dommerutnevnelser på ett sentralt
punkt. Mens Innstillingsrådet avgir
en rangert innstilling, ble rådgivergruppen gitt i oppdrag å avgi en vur-

Rangert innstilling

Jeg er ikke enig i at utnevnelsesprosessen av justitiarius strider med
Europarådets anbefaling, skriver Ove
André Vanebo. Her justisminister
Anders Anundsen og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

dering uten rangering. Wessel-Ass
gir inntrykk av at forskjellen er mye
større og langt mer problematisk.
Jeg fastholder, i lojal overensstemmelse med forarbeidene, at en rangert innstilling ville binde regjeringen i større grad enn hva som var
intensjonen til Domstolskommisjonen.
Jeg er ikke enig i at utnevnelsesprosessen av justitiarius strider med
Europarådets anbefaling. Riktignok

Ved en urangert vurdering er det
ikke mulig for offentligheten å bedømme om anbefalingen er fulgt.
Det kan diskuteres om det ville vært
fornuftig med en rangert innstilling,
men da ville man samtidig gå bort
fra den ordning som er forutsatt i
forarbeidene. I Europarådets anbefaling fremgår det at det uavhengige
organet skal kunne «make recommendations or express opinions».
Wessel-Aas synes å forutsette at dette
betinger en offentlig rangert innstilling. Det er å trekke mer ut av anbefalingen enn det er dekning for.
Jeg ønsker diskusjon rundt prosessen for utnevnelse av dommere,
herunder høyesterettsjustitiarius,
velkommen. Kritikk basert på gale
forutsetninger, slik Wessel- Aas kommer med derimot, er ikke særlig
fruktbart.

Noen er imot enhver endring,
enten det er i fiskeri eller gruvedrift
Debatt
Per
Sandberg
fiskeriminister
(Frp)

NTNU-forskerne Anne Borge Johannesen, Jon Olaf Olaussen og Anders
Skonhoft viser i Aftenposten 1. mars
at de har fått med seg svært lite av
det jeg har snakket om siden jeg ble
fiskeriminister.
Er det noe jeg har vært opptatt av
er det å formidle at sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi
må øke forskningsinnsatsen i årene
fremover. Det ligger et enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på?
«Mishandling av Nord-Norge», «rasering av kysten», «siste mann, slå av
lyset», «overgrep mot kystbefolkningen». Dette er noen få sitater fra ulike

personer som mener å være opptatt
og glad i Nord-Norge. Disse noen,
ikke mange, har en felles agenda,
de er imot enhver endring, enten
det er i fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De som slår fast, gang på
gang: «Dette går rett vest», selv når
driftige folk ønsker å etablere seg,
skape næringsliv og arbeidsplasser
langs kysten og i Nord-Norge. Noen
av disse pessimistene finnes også i
akademia. Men å påpeke dette er jo
ikke det samme som at jeg underslår
forskningens betydning. Tvert imot
er det nettopp i møter med våre
fremragende forskningsinstitusjoner som Havforskingsinstituttet og
Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning i Bergen og Nofima
i Tromsø jeg har fått spennende innspill på fremtidsmulighetene. Enten
det gjelder å forske frem nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen, høsting av nye arter eller bedre bruk av
restråstoff. 10. mars er det NTNU som
står for tur. Jeg ser frem til et lærerikt
møte også der.

En av de største reformene innen
oppdrettsnæringen noensinne, står
for døren. I 2017 skal vi ha på plass
et nytt reguleringssystem der det
er miljøtilstanden som avgjør hvor
næringen kan vokse. Det er selvsagt
forskningsbasert kunnskap som bestemmer om oppdretteren får grønt
eller rødt lys.
Jeg har nå reist i flere uker etter at
jeg ble fiskeriminister. Møtt stolte
fiskere, en optimistisk næring, offensive lokalpolitikere, og flinke
ansatte i industrien. Og, de er klare.
Klare for investeringer i ny teknologi
og automatisering som skal bygge
fremtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg selv er det de minst
ønsker.
Ja, jeg er ambassadør for næringen, både hjemme og ute. Norge er
verdens nest største sjømateksportør. Min jobb er å legge til rette for at
fiskeri og havbruk kan utvikle seg til
en enda viktigere fremtidsnæring.
Det trenger Norge.

