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Vinterfisket etter torsk
 Nordnorsk debatt. 31.05.2016 12:24. Oppdatert 01.06.2016 13:43
Finn-Arne Egeness, Bransjeanalytiker sjømat Nordea bank

Har en svak krone gjort fiskeindustrien mer
konkurransedyktig eller stikker fiskerne av med hele
valutaeffekten? Torsken er den viktigste arten i norsk
fiskerinæring og derfor egnet til å svare på
spørsmålet.
Det siste året har det vært en økning i
førstehåndsprisen. Snittprisen for fersk sløyd og
hodekappet torsk over 2,5 kilo var NOK 20,8 per kilo på
første hånd i mars, mot NOK 16 i mars i fjor,
tilsvarende en prisvekst på 30 prosent i norske kroner
og 20 prosent i euro. Ser vi på årets fem første
måneder under ett, har prisveksten vært 27 prosent.
Det forteller om en reell etterspørselsvekst.
Fersk torsk
Mangel på fersk fisk i Europa og høye laksepriser bidro
til stor etterspørsel og høye torskepriser tidlig på året. I
januar og februar var differansen mellom
eksportprisen og førstehåndsprisen på fersk torsk
betydelig og industrien tjente gode penger. Normalt
faller prisen på torsk i førstehåndsmarkedet når
fangstvolumet øker utover vinteren. Det skjedde i liten
grad i år fordi en rekke saltfisk og klippfiskbedrifter fant
det mer lønnsomt å selge torsken fersk i januar og
februar framfor å salte den. Den svake kronen tidlig på
året forsterket situasjonen ytterligere og medførte at
mange valgte å eksportere torsken fersk. Aktørene
som salter torsken manglet derfor råstoff når
sesongen nærmet seg slutten. Konkurransen om
råstoffet bidro til høye førstehåndspriser, samtidig som
prisen på fersk torsk i eksportmarkedet falt fordi
tilbudet økte. Det gjorde at lønnsomheten for fersk
torsk falt i mars og april. Konkurransen om råstoffet
bidro likeledes til at lønnsomheten i fersk torsk var
lavere i år enn i fjor.
Fryst torsk
For å fiske hele torskekvoten måtte havfiskeflåten
fiske fram til midnatt nyttårsaften, fordi rederiene

hadde prioriterte andre fiskerier tidligere på året og
fordi fangsteffektiviteten var lavere enn forventet.
Torsken ble derfor eksportert på et senere tidspunkt
enn normalt og kom først i eksportstatistikken i år. Det
forklarer hvorfor eksporten av fryst torsk falt i fjor og
har økt tilsvarende i år.
Kina har vært det største markedet for fryst torsk. Her
har torsken blitt foredlet til fryste filetprodukter og reeksportert til Europa. I år har en større andel av torsken
gått direkte til Europa, fordi økte kostnader har
redusert lønnsomheten i den kinesiske
foredlingsindustrien. Når filetbedriftene er lokalisert
nær både ressursen og markedet, øker fleksibiliteten i
råvare- og sluttmarkedet. Filetbedriftene i Europa kan
derfor bruke både fersk og fryst torsk som råvare og
tilby både ferske, fryste og tinte produkter. Det har gitt
flere torskeprodukter i den europeiske
dagligvarehandelen og forklarer noe av
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produksjonen må være basert på reelle fortrinn hvis en
skal oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og gjort at kun

Foredlede produkter

de mest effektive produsentene tjener penger på
videreforedling. Kronesvekkelsen har ikke vært

Hittil i år er mer enn halvparten av torsken målt i

tilstrekkelig for å kompensere for grunnleggende

mengde rundvekt eksportert hel. Trenden med at en

utfordringer i de arbeidsintensive delene av norsk

økende andel av torsken eksporteres hel, enten fersk

hvitfiskindustri. Flåteleddet er vinneren fordi

eller fryst, fortsetter dermed. Det antyder enten at

etterspørselen fra en voksende industri i Europa øker,

lønnsomheten er på et slikt nivå at industrien finner det

samtidig som kronesvekkelsen mot euro har bidratt til

mer lønnsomt å eksportere torsken hel enn å foredle

at europeiske forbruker er skjermet for deler av

den, eller at kronesvekkelsen ikke er tilstrekkelig til å

prisveksten.

kompensere for grunnleggende utfordringer i norsk
hvitfiskindustri.

Trenden med at en økende andel av torsken
eksporteres hel, enten fersk eller fryst, fortsetter. Foto:

Globalisering av råvaremarkedet for fryst torsk flyttet

Scanpix

produksjonen av fryst filet til lavkostland. Fersk filet
skulle være mot-trekket, men hittil i år har det vært en

© Nordnorsk debatt

reduksjon i eksporten av fersk filet til tross for et stabilt

Se webartikkelen på http://ret.nu/h2a3iVUn

fiske og økt eksport av fersk hel torsk. Det forteller at
fordelene med å produsere slike produkter nært
markedet er større enn å produsere nært ressursen.
Nærhet til markedet er imidlertid mer kritisk for fersk
enn fryst filet. Kombinasjonen av en automatisert
produksjon og nærhet til ressursene vil kunne øke
produksjonen av fryste fileter i Norge på lang sikt.
Klippfisk har vært, og er fortsatt, det største
videreforedlede produktet av torsk målt i mengde rund
vekt. Norsk klippfisknæring er konkurransedyktig i et
globalt marked, fordi lønnskostnadene utgjør en
begrenset andel av totalkostnadene. Stor
råvarefleksibilitet bidrar likeledes til en mer optimal
utnyttelse av produksjonskapasiteten enn i andre deler
av hvitfiskindustrien. Parallelt har Portugal, som er det
største og viktigste markedet for norsk klippfisk,
fortsatt preferanser for hel flekket klippfisk.
Klippfiskindustrien møter derfor mindre konkurranse
fra mer videreforedlede produkter, hvor
lønnskostnadene utgjør en større andel av
totalkostnadene og dermed svekker
konkurransekraften til norsk industri, enn i andre store
klippfiskmarkeder.
Økt etterspørsel etter sjømat har økt konkurransen om
råstoffet og bidratt til høyere priser. Det har medført at
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Hvor ble det av nyansen Nygård?
 Nordnorsk debatt. 31.05.2016 10:47. Oppdatert 13:23
Geir Ove Ystmark, Administrerende Direktør Sjømat Norge

Hva er det med oppdrett som gjør at du mister
gangsynet Oddvar Nygård? Oddvar Nygård er blant de
som maner til en nyansert debatt om olje og gass, og
23. konsesjonsrunde. Han beskriver motstanderne
som de som ser dyret i åpenbaringen.
Uten annet enn troen og med mangel på tvisyn.
Tilhengerne mener han bare ser morgensolen med lys
over landet i nord. Når det kommer til havbruk er han
selv en troende mann. Da tales det i tunger,
religiøsiteten slår sterkt inn. Tvisynet er brått borte. Det
finnes ikke rom for slikt. Havbruk hevdes å være
mannskjit, kloakk og ødelagte fjorder.
Forskningsbasert kunnskap er noe han lett hopper
bukk over. Hva er det med oppdrett som gjør at du
mister gangsynet Oddvar Nygård?
Bakteppet handler om NRK s debatten torsdag kveld i
forrige uke, der tema var kysten og sjømatnæringen.
Programlederen startet med å tegne et bildet av en
kamp mellom fiskeriene og havbruksnæringen som var
alt annet enn nyansert:
For i kveld handler det rett og slett om to fisker.
Oppdrettslaksen mot torsken. For det pågår nå en
kamp mellom fiskeren langs kysten i sjarken sin og
oppdretteren. Ingunn Solheims start ble deretter fulgt
opp med kystfiskerne Magnus Olsen og Mari-Ann
Johansen. De malte også bildet av fiskerne og torsken
som taperne i en krig mot laks.
Paradoksalt nok la Norges Råfisklag samme uke frem
sin rapport om rekordomsetning. Aldri før har fiskerne i
nord hatt større omsetning. I 2015 ble det landet over 1
million tonn fisk til en verdi av 9,7 milliarder, 23%
høyere enn året før. Norske fiskere har gode inntekter.
Selvfølgelig, kystfiskere er intet unntak. Fantastiske
nyheter! Vel fortjent!
Svært mange av fiskerne har felles interesser med
havbruksnæringen langs kysten. Vi bor i de samme
kystsamfunnene, vi har de samme behovene for å

sikre bosetting og sysselsetting, vi slåss sammen om å
få bygd veger og vi er avhengige av markedene rundt
omkring i verden. Sjømat Norge har et tett og godt
samarbeid med Norges Fiskarlag. Bedriftene er også
tett på hverandre. Mange av de som har bygd
laksenæringen er og var fiskere og fiskeindustriaktører.
Laksepenger brukes til å opprettholde fiskeindustri og
mottaksmuligheter langs kysten. Laks og torsk står
ikke mot hverandre, men er en symbiose av felles
interesser.
Selvsagt påpekte jeg at verden ikke er sort og hvit. Vi
har våre utfordringer, det jobber vi med hver dag.
Likevel, våre fiskebestander er svært robuste. Torsken
er sterk og rekefisket i nord har tatt seg opp de siste
årene. Vi har samtidig reelle arealkonflikter som må
håndteres klokt. Jeg påpekte i programmet også det
åpenbare faktum at all matproduksjon setter
fotavtrykk. Det gjelder for havbruk og det gjelder for
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torsk eller for den saks skyld fjordtorsk. Det er minst
like sammensatt som debatten om 23.