Debatt
Ellen
Hageman
teolog

Etikk. Er selvbestemt
abort etisk forsvarlig når
den medisinske utviklingen stiller den enkelte
kvinne overfor stadig
vanskeligere valg?

Abortloven er
ingen naturlov
Loven om selvbestemt abort krever at vi evner
å ha en vedvarende og dyptpløyende offentlig samtale om de etiske dilemmaene abort
medfører. Men dersom kvinners selvbestemmelse brukes som trumfkortet hver gang nye
problemstillinger dukker opp, klarer vi ikke engang å leve opp til abortlovens egen intensjon.
Demokrati er heller ikke noe naturlig. Demokrati er ikke noe selvfølgelig som kan begrunnes i menneskelig biologi eller sosiologi.
Derimot er det et samfunnssystem skapt av
mennesker og har som sitt grunnleggende kriterium at vi har tillit til våre medmennesker.
Demokrati krever evne til etisk refleksjon og
til at vi er i stand til å gå i dybden når vi reflekterer sammen om hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal se ut.
Men å snakke om hva abort og de etiske problemene det medfører å avbryte et svangerskap, er nærmest en ikke-eksisterende del av
norsk offentlighet. Og det får i seg selv alvorlige
etiske konsekvenser.
Det er nå i ferd med å skje en etisk utglidning
som neppe var intendert den gangen loven ble
vedtatt. Svært få virker å være klar over at det i
lovtekstens paragraf 1 tydelig er uttrykt at det
er et mål å skape «en ansvarsbevisst holdning
… slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig».
Riktignok kommer det nå og da kritiske reaksjoner til den utviklingen som skjer innenfor
abortlovens rammer. Nå sist er det fosterreduksjon som blir kritisert av blant andre tvillinger
og tvillingforeldre.
Etikk er mer enn medfølelse

På samme måte reagerer downs-foreldre på sortering av fostre med deres barns diagnose, og
rapporter om abort av jentefostre i for eksempel India vekker avsky hos norske kvinner.
Medfølelse er et viktig utgangspunkt for etisk
refleksjon. Men vi kan ikke basere den etiske
samtalen på at vi alle er oss selv nærmest. Vi er
nødt til å forholde oss til hverandres følelser og
opplevde liv.
Dessuten er det viktig at vi ikke havner i en
avmaktssituasjon i møte med den medisinske
utviklingen. Det er avgjørende at vi som samfunn opplever at vi har makt til å styre utviklingen dit vi vil. Ellers er det selve demokratiet
som glipper. Og det er det vi risikerer dersom
vi overlater stadig flere beslutninger til den enkelte kvinne.
En ting både tilhengere av selvbestemt abort
og fosterdiagnostikk bør være klar over, er at
de har sterke kommersielle krefter i ryggen.
Det som skulle være frihet for kvinner, kan i stedet utarte til et krav til kvinner om å føde friske
barn. Og mødre som føder barn med alvorlige
diagnoser, havner uvegerlig i en situasjon der
de opplever å måtte forsvare sitt eget barns eksistens.
Demokrati er ikke naturlig, og abortloven er
ingen naturlov. Den etiske refleksjonen demokratiet krever av oss, må samtidig få oss til å
vurdere om fri abort fremdeles er etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den
enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg.
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Per Sandberg: Noen er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift
 MSN. 1 like treff. 01.03.2016 16:23
Per Sandberg

Det begynte med at fiskeriministeren snakket om de
mørke motkreftene. Her svarer han dem som reagerte
med å skrive innlegget Sandberg og den mørke
kraften.
Leveres av Aftenposten
NTNU-forskerne Anne Borge Johannesen, Jon Olaf
Olaussen og Anders Skonhoft viser i Aftenposten 1.
mars at de har fått med seg svært lite av det jeg har
snakket om siden jeg ble fiskeriminister.
Er det noe jeg har vært opptatt av er det å formidle at
sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi må
øke forskningsinnsatsen i årene fremover. Det ligger et
enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på?
Mishandling av Nord-Norge, rasering av kysten, siste
mann, slå av lyset, overgrep mot kystbefolkningen.
Dette er noen få sitater fra ulike personer som mener
å være opptatt og glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke
mange, har en felles agenda, de er imot enhver endring,
enten det er i fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De
som slår fast, gang på gang: Dette går rett vest, selv
når driftige folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv
og arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.
Noen av disse pessimistene finnes også i akademia.
Men å påpeke dette er jo ikke det samme som at jeg
underslår forskningens betydning.
Tvert imot er det nettopp i møter med våre
fremragende forskningsinstitusjoner som
Havforskingsinstituttet og Nasjonalt institutt for
ernærings- og sjømatforskning i Bergen og Nofima i
Tromsø jeg har fått spennende innspill på
fremtidsmulighetene. Enten det gjelder å forske frem
nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen, høsting av nye