I Nygårds verdensbilde var dette driblinger fra en

konsesjonsrunde, og påkaller den samme klokskap fra

lurendreier, uredelig og egnet til å svekke tilliten til meg

kommentatorene. I denne debatten savner jeg din.

på generelt nivå. Hvorfor? Fordi jeg i følge han ikke
skilte mellom kysttorsk, fjordtorsk og nordøstarktisk

Laksepenger brukes til å opprettholde fiskeindustri og

torsk. Så langt i debatten hadde knapt noen gjort det.

mottaksmuligheter langs kysten. Laks og torsk står

Derimot hadde mange tegnet et helsvart bilde over

ikke mot hverandre, men er en symbiose av felles

torskens beskaffenhet og fiskernes

interesser. Foto: Scanpix

fremtidsmuligheter. For en TV -seer uten inngående
forkunnskap kunne det ikke være tvil om at det sto

© Nordnorsk debatt

mørkt til for både fiskeriene og torskebestanden. Det

Se webartikkelen på http://ret.nu/g9xUG16X

var derfor på sin plass å klargjøre at hovedbildet er
sterke bestander, god forvaltning, lønnsomhet for
fiskerne og fremtidstro.
Nygård hevder at den nordøstarktiske torsken er sterk,
mens kyst- og fjordtorsken er svak der hvor det er
oppdrett. Hvor har han det i fra? Rett nok har
kysttorsken vært en bekymring i lang tid, men
forskningsmiljøene har hittil ikke pekt på havbruk som
en forklarende faktor. Forskningsinstituttet Nofima er
bare et eksempel på miljø som har forsket på hvordan
gytetorsken reagerer på lakseoppdrett. De har ikke
klart å finne noen sammenheng. Nygårds
vitenskapelige tilnærming er fra egne erfaringer fra
fjorden hvor han har hytta si. En fjord hvor det pågår et
betydelig turistfiske, hvor det er registrert en betydelig
temperaturøkning siden 1990, og hvor det er en sterk
vekst i den lokale selbestanden. Det er i høy grad en
levende fjord med innsig av både sild og hval.
I debatten slo jeg fast at det er variasjoner mellom de
ulike fjordene og områdene langs kysten. Bildet er slett
ikke slik at kyst og fjordtorsken er borte fra områder
med oppdrett og vice versa. Tvert om startet
diskusjonen om kyst- og fjordtorsk lenge før havbruk
ble etablert i mange områder, og det er svake
bestander mange steder hvor det ikke drives oppdrett.
Fisket på kyst- og fjordtorsk blandes også med fisket
på nordøstarktisk torsk, og det er vrient å skille artene
fra hverandre.
Dette er nyansene Oddvar Nygård, og nyansene dreier
seg om et langt mer sammensatt bilde enn laks mot
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Smartere sensorer for bedre matkvalitet
 Nofima. 31.05.2016 06:24

Varierende råvarekvalitet er en stor utfordring for
matprodusenter. Smartere måleinstrumenter vil gi
bedre kontroll og mindre svinn.
I det nye innovasjonsprosjektet SmartSensor er målet
å utvikle måleinstrument som kan brukes til on-line
målinger på matvarer. Teknologien i instrumentet vil
være basert på bruk av nærinfrarødt lys, altså et såkalt
NIR-instrument. Instrumentet skal kunne måle
kvalitetsegenskaper som ingen av dagens
instrumenter klarer å måle.
- Vi skal konsentrerer oss om tre ulike anvendelser:
Fettmåling i hel laks, tørrstoffmåling i hele poteter og
måling av kjernetemperatur i varmebehandlede
produkter som pølser. Hovedutfordringene er at
målingene skal gå meget fort og at vi må måle dypt inn
i produktene, forteller Jens Petter Wold, seniorforsker i
Nofima og faglig prosjektleder for SmartSensor.
Må kunne nå raskt inn i dypet
Forskerne skal utvikle en prototype av et
måleinstrument som kan måle direkte på
produksjonslinja uten at instrumentet er i direkte
kontakt med matvarene. For å kunne kartlegge så vel
kjernetemperatur i varmebehandlede produkter,
tørrstoffinnholdet i hele poteter og fettinnholdet i hel
laks, er det nødvendig at instrumentet klarer å måle
dypt inni produktene. Og for å kunne bruke
instrumentet på produksjonslinja er det nødt til å kunne
foreta ekstremt raske analyser.
Prosjektdeltakerne samlet på kick-off i SmartSensor,
utenfor Nortura i Tønsberg.
NIR-instrumentet må derfor bestå av en kraftig
lyskilde og sensorer som både er raske og samtidig
klarer å måle langt inni produktene, og ikke minst
kjappe algoritmer som kan analysere resultatene
fortløpende. For å få dette til trenger forskerne solid
kunnskap om produktenes kjemiske sammensetning,
kalibrering og om optisk instrumentering.

Den største utfordringen ved bruk av NIR vil være å få
tilstrekkelig gode optiske signaler fra det indre av
prøvene, fordi lyset må klare å trenge gjennom de ytre
lagene av skinn eller skall.
- Online måling av produktets kjernetemperatur vil
kunne gi nye muligheter for prosessoptimalisering av
våre linjer. Nortura har tidligere samarbeidet tett med
Tomra og bidratt til utvikling av online utstyr for måling
av fettinnhold i kjøttsorteringer, så dette prosjektet blir
spennende og vi har store forventninger, sier Per Berg,
FoU-direktør i Nortura.
Bedre sortering øker verdiskapingen
Å kunne måle kjernetemperaturen i varmebehandlede
produkter direkte på matvarene mens de forflytter seg
nedover på produksjonslinja, gir matprodusentene
muligheter til også å kontrollere at den er høy nok med
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tanke på mattrygghet. Det vil også gi muligheten til å
regulere varmebehandlingsprosessen for å sikre at

© Nofima

kjernetemperaturen blir optimal i forhold til

Se webartikkelen på http://ret.nu/aUky4kw2

sluttkvalitet.
Forskere i Nofima har i flere prosjekter jobbet med å
finne frem til de beste måtene å måle
tørrstoffinnholdet i poteter. Konklusjonen er at et NIRinstrument kan gi helt nye muligheter som sørger for at
hver enkelt rå potet blir brukt til akkurat det den egner
seg best til.
Fettinnholdet i hel laks har også vært gjenstand for
høy forskningsinnsats, og på samme måte som for
potetene vil muligheten for sortering av laks utfra
fettinnhold sikre høyere verdiskaping og bedre
ressursutnyttelse.
Fakta om forskningsprosjektet
Prosjektets fulle navn er Smart sensor for innovative
industrial food process control og det er et
tverrsektorielt innovasjonsprosjekt finansiert av
BIONÆR. Deltakende bedrifter er Nortura
(prosjektleder), Findus, Cermaq og TOMRA.
Målsettingen er at TOMRA ved prosjektslutt vil
kommersialisere instrumentet. FoU-partnere er Nofima
som leder det faglige arbeidet og har ansvar for
instrumentkalibrering og testing i prosess samt
SINTEF IKT som er ansvarlige for optisk
instrumentering.
Råvare og prosess
I dette innovasjonsprosjektet skal forskerne utvikle en
prototype av et måleinstrument som kan måle direkte
på produksjonslinja uten at instrumentet er i direkte
kontakt med matvarene.
Kontaktperson
Jens Petter Wold
Seniorforsker Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no
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Torskeoppdrett versjon tre - har startet
 Kyst.no. 31.05.2016 06:00. Oppdatert 01.06.2016 10:30