arter eller bedre bruk av restråstoff. 10. mars er det
NTNU som står for tur. Jeg ser frem til et lærerikt møte
også der.
Miljøtilstanden avgjør
En av de største reformene innen oppdrettsnæringen
noensinne, står for døren. I 2017 skal vi ha på plass et
nytt reguleringssystem der det er miljøtilstanden som
avgjør hvor næringen kan vokse. Det er selvsagt
forskningsbasert kunnskap som bestemmer om
oppdretteren får grønt eller rødt lys.
Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble
fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk
næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i
industrien. Og, de er klare. Klare for investeringer i ny
teknologi og automatisering som skal bygge
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fremtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg
selv er det de minst ønsker.
Ja, jeg er ambassadør for næringen, både hjemme og
ute. Norge er verdens nest største sjømateksportør.
Min jobb er å legge til rette for at fiskeri og havbruk kan
utvikle seg til en enda viktigere fremtidsnæring. Det
trenger Norge.
Her er reportasjen og intervjuet med Per Sandberg
som startet det hele:
Så kom dette debattinnlegget:
Sandberg og den mørke kraften: Fiskeriminister Per
Sandberg later til å tro han er ansatt som ambassadør
og lobbyist for norsk sjømatnæring.
Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på
Facebook og Twitter
Lyst til å skrive? Les denne først:
© MSN
Se webartikkelen på http://ret.nu/fkF3tMi1

Oversikt over like treff
Per Sandberg: Noen er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift
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Per Sandberg: Noen er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift
 Aftenposten - Login. 1 like treff. 01.03.2016 15:05
Per Sandberg Fiskeriminister

Det begynte med at fiskeriministeren snakket om de
mørke motkreftene. Her svarer han dem som reagerte
med å skrive innlegget Sandberg og den mørke
kraften.
NTNU-forskerne Anne Borge Johannesen, Jon Olaf
Olaussen og Anders Skonhoft viser i Aftenposten 1.
mars at de har fått med seg svært lite av det jeg har
snakket om siden jeg ble fiskeriminister.
Er det noe jeg har vært opptatt av er det å formidle at
sjømatnæringen er en kunnskapsnæring og at vi må
øke forskningsinnsatsen i årene fremover. Det ligger et
enormt potensial i denne næringen.
Så hva er det da jeg har reagert på?
Mishandling av Nord-Norge, rasering av kysten, siste
mann, slå av lyset, overgrep mot kystbefolkningen.
Dette er noen få sitater fra ulike personer som mener
å være opptatt og glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke
mange, har en felles agenda, de er imot enhver endring,
enten det er i fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De
som slår fast, gang på gang: Dette går rett vest, selv
når driftige folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv
og arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.
Noen av disse pessimistene finnes også i akademia.
Men å påpeke dette er jo ikke det samme som at jeg
underslår forskningens betydning.
Tvert imot er det nettopp i møter med våre
fremragende forskningsinstitusjoner som
Havforskingsinstituttet og Nasjonalt institutt for
ernærings- og sjømatforskning i Bergen og Nofima i
Tromsø jeg har fått spennende innspill på
fremtidsmulighetene. Enten det gjelder å forske frem
nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen, høsting av nye
arter eller bedre bruk av restråstoff. 10. mars er det
NTNU som står for tur. Jeg ser frem til et lærerikt møte

også der.
Miljøtilstanden avgjør
En av de største reformene innen oppdrettsnæringen
noensinne, står for døren. I 2017 skal vi ha på plass et
nytt reguleringssystem der det er miljøtilstanden som
avgjør hvor næringen kan vokse. Det er selvsagt
forskningsbasert kunnskap som bestemmer om
oppdretteren får grønt eller rødt lys.
Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble
fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk
næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i
industrien. Og, de er klare. Klare for investeringer i ny
teknologi og automatisering som skal bygge
fremtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg
selv er det de minst ønsker.
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Ja, jeg er ambassadør for næringen, både hjemme og
ute. Norge er verdens nest største sjømateksportør.
Min jobb er å legge til rette for at fiskeri og havbruk kan
utvikle seg til en enda viktigere fremtidsnæring. Det
trenger Norge.
Her er reportasjen og intervjuet med Per Sandberg
som startet det hele:
Varsler oppgjør med mørke motkrefter
Så kom dette debattinnlegget:
Sandberg og den mørke kraften: Fiskeriminister Per
Sandberg later til å tro han er ansatt som ambassadør
og lobbyist for norsk sjømatnæring.
Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på
Facebook og Twitter
Lyst til å skrive? Les denne først: Seks tips til en
Aftenposten-debattant
Image info:
Per Sandberg: Noen er imot enhver endring, enten det
er i fiskeri eller gruvedrift
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)
© Aftenposten - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/LIZscJHV

Oversikt over like treff
Per Sandberg: Noen er imot enhver endring, enten det er i
fiskeri eller gruvedrift
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Fiskeri og rasering av fiskerisamfunn
 Bladet Vesterålen. 01.03.2016 11:01
Kurt Jenssen, Hadsel Sp, fylkestingsrep

Vinterens store thriller for kysten befolkning er de
sentralt styrte omleggingene som det ser ut til at
posisjonspartiene på stortinget ivrer for.
Havbruksmeldingen tar opp i seg forskjellige forslag,
blant annet det å slippe totalt fri de trålerne som har
forskjellige forpliktelser til respektive lokalsamfunn.
Norge har fått en ny fiskeriminister som i
tiltredelseserklæringen sier at han har mye å lære og
får en bratt læringskurve. Kjapt var læringskurven over
og han skulle revolusjonere næringen ved å strukturere
sjarkkvoter til store kystbåter og så videre. Vi husker
oppslag som: Fiskere raser - kysten raseres og så
videre.
Fra stortings- og regjeringshold hevdes det at fisken
skal bli den nye oljen.
Frps Carl Ivar Hagen ville, som vi husker, selge Norges
oljeressurser. Dyktige fremsynte politikere hindret det.
Resultatet vet vi i dag - rikdommen som oljen skapte
har bygd Norge og gjort Norges befolkning økonomisk
velholden.
Nå er vi på full vei i samme retning som Hagen ivret
for, men nå er det ikke oljen, men fisken som skal
selges og samles på noen få eierhender. Det norske
folk eier fisken i havet som Norge har fått råderett over.
Fisken må vi se verdien av i et evighetsperspektiv hvis
vi klarer å bevare havet rent og unngå for stor
oppvarming.
Tror ikke vi når målet om mer sysselsetting basert på
den råstoffmengden vi har tilgjengelig ved å sette de
forskjellige flåtegrupper opp mot hverandre.
Utviklingen har gått fra stort sett bare små båter til
den miksen vi har i dag med noen mindre båter,
mellomstore og store kystbåter og en trålerflåte.
Fordelingen av kvoteandeler mellom flåtegruppene har
ligget relativt fast i svært mange år.

Utfordringene vi har sett de siste år, gjelder en del
trålerkonsesjoner som har leveringsforpliktelser til
kystsamfunn. I Nordland gjelder dette Melbu og
Stamsund samt noen mindre forpliktelser til andre
kystkommuner. Både Melbu og Stamsund får svært
mye råstoff fra kystflåten i vintersesongen. Vi ser at
dette sammen med levendelagring kan strekke
sesongen svært langt. Da burde det være mulig å
oppfylle konsesjonsvilkårene ved å sørge for råstoff i
høstmånedene.
Nedbyggingen i antall arbeidsplasser på for eksempel
Melbu vitner ikke om industrisatsing, men heller et
ønske om kun å øke profitten, på bekostning av
kystlandsbyens behov for arbeidsplasser.
Det snakkes mye om verdiskapning. Samfunnsmessig
verdiskapning kan også måles i hvor mye arbeide og
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lønnsinntekt hvert tonn fisk gir, ikke nødvendigvis hvor
mye penger som må trilles til banken for å svare
kapitalkostnader eller utbytte.
Regionalisering av leveringsplikten, fjerning av
bearbeidingsplikten og avvikling av aktivitetsplikten
bidrar ikke til å vedlikeholde arbeidsplassene på land
på Melbu eller Stamsund.
Image info:
Kurt Jenssen
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/AA7LbIM
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Fiskeri og rasering av iskerisamfunn
 Bladet Vesterålen. 01.03.2016. Side: 18
Kurt Jenssen