I går kveld ble den første oppdrettstorsken lastet om
bord i brønnbåt fra Nofima i Tromsø. Onsdag skal den
settes ut i merd hos Statt Torsk. - Vi ga oss ikke og
fikk det til, forteller Arild Iversen fra Statt Torsk.
Av: Linn Therese Skår Hosteland
Allerede i mars kunne kyst.no melde om at
torskeoppdrett er på vei tilbake i de norske fjordene, og
at flere aktører starter opp produksjon av en ny
generasjons oppdrettstorsk, avlet frem av Nofima i
Tromsø.
- Alt ligger til rette for torskeoppdrett. Tidspunktet er
rett, kunnskapen er på plass og markedet etterspør
oppdrettstorsk, fortalte Arild Iversen i mars, men
manglet noe finansiering/samarbeidspartner for å
starte opp.
Nå har dette imidlertid løst seg ifølge Iversen, som
forteller at brønnbåten i går kveld satte kursen mot
Tromsø, for å hente torsken de regner med å få i
merden allerede onsdag.
- Vi har funnet en bra samarbeidspartner i Namdal
Torsk, og god hjelp med kvalitetsfisk fra Nofima. Vi ga
oss ikke og fikk på plass det som måtte til, forteller en
fornøyd Iversen til kyst.no.
- Tester ut

- Nofima har utviklet en oppdrettstorsk som fungerer
godt i oppdrett med god tilvekst. Uten dem hadde ikke
dette vært mulig. Deres utvikling innen torsk er
grunnen til at torskeoppdrett versjon tre er i gang,
konkluderer han.
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/JH7lA4dX

Utsettet i første omgang vil ligge på 70 000 fisk.
- Vi setter ut i èn merd i første omgang, så skal
Namdal Torsk ha utsett i to merder, neste uke. Vi
synes det er supert at vi får testet ut i små kontrollerte
volumer først, så kan vi etter ett år/halvannet, når vi har
sett hvor bra det går sette ut enda mer fisk. Vi har god
plass, forteller Iversen.
Det er ingen tvil om at troen på torsk er stor hos
Iversen og Statt Torsk.

Side 9 av 75

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.06.2016

Her er Per Sandbergs utvalgte fra Tromsø
 iTromsø. 30.05.2016. Side: 10

To forskere og én historiker fra Tromsø skal hjelpe
regjeringen med å endre regelverket for plikter i
fiskerinæringen.
BREIVIKA: Med bakgrunn i sjømatindustrimeldingen
som ble vedtatt på Stortinget i mars har fiskeriminister
Per Sandberg (Frp) nå satt ned en pliktkommisjon.
Denne består av åtte personer med kompetanse på
fiskeriindustrien, hvor tre av disse har tilhold i Tromsø.
Dette er UiT-historiker Bjørn-Petter Finstad, UiT-forsker
Camilla Brattland og Nofimaforsker Patrick Sørdahl.
Skal gi en anbefaling Disse skal fram til oktober se på
hvordan man kan utbedre leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten. Da skal de legge fram en rapport for
Stortinget, der de presenterer alternativ og deres egen
anbefaling.
- Kort sagt fungerer ikke ordningen slik den er i dag. Vi
skal derfor se på hvordan vi kan løse det bedre i et
samfunnsmessig, juridisk og økonomisk perspektiv,

10 Mandag 30. mai 2016

Nye selskap
• HANNA GHIDEY er daglig
leder i Hannaayou AS i
Mackbratta. Hun skal drive
cateringvirksomhet. Ayou
Hika er styreleder. Aksjekapitalen er 30.000 kroner.
• ARCTIC VIBE AS i
Kveldroveien skal operere
innen kultur og reiseliv.
Øyvind Bakkeby Moe står
bak. Aksjekapitalen er
30.000 kroner.
• SIMEN NILSSEN står
bak Sol Notics Invest AS på
Bjerkakerstranda. Styremedlemmer er Simen
Johannessen og Svein
Schjeldrup. Aksjekapitalen
er 30.000 kroner.
• NORSK SPORT AS har
Lars Borg som daglig leder
og styreelder. Han skal selge
utstyr til treningsstudio,
lekeland og andre fritidsaktiviteter. Aksjekapitalen er
50.000 kroner.

Barnehage
TORKJEL SANDANGER er
styreleder i AS Norrona Barnehage i Simen Workinns
vei. Medlemmer er Per
Skjelstad, André Jensen,
Tone Bertheussen, Linda
Tollefsen, Anne Normann og
Berit Søreng.

Slettet
• SELSKAPET Kontakt Roy
og Sverri DA på Tomasjord
har fått varsel om sletting.
Årsaken er at det mangler
deltakere.
• BYGGSERVICE NORGE
AS i Søndre Tollbodgate er
slettet i Foretaksregisteret.

Innstilt
TINGRETTEN har innstilt
bobehandlingen etter konkursen i enkeltpersonforetaket Rudi Nikolaisen.

Nytt navn
SNAKK AS i Krognessveien
har byttet navn til «Snakk
for deg sjøl AS». Line Fusdahl er ny styreleder med
Kurt Sverre Knudtsen og
Marianne Saus som medlemmer.

Tromsø Idrettslag
STIG ARNE ENGEN er ny
daglig leder i TIL Fotball AS
og TIL Holding AS på Alfheim. Førstnevnte selskap
har også fått nytt styre. Per
Aronsen er leder, mens
Helge Kræmer, Kristian
Høydal, Berit Kjeldsberg,
Erik Ringberg og Merete
Kristiansen er medlemmer.

Boligstyrer
• JØRN NERDAL leder Kvitungevegen Borettslag på
Kvaløysletta sammen med
Janne Thoresen og Gunn
Saunes.
• SAMEIET SKIPPERGATA 52 har David Tangstad
som leder. Medlemmer er
Martin Arntzen og Roger
Pedersen.

UTVALGT: Bjørn-Petter Finstad, historiker ved UiT og Camilla Brattland, forsker ved UiT, utgjør to av åtte personer i Per Sandbergs pliktkommisjon.
Foto: Lars Marius Matre

Her er Per Sandbergs
utvalgte fra Tromsø
To forskere og én
historiker fra Tromsø skal hjelpe
regjeringen med å
endre regelverket
for plikter i fiskerinæringen.
BREIVIKA: Med bakgrunn i
sjømatindustrimeldingen som
ble vedtatt på Stortinget i mars
har fiskeriminister Per Sandberg (Frp) nå satt ned en pliktkommisjon. Denne består av
åtte personer med kompetanse
på fiskeriindustrien, hvor tre av

disse har tilhold i Tromsø.
Dette er UiT-historiker BjørnPetter Finstad, UiT-forsker
Camilla Brattland og Nofimaforsker Patrick Sørdahl.

messig, juridisk og økonomisk
perspektiv, forteller historiker
Finstad, som har spesialkompetanse innenfor fiskerihistorie.
Brattland, som har kompetanse innenfor samisk fiske,
sier hun gleder seg til å ta fatt
på oppgaven.
– Jeg skal gjøre dette i tillegg
til min vanlige jobb, og jeg gleder meg veldig til å få være med
på dette. Jeg tror det blir veldig
spennende og lærerikt, konstaterer Brattland.

Skal gi en anbefaling

Disse skal fram til oktober se
på hvordan man kan utbedre
leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten. Da skal de
legge fram en rapport for Stortinget, der de presenterer alternativ og deres egen anbefaling.
– Kort sagt fungerer ikke ordningen slik den er i dag. Vi skal
derfor se på hvordan vi kan
løse det bedre i et samfunns-

– Stor betydning

Fiskeriminister Per Sandberg

Mann i 60-årene kjørte med 2,2 i promille
EN MANN I STARTEN AV
60-årene står tiltalt i NordTroms tingrett etter at han i
mai i fjor på strekningen
Krokelvdalen-Tromsdalen ble
stoppet i en promillekontroll.
Blodprøven som ble tatt av
mannen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,22 i

promille.
Få dager senere tente mannen opp en vedovn der han
ikke var tilstrekkelig påpasselig med å lukke ovnsdøren,
slik at glør falt ut av ovnen, og
det oppsto en brann som
brannvesenet måtte slukke
ved bruk av et brannsluk-

sier at arbeidet de nå skal gjøre
er svært viktig for industriens
fremtid.
– Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet som
kommisjonen nå skal ta fatt på,
har stor betydning, og jeg er
fornøyd med å ha fått på plass
et svært kompetent lag, uttaler
Sandberg i en pressemelding.

ningsapparat.
Det oppsto røykskader i leiligheten, delvis fordi vedovnen var defekt ved at ovnsrøret mellom vedovn og tak ikke
var tett, slik at det sivet røyk ut
i leiligheten.

Daglig leder
• AHMED ISMAIL er daglig
leder og styreleder i Paletten
Grill AS i Storgata.
• BENTE MOE har samme
rolle i Hennes Boutique AS i
Strandgata.
• ALFHEIM STADION AS i
Sjølundveien har Jarle Heitmann som ny daglig leder og
styreleder.

forteller historiker Finstad, som har spesialkompetanse
innenfor fiskerihistorie.
© iTromsø

Brattland, som har kompetanse innenfor samisk fiske,

Les hele nyheten på http://ret.nu/sifH8NmF

sier hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven.
- Jeg skal gjøre dette i tillegg til min vanlige jobb, og jeg
gleder meg veldig til å få være med på dette. Jeg tror
det blir veldig spennende og lærerikt, konstaterer
Brattland.
- Stor betydning Fiskeriminister Per Sandberg sier at
arbeidet de nå skal gjøre er svært viktig for industriens
fremtid.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet som kommisjonen nå skal ta
fatt på, har stor betydning, og jeg er fornøyd med å ha
fått på plass et svært kompetent lag, uttaler Sandberg i
en pressemelding.
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UNDERSØKELSE: KVALITET VIKTIGERE ENN AT MATEN ER
NORSK
 VG. 29.05.2016. Side: 13-14

På matforskningsinstituttet Nofima jobbes det for

Bruker flaggtriks for å selge mat
Søndag 29. mai 2016

tiden med å finne ut hvilken merverdi det har for
Ingen norske
råvarer

forbrukeren at maten kommer fra Norge.

Ingen garanti for
norske råvarer

Hovedsakelig norske
råvarer

FAKTA

Norsk råvare

13

14

Søndag 29. mai 2016

BUDSJETTKAMERATER MED HÅP OM Å REKKE FRISTEN

Budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF har ofte overskredet alle frister. Men i vår skal partene
øyne håp om å bli ferdig i tide.
– Vi er i en god prosess. Vi beveger oss
fremover og har all grunn til tro at vi lykkes innen

mandagens frist, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi til NTB.
Høyre og Frp møtte samarbeidspartiene til
et nytt forhandlingsmøte om årets reviderte
nasjonalbudsjett i går formiddag. Det var ikke
lagt opp til flere møter i går. (NTB)

FLERE SAS-FLYGNINGER TROSS FLYAVGIFTEN

SAS har satt opp en lang rekke nye avganger i vinter til tross for protestene mot den
nye passasjeravgiften.
I høringsuttalelsen om flyavgiften som trer i
kraft på onsdag, skrev SAS at avgiften ville gi
fallende etterspørsel og lavere lønnsomhet, noe

som i første omgang ville gi færre ruter og kutt
i eksisterende ruter.
I stedet setter flyselskapet inn 270 000 nye
seter i det fem måneder lange vinterprogrammet. Passasjermengden tilsvarer 1500 fulle
SAS-fly, skriver Aftenposten. (NTB)

EVAKUERT: Ambulanser

står parkert utenfor Parc
Monceau i Paris. Nødetatene
evakuerte parken etter ulykken.

NYT NORGE

FOTO: MATTHIEU ALEXANDRE, AFP

●●Råvarene skal
være norske.
●●Råvarene skal
være produsert på
gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem.

– Seks av barna trenger akuttbehandling, men vi håper dette
går bra, sier Baldini.
Et av barna har ifølge den franske avisen fått hjertestans. Barna skal være i alderen syv til 14.

●●Produktene skal være laget av
bedrifter som er lokalisert i Norge.
●●For kjøtt, melk og egg gjelder 100
% norsk opprinnelse.

Lynnedslag i tre

Av JENNY LINN LOHNE

Lynnedslaget skjedde i Parc
Monceau, som ligger en kilometer fra Triumfbuen nordvest i
den franske hovedstaden. Det
skal ha blitt et veldig uvær i området, hvorpå bursdagsselskapet
søkte inn under et tre i parken,
som så ble rammet av lynnedslag.
Dagen kunne antagelig blitt
langt mer tragisk dersom ikke
brannmannen Pascal Gremillot
tilfeldigvis hadde fått forbi parken kort tid etter at lynet slo ned.
Til avisen forteller han at han ble
gjort oppmerksom på de skadede
barna da noen kom løpende ut av
parken.
Deretter løp han inn i parken
og satte i gang førstehjelp på et
av barna.
– Jeg så med en gang at et av
barna hadde hjertestans, sier han.
Barna ble i går behandlet på
et sykehus like ved, mens familiene ble tatt hånd om av en krisestab.

– Det er for øyeblikket elleve som
er skadd. Ti barn og en voksen
som var sammen med barna, sier
en Vincent Baldini, ansvarlig for
sikkerheten i bydelen åttende arrondissement, til fjernsynskanalen iTele.
Han opplyser at barna har fått
brannskader og at både ambulansepersonale og brannvesen
er på stedet.

Omtrent samtidig slo lynet ned
på en fotballbane i Hoppstätten
sørvest i Tyskland. Der ble hele
35 mennesker skadet – blant dem
30 barn som spilte fotballkamp.
Tre av dem har alvorlige skader, ifølge nyhetsbyrået DPA.
Dommeren, som skal ha blitt truffet av lynet, er blant de skadede,
melder NTB.
De 30 barna skal være lettere
skadet. De ble i går kveld undersøkt på sykehus sammen med to
personer.
Lynet slo ifølge øyenvitner ned
fra klar himmel mot slutten av
kampen, som var mellom to barnelag i fotball. De skadede barna
er mellom ni og elleve år gamle.

●●For sammensatte produkter er
det tillatt med inntil 25 %
ikke-norske ingredienser, som for
eksempel salt, ris og sukker.
Kilde: Matmerk

Grove rundstykker
(Hatting Bakeri)

Kakebunn 3-lag
(BakeMesteren)

Det store flertallet av de spurte mener at norsk mat er
PRODUKSJONSSTED: Danmark
HOVEDINGREDIENS: Vann, hvete- og fullkornsmel
HVORFOR NORSKE FLAGGSTRIPER? – Dette er det mest
solgte rundstykke i Norge, derfor konseptet "Norske Favoritter".
ANDEL NORSKE RÅVARER? –Hatting er kjent som leverandør
av danske bakervarer og har vært det gjennom årtier. Det er ingen
norske råvarer i «Grove rundstykker», svarer Pernille Høsteland
Solbu hos Lantmännen Unibake Norway AS.

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS: Hvetemel og sukker
HVORFOR NORSK FLAGG? - Kakebunn er produsert i Norge
med en stor andel norske råvarer.
ANDEL NORSKE RÅVARER? –Råvaretilgang på norsk mel gir
ingen garanti for at alle ingrediensene er norske, svarer Martina
Rabsch i Rema 1000.

Ovnsbakt Paté med hvitløk

Kålrot

Økologisk kålrot

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS: Norsk svinekjøtt og svinelever
HVORFOR NORSKE FLAGGSTRIPER? – Vi ønsker å vise våre
forbrukere at vi har et høyt fokus på å bruke norske råvarer der det er mulig.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Svinekjøtt, svinelever og svinefett
er norsk og kommer fra et lokalt slakteri. Salt, krydder og de få
tilsetningsstoffene vi bruker er ikke av norsk opprinnelse, kjøpes gjennom
en norsk krydderleverandør, svarer Jarl Arne Rønning hos Finsbråten.

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS: Kålrot
HVORFOR NORSK FLAGG? – Norsk råvare.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Ja, det fremgår også av
etiketten. Flaggsymbol på emballasjen er en stadig sterkere
preferanse blant forbrukere for norsk produsert mat, sier
Hanne Linnert i Bama.

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS:Kålrot
HVORFOR NYT NORGE-LOGO? – Den økologiske kålroten er et produkt som
inngår i Nyt Norge ordningen, og som er det offisielle merket for norskprodusert mat.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Ja, det fremgår av etiketten. Bama har mange
produkter innenfor merkeordningen til Matmerk, hvor symbolet brukes gjennomgående, svarer Hanne Linnert i Bama.