Vinterens store thriller for kysten befolkning er de
sentralt styrte omleggingene som det ser ut til at
posisjonspartiene på Stortinget ivrer for.
Sjømatindustrimeldingen tar opp i seg forskjellige
forslag, bl.a. det å slippe totalt fri de trålerne som har
forskjellige forpliktelser til respektive lokalsamfunn.
Norge har fått en ny iskeriminister som i
tiltredelseserklæringen sier at han har mye å lære og
får en bratt læringskurve. Kjapt var læringskurven over
og han skulle revolusjonere næringen ved å strukturere
sjarkkvoter til store kystbåter osv. Vi husker oppslag
som: Fiskere raser - kysten raseres osv osv.
Fra stortings- og regjeringshold hevdes det at isken
skal bli den nye oljen.
Frp’s Carl Ivar Hagen ville, som vi husker, selge Norges
oljeressurser. Dyktige fremsynte politikere hindret det.
Resultatet vet vi i dag - rikdommen som oljen skapte
har bygd Norge og gjort Norges befolkning økonomisk
velholden.
Nå er vi på full vei i samme retning som Hagen ivret
for, men nå er det ikke oljen, men isken som skal
«selges» og samles på noen få eierhender.
Det norske folk eier isken i havet som Norge har fått
råderett over. Fisken må vi se verdien av i et
«evighetsperspektiv» hvis vi klarer å bevare havet rent
og unngå for stor oppvarming. Tror ikke vi når målet
om mer sysselsetting basert på den råstoffmengden vi
har tilgjengelig ved å sette de forskjellige låtegrupper
opp mot hverandre.
Utviklingen har gått fra stort sett bare små båter til
den miksen vi har i dag med noen mindre båter,
mellomstore og store kystbåter og en trålerlåte.
Fordelingen av kvoteandeler mellom låtegruppene har
ligget relativt fast i svært mange år.
Utfordringene vi har sett de siste årene, gjelder en del
trålerkonsesjoner som har leveringsforpliktelser til
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Fiskeri og rasering av iskerisamfunn
Vinterens store thriller for kysten befolkning er de sentralt
styrte omleggingene som det
ser ut til at posisjonspartiene
på Stortinget ivrer for.
Sjømatindustrimeldingen tar
opp i seg forskjellige forslag,
bl.a. det å slippe totalt fri de
trålerne som har forskjellige
forpliktelser til respektive lokalsamfunn.
Norge har fått en ny iskeriminister som i tiltredelseserklæringen sier at han har mye å
lære og får en bratt læringskurve. Kjapt var læringskurven
over og han skulle revolusjonere næringen ved å strukturere
sjarkkvoter til store kystbåter
osv. Vi husker oppslag som: Fiskere raser – kysten raseres osv
osv.
Fra stortings- og regjeringshold hevdes det at isken skal
bli den nye oljen.
Frp’s Carl Ivar Hagen ville,
som vi husker, selge Norges oljeressurser. Dyktige fremsynte
politikere hindret det. Resultatet vet vi i dag – rikdommen
som oljen skapte har bygd Norge og gjort Norges befolkning
økonomisk velholden.
Nå er vi på full vei i samme
retning som Hagen ivret for,
men nå er det ikke oljen, men
isken som skal «selges» og
samles på noen få eierhender.
Det norske folk eier isken i
havet som Norge har fått råderett over. Fisken må vi se verdien av i et «evighetsperspektiv»

hvis vi klarer å bevare havet
rent og unngå for stor oppvarming.
Tror ikke vi når målet om
mer sysselsetting basert på den
råstoffmengden vi har tilgjengelig ved å sette de forskjellige låtegrupper opp mot hverandre.
Utviklingen har gått fra stort
sett bare små båter til den
miksen vi har i dag med noen
mindre båter, mellomstore og
store kystbåter og en trålerlåte. Fordelingen av kvoteandeler
mellom låtegruppene har ligget
relativt fast i svært mange år.
Utfordringene vi har sett de
siste årene, gjelder en del trålerkonsesjoner som har leveringsforpliktelser til kystsamfunn. I Nordland gjelder dette
Melbu og Stamsund samt noen
mindre forpliktelser til andre
kystkommuner.
Både Melbu og Stamsund får
svært mye råstoff fra kystlåten
i vintersesongen. Vi ser at dette sammen med levendelagring
kan «strekke» sesongen svært
langt. Da burde det være mulig
å oppfylle konsesjonsvilkårene
ved å sørge for råstoff i høstmånedene.
Nedbyggingen i antall arbeidsplasser på f.eks Melbu
vitner ikke om industrisatsing,
men heller et ønske om kun å
øke proitten, på bekostning av
kystlandsbyens behov for arbeidsplasser.
Det snakkes mye om verdiskaping. Samfunnsmessig ver-