(Finsbråten)

norsk unntatt
Garanterer ikke bruk
Norsk havregryn så
viktig. Likevel viser det seg at dette harAltsukkeret
liten betydning
av norske råvarer
lenge det er på markedet

(Bama Gruppen AS)

(Bama Gruppen AS)

FAKTA

MERKEREGLER

●●Fra 2014 ble det felles merkeregler i EU og Norge.
●●Formålet med merking av matvarer er ifølge matportalen.no at
det blant annet skal være lett å vite
hva mat og drikke inneholder.
●●Opprinnelsesland angis der utelatelse kan villede.

Ingen andre norsk
ingredienser enn mel

●●Merking med opprinnelse skal
tydeliggjøres i tilfeller der et næringsmiddel er opprinnelsesmerket
på frivillig basis, og dette stedet ikke
er det samme som opprinnelseslandet eller opphavsstedet til produktets
hovedingrediens.
Fakta: Matportalen

for hvilke varer man ender opp med å kjøpe i butikken.
Berthas Lefsegodt

Steinovnsbakte grove briks AXA Lettkokte havregryn
(French Bakery)

(Lantmännen Cerealia AS)

Fiberrikt Hamburgerbrød

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS:Hvetemel
HVORFOR NORSK FLAGG? –Norsk tradisjonsprodukt
produsert i Norge.
ANDEL NORSKE RÅVARER?– De største råvarene i produktet
er mel, sukker, margarin, vann, egg. Med unntak av sukker, kommer
disse fra norske leverandører, sier Kjersti Solhaug hos Baxt AS.

PRODUKSJONSSTED:Norge
HOVEDINGREDIENS: Sammalt hvete
HVORFOR NORSK FLAGG? – Produsert i Norge med en stor
andel norske råvarer.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Råvaretilgang på norsk mel
gir ingen garanti for at alle ingrediensene er norske, svarer
Martina Rabsch i Rema 1000.

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS: Havregryn
HVORFOR NORSK FLAGG? – Består av norsk havre og
produsert i Moss.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Vi benytter norske havregryn
og norsk flagg så lenge det er norske råvarer på markedet, sier
Pål Rasmussen, Lantmannen Cerealia AS

PRODUKSJONSSTED: Norge
HOVEDINGREDIENS:Hvetemel
HVORFOR NORSK FLAGG? – Fordi vi er stolte av å
produsere våre produkter i Norge og Langhus.
ANDEL NORSKE RÅVARER? – Bortsett fra melet er ingen
ingredienser norske. Andelen norsk mel kan variere mellom 30 % til 60 %,
svarer Pernille Høsteland Solbu hos Lantmännen Unibake Norway AS.

(Baxt AS)

- Det er egenskapene til produktet forbrukeren er ute

etter, ikke om de kommer fra Norge, sier forsker Aase
Vorre Skuland ved Nofima.

UNDERSØKELSE:
KVALITET
VIKTIGERE
ENN AT MATEN
ER NORSK

(Hatting)

ninger for mat er jo at de skal gjøre det enklere for forbrukerne å
velge de to sekundene de bruker
på bestemme seg foran butikkhyllen, sier Sundqvist.
En undersøkelse fra 2015 viser
at store deler av befolkningen er
godt kjent med Nyt Norge-merket, som skal gjøre det enkelt å
velge norske matprodukter i butikkene.

Gratispassasjerer
Kan mat med uoffisielle flaggmerker gi gratispassasjerer i butikkhyllene?
– Uten tvil. God matmerking
er som gode veiskilt, de hjelper
deg å finne frem dit du vil, sier
Sundqvist som oppfordrer folk til
å kreve en garanti for at maten

MATMERK-SJEF: Nina Sundqvist reagerer på at norske flagg på
matemballasjen kan lure oss til å tro at maten er mer norsk enn den i
virkeligheten er. 
Foto: ROGER NEUMANN/VG

er så norsk som produsentene
fremstiller den som.
- Hvor sikre kan vi egentlig være på at maten som prydes med
norsk flagg er norsk tvers igjennom?
– Ingen liker å bli lurt. Ser du
etter Nyt Norge-merket er du garantert norske råvarer, sier
Sundqvist.
For å bruke Nyt Norge-merket
må bonden følge strenge krav til
produksjon.
– Kjøtt, egg og melk er alltid
fra Norge og maten skal være
produsert og pakket i Norge, sier
Nina Sundqvist.
Flere produsenter bekrefter
bruk av norske flagg og nasjonale fargestriper som sterke preferanser for norsk produsert mat.
Hos grønnsakskjempen Bama

merkes flere av produktene med
det offisielle Nyt Norge-merket,
samtidig som andre produkter
kun merkes med et norsk flagg
eller flaggstriper.

Nasjonalfargede
striper

– Årsaken til at det i stadig større grad brukes flaggsymbol på
emballasjen, er en stadig sterkere preferanse blant forbrukere for norsk produsert mat. Dette vil vi se mer av i tiden fremover, sier informasjonssjef Hanne Linnert i Bama.
På leverposteien til Finsbråten
er det påført flaggstriper på lokket.
– Vi ønsker å vise våre forbrukere at vi har et høyt fokus på å

bruke norske råvarer der det er
mulig, svarer kvalitetssjef Jarl
Arne Rønning hos Finsbråten.
Steinovnsbakte briks og kakebunnen fra Bakemesteren, er
begge produsert for Rema 1000
og påført nasjonalfarger og flagg.

Skal fase ut
– Rema 1000 har besluttet å fase ut bruken av norske flagg på
en rekke produkter, og vi er i gang
med å fase ut emballasjen VG her
henviser til. I stedet vil vi forsterke satsningen på merkeordningen Nyt Norge, sier Martina Rabsch, kvalitetssjef i Rema 1000.

På matforskningsinstituttet Nofima
jobbes det for tiden med å finne ut
hvilken merverdi det har for forbrukeren at maten kommer fra Norge.
Det store flertallet av de spurte
mener at norsk mat er viktig. Likevel
viser det seg at dette har liten betydning for hvilke varer man ender opp
med å kjøpe i butikken.
– Det er egenskapene til produktet
forbrukeren er ute etter, ikke om de
kommer fra Norge, sier forsker Aase
Vorre Skuland ved Nofima.
- Hva gjør et matprodukt norsk?
– De aller fleste vi har snakket med
tenker at norsk mat må være laget av
norske råvarer og være produsert i
Norge. Det er ganske strenge krav til
hva man kan kalle norsk. Men samtidig ser det ikke ut til at det er så viktig
for dem at maten de kjøper faktisk er
norsk, uttaler Vorre Skuland til Nofimas
hjemmesider.

!

En undersøkelse utført for Matmerk i oktober 2015, viser at 84
prosent av forbrukerne kjenner
Nyt Norge-logoen. 35 prosent synes
også at matmerkene gjør det lettere for dem å velge mat i butikken.
Kilde: Matmerk

Lynnedslag i Paris og i Tyskland

40 barn
skadet
Gjøvik kommune

2 arealplanleggere 100% stillinger

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Avdelingsoverlege – Klinikk for medisin, Oslo

Bergen og Omland havnevesen
Kommunikasjonsrådgiver

Fylkesmannen i Finnmark
Arkivleder, Vadsø

Gjesdal kommune

Leder pedagogisk-psykologisk tjeneste

Norlandia Care Norge AS
Sykepleier, Madserud sykehjem

Barn og voksne som
feiret bursdag i Parc
Monceau i Paris skal
ha søkt tilflukt under
et tre da lynet slo
ned. Ti barn og en
voksen ble skadet.

Dramatisk kamp

s.f: 10.06

Fafo

s.f: 10.06

s.f: 26.06

Fafo

s.f: 10.06

s.f: 07.06

Lillehammer kommune

s.f: 11.06

Forskningsleder velferds- og tjenesteforskning, Oslo
Arbeidslivsforskere, Oslo

Leder av avdeling VA-Tekniske anlegg, Vann og avløp

Ullensaker kommune

s.f: 03.06

s.f: 12.06

Nord University

s.f: 19.06

s.f: 31.05

Bremanger kommune

s.f: 03.06

s.f: 09.06

Avdelingsleder – Bolig med bistand, avd Gjestadtunet 2
Professor / Associate Professor in VFX and Compositing, Steinkjer
Barnehagelærar / fagleiar og lærarstillingar

E-post: nina.andersen@vg.no

- Hva gjør et matprodukt norsk?
- De aller fleste vi har snakket med tenker at norsk mat
må være laget av norske råvarer og være produsert i
Norge. Det er ganske strenge krav til hva man kan kalle
norsk. Men samtidig ser det ikke ut til at det er så viktig
for dem at maten de kjøper faktisk er norsk, uttaler
Vorre Skuland til Nofimas hjemmesider.