Bladet Vesterålen beklager
på det sterkeste at usakligheter fra kommentarfeltet
på blv.no i det hele tatt slapp
gjennom på nett før helga, og
dernest kom på trykk på papir i lørdagsavisen.

Ivan
Kristoffersen
døde fredag
Tidligere
Nordlys-redaktør
Ivan Kristoffersen sovnet stille
inn på Universitetssykehuset
Nord-Norge fredag morgen.
Han ble 85 år gammel, melder
Nordlys. Kristoffersen har i lengre tid slitt med sykdom. Han
var sjefredaktør i Nordlys fra
1982 til 1997.

spillere, og selskaper som skal
tjene mest mulig penger til sine
eiere. Kommersielle spillselskaper etablerer seg land med lav
skatt, bruker enorme ressurser
på aggressiv markedsføring,
uten omtanke for de sosialpolitiske sider som følger av spillproblemer og avhengighet for
enkeltmennesker.
Det er disse selskapene regjeringen nå vurderer å invitere
inn i det norske markedet. Selvsagt er ikke alle like aggressive,
men felles for dem er at målet
deres er å tjene penger.
Mens selskapene satser store
penger på pr som skal bidra til
å gjøre dem spiselige, har regjeringen bestilt sine egne rapporter, som viser at det ikke lønner
seg å slippe til disse selskapene. Rambølrapporten bekrefter
at det ikke ble mer overskudd
til fordeling etter at Danmark
åpnet for lisensiering. Tvert
imot. Idretten taper penger, og
spilleadferden til spillerne beveger seg fra moderate spill til
mer avhengighetsskapende.
Den norske spillmodellen
fungerer bra. Gjennom den
begrenses faren for spilleproblemer, og myndighetene kan
når som helst sørge for å endre
spilltyper, beløpsgrenser og
størrelsen på gevinster, dersom
man vurderer at det er nødvendig og riktig.
I tillegg fordeles altså overskuddet fra Norsk Tipping til
idrett, kultur og frivillighet
rundt om i hele landet. Til at

Vi vil bekjempe forsøpling
av samfunnsdebatten, og
utestenge kommentarer som
ikke holder et minstemål
av saklighet. Denne gangen
sviktet rutinene, og vi beklager igjen.

Gammelprostens hjørne
Kurt Jenssen: Nå er vi på full
vei i samme retning som Carl
I. Hagen ivret for da han ville
selge olja til private. Nå skal
fisken «selges» og samles på
noen få eierhender. (Arkivfoto)
diskaping kan også måles i hvor
mye arbeid og lønnsinntekt
hvert tonn isk gir, ikke nødvendigvis hvor mye penger som må
trilles til banken for å svare kapitalkostnader eller utbytte.
Regionalisering av leveringsplikten, fjerning av bearbeidingsplikten og avvikling av
aktivitetsplikten bidrar ikke til
å vedlikeholde arbeidsplassene
på land på Melbu eller Stamsund.
Kurt Jenssen
Kommunestyrerepresentant
for Hadsel Senterparti
Fylkestingsrepresentant i
Nordland for Senterpartiet

Hvorfor skifte verktøy når det du har fungerer?
Debatten om det norske spillmonopolet er i gang igjen.
Monopolet ble opprettet for å
begrense de sosiale problemene spill kan føre med seg. Det
gir i tillegg 60 prosent av overskuddet til kultur, frivillighet og
idrett over hele landet. Regjeringen er ikke sikre på om de
vil beholde modellen, og ivrer
etter å slippe til internasjonale
spillselskaper gjennom en lisensordning.
Før de rører en ordning vi
vet fungerer, må de stoppe opp
og spørre seg hva denne saken
egentlig handler om. Den handler nemlig om 19-åringen som
spilte bort 40.000 lånte kroner
hver måned og levde med daglige voldstrusler fra utlånerne.
Om tobarnspappaen som spilte vekk fem millioner på tre år
og lurte kona til å inansiere
spillegjelda hans. Om butikksjefen som underslo over tre
millioner fra butikken sin for å
betale spillegjeld og måtte sitte
halvannet år i fengsel. Og ikke
minst om alle de andre som står
i fare for å ende opp som spilleavhengige.
Spillbransjen er en av de
største næringene i Europa. Det
dreier seg om mange milliarder
kroner, en tøff konkurranse om

Bladet Vesterålen Tirsdag 1. mars 2016

Bladet Vesterålen beklager

unger kan få fotballbane i nabolaget, til at band kan få gitarer
og forsterkere, til at ungene i
korpset skal få instrumenter
og muligheten til å dra på sommerskole. Men også til organisasjoner som Røde Kors, Kreftforeningen, Redningsselskapet
og Ungdomsorganisasjonene.
Over fem milliarder kroner ble
fordelt slik i fjor. I hver krik og
krok av Norge er det spor etter
spilleoverskuddet.
Spillselskapene mener vi
ikke kan hindre dem. Vi er enige i deres spådom om at Internett har kommet for å bli. Men
Arbeiderpartiet har lere forslag
vi vet kan virke. Vi har foreslått
blokkering av nettsider med
ulovlig reklame for utenlandske spill, slik de allerede gjør i
15 EU-land. Vi vil også i dialog
med myndigheter i andre land
for å få dem til å respektere
forbudet mot reklame for spill
på norsk tv. I kombinasjon med
andre tiltak vil det gjøre det
langt vanskeligere for de utenlandske aktørene å operere i
Norge.
Det er ikke mulig å ha en perfekt spillpolitikk. Spill vil alltid
ha skyggesider. Det som likevel er mulig, er å bygge videre
på et politisk verktøy som har
vist seg å fungere godt, og som
dessuten støttes av idrett, kultur og frivillige organisasjoner
over hele landet.
Anette Trettebergstuen,
stortingsrepresentant (Ap)

Tips oss på SMS!
blvtips <din melding> til 2005
kr 1,-

Denne spalten av Olav Holten
i Vesterålen setter ofte hjernespinnet mitt i virksomhet om livets raritet. I et skriv røpet han
sin redsel for å dø.
I det miljøet jeg vokste opp
i var de som bekjente seg som
kristen (gudelig), mest hysterisk når døden ble nevnt. I
forsamlinger de arrangerte var
det mest hylekor av redsel som
foregikk.
Og de visste til og med hvem
som kom til himmelen, og hvem
som ble sendt til helvete, av den
kjærlige guden deres, verre enn
Hitler, for å bli brent der i all
evighet.
For meg er sånt ufyselige
tanker og ytringer.
Men er ikke det å være redd
for å dø vår livsoppholdelseskraft? Denne redselen er jo iboende i individer, fra luer, fugler
og større dyr, som ikke er temmet, som springer eller lyr av
gårde når noe truer. Ikke minst
har jo også vi “homo sapiens”
iboende dette sterke instinktet. Og hvor både isker og dyr
i havet rømmer av redsel for å
miste livet når noe skremmer.
Ofte hører jeg folk opphøyer seg selv og benekter at det
innes noen Gud som har stelt
i stand alt dette. De må først se
og hilse på guden før de tror på
han. Da bruker jeg å si: Da tror
du vel ikke på vinden, den ser
du jo heller ikke, men ser
bare virkningen av den. Da blir

det som oftest stilt.
Når man tenker på livet generelt, er det underlig at alt som
fødes, spirer og gror formerer
seg. Hvordan vet alt dette at de
skal formere seg?
De gudløse mener alt er instinkter. Men hvordan kan for
eksempel et tre eller plante
være podet med instinkt, og
tenke at nå må jeg formere meg.
Og hvem har i så fall skapt
dette instinktet? Hvor har fugler lært å bygge reir med bare
nebbet, verpe egg, ruge og oppdra etterkommet, og reise til syden vinterstid?
Eller det underlige at noen
planter eller gress sender frø
avgårde, utstyrt med fallskjerm,
i formeringens hensikt? Eksempelvis geitrams. Hvordan er alt
dette underlige oppstått, og begynt å vokse, og formere seg, er
det store spørsmålet.
De gudløse har sikkert en
forklaring.
Ut fra gammelprostens skriverier, fant jeg på å ilosofere
bitte lite grann over det underlige vi omgir oss med til daglig,
og som vi ikke forstår noen
ting av. Og som vi heller ikke
i fremtiden kommer til å forstå. Forståelsen om skapelsen
av alt er utenfor vår fatteevne.
Men i min enfoldighet spør
jeg nå likevel.
Oddmund H. Daleng
f.t. Kvitnes i Hadsel