© VG
Les hele nyheten på http://ret.nu/v0haBmKo
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Rekord for lagring av levendefisk
 Fiskeribladet Fiskaren. 28.05.2016 12:27

kl 11:44 Av Terje Jensen 24 fartøy har så langt satt
6200 tonn levende torsk i merd nordpå. Dermed er
3100 tonn av kvotebonusen på 4000 tonn oppbrukt
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/0NcWLBPi
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Her er Per Sandbergs utvalgte fra Tromsø
 iTromsø. 27.05.2016 11:41
Lars Marius Matre

To forskere og én historiker fra Tromsø skal hjelpe
regjeringa å endre regelverket for plikter i
fiskerinæringen. Last inn siden på nytt Saken
oppdateres...
Med bakgrunn i sjømatindustrimeldingen som ble
vedtatt på Stortinget i mars har Per Sandberg nå satt
ned en pliktkommisjon. Denne består av åtte personer
med kompetanse på fiskeriindustrien, hvor tre av disse
har tilhold i Tromsø. Dette er UiT-historiker Bjørn-Petter
Finstad, UiT-forsker Camilla Brattland og Nofimaforsker Patrick Sørdahl.
Skal gi en anbefaling
Disse skal fram til oktober se på hvordan man kan
utbedre leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten.
Da skal de legge fram en rapport for Stortinget, der de
presenterer alternativ og deres egen anbefaling.
- Kort sagt så fungerer ikke ordningen slik den er i dag.
Derfor skal vi se på hvordan vi kan løse det bedre i et
samfunnsmessig, juridisk og økonomisk perspektiv,
forteller historiker Finstad, som har spesialkompetanse
innenfor fiskerihistorie.
Brattland, som har kompetanse innenfor samisk fiske,
sier hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven.
- Jeg skal gjøre dette i tillegg til min vanlige jobb, og
jeg gleder meg veldig til å få være med på dette. Jeg
tror det blir veldig spennende og lærerikt, konstaterer
Brattland.

plass et svært kompetent lag, uttaler Sandberg i ei
pressemelding.
UTVALGT: Bjørn-Petter Finstad, historiker ved UiT og
Camilla Brattland, forsker ved UiT, utgjør to av åtte
personer i Per Sandbergs pliktkommisjon. Foto: Lars
Marius Matre
© iTromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/x0zVe0fB

- Har stor betydning
Fiskeriminister Per Sandberg sier arbeidet de nå skal
gjøre er svært viktig for industriens fremtid.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
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Hun er oppnevnt som medlem i fiskeriministerens
pliktkommisjon
 Rana Blad Pluss. 27.05.2016 10:48

Maiken Bjørkan er forsker ved Nordlandsforkning og
har sitt daglige arbeid i Mo i Rana. Hun er tatt med
som medlem ekspertutvalg for leveringsplikten i
torskesektoren, eller Pliktkommisjonen.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning, og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per
Sandberg.
Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging
av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
Kommisjonen vil bestå av: Lars Mathiesen, professor
(økonom), NHH, Hordaland, Erik Arnesen, rådmann,
Hasvik, Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning,
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik, Benedikte
Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i
Oslo, Camilla Brattland, post doc, Universitetet i
Tromsø, Patrick Sørdahl, forsker, Nofima.
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
Image info:
Medlem: Maiken Bjørkan.
© Rana Blad Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/EtASvTt
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Leverte torsk hver eneste dag
 Fiskeribladet Fiskaren. 27.05.2016. Side: 9

Nord-Norges største fiskerikonsern, Nergård-

NYHETER 9

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 27. mai 2016

konsernet, klarte å forsyne markedet med torsk hver
eneste dag gjennom hele 2015. Det er første gang i
historien at selskapet når dette målet. Terje Jensen
Harstad

Samherji med «tung» styrerepresentant i Nergård
Nergård fikk i 2015 den
islandske fiskerigiganten
Samherji inn på eiersiden
med en 22 prosents andel. Det
primære målet med dette har
Torvanger tidligere sagt er
nettopp å bidra ytterligere til
målet om å bli helårsleverandør av torsk i det europeiske
markedet.

Enn så lenge har imidlertid
samarbeidet begrenset seg
til etableringen av et felles
salgsselskap som skal se på
nye muligheter for selskapene
i Spania. Dessuten har noen
Samherji-trålere som fisker i
nordlige farvann losset noe
av sine fangster ved Nergård
sine anlegg nordpå. Via

samarbeid og oppkjøp i land
som Tyskland, England og
Polen har Samherji betydelige fiskerirettigheter også i
Barentshavet.
– Det er viktig å understreke at Nergård på alle måter er
et sjølvstendig og selvgående
selskap. Men samarbeidet
med Samherji er viktig for

oss. Blant annet føler vi at det
er mye å hente på kompetanse
innen en del felt. Målet videre
er å styrke dette samarbeidet
til gavn for begge selskaper,
sier konserndirektør Torvanger.
En av hovedeierne i Samherji, Thorsteinn Màr Baldvinsson, sitter nå i Nergård-

styret. Han regnes som en
av de viktigste strategene i
utviklingen av det islandske
gigantselskapet som omsetter
for i størrelsesorden fire-fem
milliarder kroner årlig og
har aktivitet stort sett over
hele Europa, og også andre
verdensdeler.

«Vi klarte det», sier konserndirektøren i sin spalte om
høydepunktene fra 2015 i årsrapporten som nå
foreligger etter generalforsamlingen.
«Dette er vi veldig stolte av, og dette skal vi
videreutvikle», skriver konsernsjef Tommy Torvanger
om oppfyllelsen av tidligere fiskeriminister Elisabeth
Aspakers vel våteste drøm om mest mulig utjevning av
sesongsvingningene.
Levendelagring

LEVENDELAGRING: Nergård-konsernet leverte rekordomsetning og rekordresultat i fjor. Men milepælen det jubles mest over, er at de nå kan levere torsk 365 dager i
året til kundene i Europa. Det er takket være levendelagring av torsk. ARKIVFOTO

Leverte torsk hver eneste dag
z LevendeFisk
Nord-Norges største
fiskerikonsern, Nergård-konsernet, klarte
å forsyne markedet
med torsk hver eneste
dag gjennom hele 2015.
Det er første gang i
historien at selskapet
når dette målet.
Terje Jensen
Harstad

Forklaringen på «underet» er levendelagring av torsk til
å utfylle leveransene av råfisk fra kystflåte og til en viss
grad trålerne på konsernets egne produksjonsanlegg. I
tillegg handles det inn torsk fra andre produsenter i
«knakartider».
Konsernet har per i dag levendefiskanlegg i
Senjahopen på Senja og i Breivikbotn på Sørøya i VestFinnmark. «Vi arbeider for å øke volumet. Når vi klarer
det, har vi et godt utgangspunkt for også å utvikle egen
industri for videreutvikling», sier Torvanger i
årsrapporten.
Komplementært
Volumet av levendefisk i fjor var på vel 400 tonn. I år
går det mot ei tredobling, minst, ifølge konsernsjefen.

«Vi klarte det», sier konserndirektøren i sin spalte om høydepunktene fra 2015 i årsrapporten som nå foreligger etter
generalforsamlingen.
«Dette er vi veldig stolte av,
og dette skal vi videreutvikle»,
skriver konsernsjef Tommy
Torvanger om oppfyllelsen av
tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspakers vel våteste drøm
om mest mulig utjevning av sesongsvingningene.
Forklaringen på «underet»
er levendelagring av torsk til
å utfylle leveransene av råfisk

fra kystflåte
og til en viss
grad trålerne
på konsernets egne
produksjonsanlegg. I tillegg handles
det inn torsk
fra andre
Tommy
produsenter
Torvanger
i «knakartider».
Konsernet har per i dag levendefiskanlegg i Senjahopen på
Senja og i Breivikbotn på Sørøya
i Vest-Finnmark. «Vi arbeider
for å øke volumet. Når vi klarer
det, har vi et godt utgangspunkt
for også å utvikle egen industri
for videreutvikling», sier Torvanger i årsrapporten.