Fiskeripolitikk på feil kurs!
Årsmøtet i Rødt Nordland
mener Stortingsmelding nr
10 (2015-2016) – ”En konkurransekraftig
sjømatindustri”
inneholder tiltak som bryter
radikalt med gjeldende iskerilovgivning og vil undergrave arbeidsplasser og bosetting langs
kysten:
Regjeringa ønsker å legge til
rette for mer ombordproduksjon av isk på trålere. De vil
oppheve leveringsplikten som
industrieide trålere har til bestemte kystsamfunn. Aktivitetsplikten, som er gitt i forbindelse
med tildeling av trålkonsesjoner til industribedrifter på land,
skal bort. Fiskesalgslagene skal
ikke lenger ha siste ordet i forhandlinger om minstepris.
Da Stortingets næringskomité arrangerte høring om stortingsmeldingen 2. februar ikk
de et unisont nei fra nordnorske kommuner og fylker.
Konsernsjef Webjørn Barstad i Røkkes Havisk ASA arrogante kommentar til media
var: «Dette har de sagt bestandig. Det er ingen endringsvilje.»
Det er en fundamental uenighet
mellom dem og oss, la han til.
Med dette utsagnet illustrerer han det som er kjernen i
saken: De uforenlige motsetningene mellom de store kapitalinteressene i næringa og
kystbefolkningens interesser.
Rødt vil minne om at Røkke
og Aker-konsernet ikk trålerkonsesjon på betingelse av at

de skulle levere råstoff til lokalsamfunnene og industribedrifter. Arbeiderpartiregjeringa
godkjente at Røkke ikk gjøre
et strategisk trekk der iskerivirksomheten ble delt i to
selskaper: Havisk ASA driver
trålerlåten, mens industrien er
drevet av selskapet Norway Seafoods ASA. Dette gjør at konsernet, selv om det samlet går
med overskudd, kan få industriresultatene til å se negative
ut. Dette brukes så som brekkstang for å legge ned industribedrifter.
Regjeringas forslag betyr
at noen svært få trålerrederier
får disponere store fornybare
iskeressurser uten samfunnsmessig ansvar om å bidra til arbeidsplasser og bosetting langs
kysten. Rødt støtter derfor
kravet om at trålere som ikke
oppfyller leveringsplikten får
inndratt sine kvoter og overføres kystiskere.
Storkapitalen og dens støttespillere forstår bare ett språk:
Folkemakt. Det eneste som kan
stoppe regjeringens forslag til
endringer, er mobilisering og
kraftfulle aksjoner både på land
og på havet. Særlig den nordnorske fagbevegelsen må kjenne sin besøkelsestid, og stille
seg skulder ved skulder med
iskerne og kystbefolkningen.
For årsmøtet
i Rødt Nordland
Christoffer Ellingsen

med levendelagring kan «strekke» sesongen svært
langt. Da burde det være mulig å oppfylle
konsesjonsvilkårene ved å sørge for råstoff i
høstmånedene. Nedbyggingen i antall arbeidsplasser
på f.eks Melbu vitner ikke om industrisatsing, men
heller et ønske om kun å øke proitten, på bekostning av
kystlandsbyens behov for arbeidsplasser. Det snakkes
mye om verdiskaping. Samfunnsmessig verdiskaping
kan også måles i hvor mye arbeid og lønnsinntekt hvert
tonn isk gir, ikke nødvendigvis hvor mye penger som
må trilles til banken for å svare kapitalkostnader eller
utbytte.
Regionalisering av leveringsplikten, fjerning av
bearbeidingsplikten og avvikling av aktivitetsplikten
bidrar ikke til å vedlikeholde arbeidsplassene på land
på Melbu eller Stamsund.

kystsamfunn. I Nordland gjelder dette Melbu og
Stamsund samt noen mindre forpliktelser til andre
kystkommuner.
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Både Melbu og Stamsund får svært mye råstoff fra
kystlåten i vintersesongen. Vi ser at dette sammen
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