Komplementært
Volumet av levendefisk i fjor var
på vel 400 tonn. I år går det mot
ei tredobling, minst, ifølge konsernsjefen.
– I den store sammenhengen
er ikke dette mye. Men det er
viktig og nærmest avgjørende
for å nå målet som helårsleverandør i de kanskje to eller tre
ukene i året hvor vi kan hente
av denne fisken, forteller han.
Han er glad for at det nå jobbbes hardt, spesielt på flåtesiden,

for å få til et mest mulig effektivt
fiskeri på levendefisk.
– På sikt vil vi nok være avhengig av et så effektivt fiskeri som
mulig og så høye markedspriser
at vi klarer oss uten kvotebonusen som vi har i dag, men som
neppe varer evig.
Vi ser at det er stor variasjon
fra båt til båt når det gjelder
dødelighet, og at man her er på
vei mot å få det til bedre, mener
konsernsjefen.

Øst-Finnmark
Som et ytterligere ledd i å nå
målsettingen som helårsleverandør, er konsernet i full gang
med å etablere seg i Kjøllefjord
i Øst-Finnmark sammen med
danske Polar Seafood.
Øst-Finnmark er den eneste
delen av landet hvor det er mulig å fiske torsk nærmest året
rundt.
I tillegg til å nå det strategiske
målet å klare og levere torsk 365
dager i året, så rundet konsernet
to milliarder kroner i omsetning
for først gang i historien. Og det
med god margin.
Nærmere 2,4 milliarder står
det på bunnlinja for 2015, 400
millioner høyere enn omsetningen året før. Enda viktigere er
det kanskje at overskuddet ble
på over 200 millioner kroner,

nøkkeLtaLL 2015
Driftsinntekter:
2,393 milliarder
Resultat før finans og skatt: 260 millioner
Fangstinntekter:
468 millioner
Industri - pelagisk:
713 millioner
Industri - hvitfisk:
912 millioner

det beste noen gang i konsernets historie.

Flere bein
En snau milliard av inntektene
skriver seg fra industrivirksomheten på hvitfisk og selskapene
Nergård Sørøya, Nergård Senja,
Nergård Bø og Lofoten Viking.
Den pelagiske «porteføljen» i
2015 var på vel 700 millioner,
mens trålerne, som disponerer
over 13 kvoter av torsk, sei og
hyse, fisket for en snau halv milliard til sammen.
– Vi har vært opptatt av å få
flere bein å stå på. Satsingen
på mel- og oljefabrikk i Måløy
er et ledd i dette. Viktig for oss
i pelagisk sektor fremover blir
det også å få enda flere makrellleveranser nordpå, det vil si at
ringnotflåten melder sine fangster nordover. Det blir stadig
mer makrell her oppe, makrell
som potensielt også kan være
en kilde til bekymring for den
øvrige virksomheten vi driver,
påpeker Torvanger. I fjor kjøpte

Fakta: nergård

QQNergård er et integrert fiskerikonsern med base på senja og i
Tromsø.
QQDe har fangst fra fem egne
torsketrålere med tilsammen
vel 13 konsesjoner, dessuten
foredling og salg av både hvitfisk
og pelagiske arter som sild og
makrell.
QQKonsernet består underselskapene Nergård Eiendom, Nergård
Seafood, Nergård Bø, Nergård
Senja, Nergård Sild, Nergård Sørøya, Lofoten Viking og Nergård
Havfiske.
QQI tillegg har konsernet mindre
aksjeposter i flere andre selskaper. Til sammen har konsernet
rundt 440 ansatte.
QQKonsernet eies i dag av Nergård Invest AS (tidligere Søstrene Nergård AS) med 41,7 prosent
og Bollagrunn AS med 58,3
prosent. Islandske Samherji eier
36,5 prosent i Søstrene Nergård,
og følgelig 22 prosent i konsernet
totalt sett.

selskapet over 20.000 tonn makrell på anleggene på Værøya og
i Senjahopen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

levendefisk.
- På sikt vil vi nok være avhengig av et så effektivt
fiskeri som mulig og så høye markedspriser at vi klarer
oss uten kvotebonusen som vi har i dag, men som
neppe varer evig. Vi ser at det er stor variasjon fra båt
til båt når det gjelder dødelighet, og at man her er på
vei mot å få det til bedre, mener konsernsjefen.
Øst-Finnmark
Som et ytterligere ledd i å nå målsettingen som
helårsleverandør, er konsernet i full gang med å
etablere seg i Kjøllefjord i Øst-Finnmark sammen med

- I den store sammenhengen er ikke dette mye. Men

danske Polar Seafood.

det er viktig og nærmest avgjørende for å nå målet
som helårsleverandør i de kanskje to eller tre ukene i
året hvor vi kan hente av denne fisken, forteller han.
Han er glad for at det nå jobbes hardt, spesielt på

Øst-Finnmark er den eneste delen av landet hvor det er
mulig å fiske torsk nærmest året rundt.
I tillegg til å nå det strategiske målet å klare og levere

flåtesiden, for å få til et mest mulig effektivt fiskeri på
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torsk 365 dager i året, så rundet konsernet to milliarder
kroner i omsetning for først gang i historien. Og det

LEVENDELAGRING: Nergård-konsernet leverte

med god margin.

rekordomsetning og rekordresultat i fjor. Men
milepælen det jubles mest over, er at de nå kan levere

Nærmere 2,4 milliarder står det på bunnlinja for 2015,

torsk 365 dager i året til kundene i Europa. Det er

400 millioner høyere enn omsetningen året før. Enda

takket være levendelagring av torsk. ARKIVFOTO Bø

viktigere er det kanskje at overskuddet ble på over 200

Fiskeindustri Steine Eirik Olsen (t.v.) Tone Robertsen,

millioner kroner, det beste noen gang i konsernets

Terje Hage saltisk Nergård

historie.
@text2
Flere bein
© Fiskeribladet Fiskaren

En snau milliard av inntektene skriver seg fra

Les hele nyheten på http://ret.nu/MxtX3rft

industrivirksomheten på hvitfisk og selskapene
Nergård Sørøya, Nergård Senja, Nergård Bø og Lofoten
Viking. Den pelagiske «porteføljen» i 2015 var på vel
700 millioner, mens trålerne, som disponerer over 13
kvoter av torsk, sei og hyse, fisket for en snau halv
milliard til sammen.
- Vi har vært opptatt av å få flere bein å stå på.
Satsingen på mel- og oljefabrikk i Måløy er et ledd i
dette. Viktig for oss i pelagisk sektor fremover blir det
også å få enda flere makrell-leveranser nordpå, det vil
si at ringnotflåten melder sine fangster nordover. Det
blir stadig mer makrell her oppe, makrell som
potensielt også kan være en kilde til bekymring for den
øvrige virksomheten vi driver, påpeker Torvanger.
I fjor kjøpte selskapet over 20.000 tonn makrell på
anleggene på Værøya og i Senjahopen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21Nøkkeltall 2015
Driftsinntekter: 2,393 milliarder
Resultat før finans og skatt: 260 millioner
Fangstinntekter: 468 millioner
Industri - pelagisk: 713 millioner
Industri - hvitfisk: 912 millioner

Side 16 av 75

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.06.2016

Nordnorsk dominans
 Sunnmørsposten. 26.05.2016. Side: 7

FISKERIPOLITIKK
Fagfolk fra Nord-Norge dominerer kommisjonen som

SUNNMØRSPOSTEN Torsdag 26. mai 2016
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Nørve

skal se på den omstridte leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringen.

ORDFØRER: Geir Peter Aure i Ørskog møter sine kolleger i Skodje og
Ålesund i dag til samtaler - ikke forhandlinger. FOTO: STAALE WATTØ

– Vi skal snakke med
Ålesund og Skodje

Kommisjonen er oppnevnt av fiskeriminister Per

KOMMUNEREFORMEN
Ordfører Geir Peter Aure i
Ørskog forsikrer at han skal stiller på møtet med Ålesund og
Skodje i dag.
– Men dette er ikke snakk om
forhandlinger, understreker
ordføreren. Bare samtaler som
skal se om det er grunnlag for å
gå videre. På et ekstraordinært
kommunestyremøte neste torsdag, skal vi velge et nytt forhandlingsutvalg som skal stå for
den videre prosessen i kommu-

Sandberg, og er en oppfølging av
sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget
i mars, skriver Fiskebat.no.

nereformen. I et leserinnlegg i
Bygdebladet i går, kunne det se
ut som om ørskogordføreren
avviste at kommunen skulle
møte Skodje og Ålesund.
– Da jeg uttalte meg til Sunnmørsposten etter folkeavstemningen, ble det framstilt som om
vi skulle gå i forhandlinger med
våre to naboer. Slik er det selvsagt ikke. Det er kommunestyret
som skal velge vegen videre,
understreker Geir Peter Aure.

Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Professor Lars Mathiesen, NHH, rådmann Erik Arnesen
i Hasvik (Finnmark), forsker Maiken Bjørkan,,

MINISTER: Fiskeriminister Per Sandberg, her på årsmøtet i Fiskebåt.

ARKIVFOTO

Nordlandsforskning, historiker Bjørn-Petter Finstad,
Nordnorsk dominans

Universitetet i Tromsø, næringssjef Bjørn Fredriksen,

FISKERIPOLITIKK
Møller-Christensen representerer NTNU Ålesund i samhandlingsgruppa der hun også er sekretær.

Lenvik kommune, (Troms), professor Benedikte
Moltumyr Høgberg, Universitetet i Oslo, post doc
Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø, forsker
Patrick Sørdahl, Nofima. (Troms)

NMK Eiendom. Westre sitter i
samhandlingsgruppa sammen
med direktør Roar Tobro,
NTNU Ålesund, Håkon Dreyer
Sæter, Statsbygg, Liv MøllerChristensen, NTNU Ålesund,
rådmann Astrid Eidsvik, Per
Erik Dalen, Ålesund kunnskapspark, Per Olav Brækkan, Møre
og Romsdal fylkeskommune,
Ole Kristian Birkeland, Statens
vegvesen og Ole A. Søvik som er
daglig leder i Ålesund kommunale eiendom.

nils.anstad@smp.no

Mathiesen, NHH, rådmann
Erik Arnesen i Hasvik (Finnmark), forsker Maiken Bjørkan,,
Nordlandsforskning, historiker
Bjørn-Petter Finstad, Universitetet i Tromsø, næringssjef
Bjørn Fredriksen, Lenvik kommune, (Troms), professor Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet i Oslo, post doc
Camilla Brattland, Universitetet
i Tromsø, forsker Patrick Sørdahl, Nofima. (Troms)

TIPS OSS: 95 400 400

HILDE HOVIK

E-post: 95400400@smp.no

hilde.hovik@smp.no

NILS HARALD ÅNSTAD (FOTO)

Fagfolk fra Nord-Norge dominerer kommisjonen som skal se
på den omstridte leverings-,
bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen.
Kommisjonen er oppnevnt av
fiskeriminister Per Sandberg, og
er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars, skriver
Fiskebat.no.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer: Professor Lars

BRU: Gangbrua fra NMK til Sunnmøre Museum er fortsatt en mulighet
som kan bli med i planprosessen. Dette er en illustrasjon fra 2014.

© Sunnmørsposten
Les hele nyheten på http://ret.nu/2yWJYLKO
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Utnevnt som medlem i Pliktkommisjonen
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RANA: Maiken Bjørkan er oppnevnt som medlem i
fiskeriministerens pliktkommisjon.
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RANA: Maiken Bjørkan er
oppnevnt som medlem
i fiskeriministerens
pliktkommisjon.

Maiken Bjørkan er forsker ved Nordlandsforkning og
har sitt daglige arbeid i Mo i Rana. Hun er tatt med

Torsdag 26. mai 2016

Rana Blad

Utnevnt som medlem i Pliktkommisjonen
Maiken Bjørkan er forsker ved
Nordlandsforkning og har sitt
daglige arbeid i Mo i Rana. Hun
er tatt med som medlem ekspertutvalg for leveringsplikten i torskesektoren, eller Pliktkommisjonen.

– Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor
betydning, og jeg er fornøyd
med å ha fått på plass et svært
kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.
Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen,
og er en oppfølging av sjømat-

industrimeldingen som ble
vedtatt av Stortinget i mars.
Kommisjonen vil bestå av:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland, Erik
Arnesen, rådmann, Hasvik,
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning,
Bjørn-Petter
Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Bjørn Fredriksen,
næringssjef, Lenvik, Benedikte
Moltumyr Høgberg, professor

(jurist), Universitetet i Oslo, Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø, Patrick Sørdahl, forsker, Nofima.
– Dette er en svært kompetent samling eksperter som til
sammen vil løse oppdraget på
en meget god måte. Jeg gleder
meg til å følge arbeidet deres,
sier fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart

MedleM: Maiken Bjørkan.
om kort tid, og kommisjonen
vil etter planen ha sitt først
møte 30. mai.

som medlem ekspertutvalg for leveringsplikten i
torskesektoren, eller Pliktkommisjonen.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning, og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per
Sandberg.

haRdt: – Av alle landets kommuner blir vi Lurøy straffet hardest av
det nye inntektssystemet, sier rådmann Karl-Anton Swensen.

Mener lurøy kan
bestå i mange år
LURØY: Selv om forslaget
til nytt inntektssystem for
kommunene straffer
Lurøy hardt, mener rådmann Karl-Anton Swensen
at kommunen har
økonomisk ryggrad til å
bestå i mange år.
Arne Forbord

arne.forbord@ranablad.no
918 10 481

Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging
av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
Kommisjonen vil bestå av: lars Mathiesen, professor
(økonom), NHH, Hordaland, Erik Arnesen, rådmann,

Forandringene av kostnadsnøklene for overføringer til kommunene straffer Lurøy hardt.
Inntektsreduksjonen er på over
6.000 kroner for hver lurøyfjæring.
– Dette er selvsagt dramatisk
og det vil påvirke kommunens
økonomiske handlekraft, sa
rådmann Karl-Anton Swensen,
da han orienterte kommunestyret om stoda.

Kutt i utjevning
Inneværende år får kommunen
70,5 millioner kroner i utgiftsutjevning fra staten, siden Lurøy er en kommune med svært
desentralisert struktur og mange kretser.
– Med et nytt inntektssystem
blir utjevningen fra staten bare
62,1 millioner kroner. Vi får dermed 8,383 millioner mindre i
året, fortalte rådmannen.
Grunnen kuttene er endringen av nabokriteriet og sonekriteriet, hvor kommunen fram til
nå har hatt en enormt bra økonomisk uttelling.
– Det gode er at kuttene ikke
kommer over natta. Vår redningsplanke er inntektsgaranti-

ordningen, sier Swensen. Den
sørger for at kommunen de neste 15 årene bare får en årlig reduksjon på 600.000 kroner
sammenlignet med den årlige
veksten i overføringene til
kommunesektoren.
– Det betyr 600.000 mindre i
2017. I 2018 er det 1,2 millioner
mindre. I 2019 er det 1,8 millioner mindre. Etter 15 år er det 8,3
millioner mindre. Over disse
årene vil kommer kommunen
til å miste 60 millioner kroner i
statlige overføringer. Blir kommunen en del av Rana, garanterer staten at nykommunen beholder dagens inntektsnivå i 15
år framover, sa rådmannen.

Kan leve lenge videre
På tross av gradvise økonomiske kutt fra staten, fortalte KarlAnton Swensen at kommunen
har forutsetninger å bestå som
egen kommune i mange år
framover.
– Vi har en god økonomistyring, nøkterne ansatte, en fornuftig låneportefølje, oppsparte fond og kontroll på pensjonsutfordringene, sa rådmannen.
I fortsettelsen la han til at det
vil komme utfordringer på sikt
med å få endene til å møtes, og
dette kan løses gjennom en
eventuell økning i eiendomsskatten.
– De senere årene har man
opplevd betydelig vekst i overføringene fra staten. Velger
man å bestå som egen kommune, vil ikke dette være realiteten lengre og det vil skape utfordringer for politikerne. De
må da prioritere mer, sier rådmann Swensen.

VIl lytte: Sp-ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy er opptatt av at alle medlemmene i kommunestyret velger å lytte til folkets råd i spørsmålet om kom
min mening forpliktet til å følge dette rådet og stemme etter rådet i kommunestyret, sier han.

Lurøy kommune skal spørre innbyggere født i 2000 eller tidlig

Forventer at alle fø
LURØY: Absolutt alle
innbyggere i Lurøy
kommune vil få si om
det beste for framtida
er å slå seg sammen
med Rana, eller bestå
alene som egen
kommune.
Arne Forbord

arne.forbord@ranablad.no
918 10 481

I utgangspunktet hadde det politiske flertallet i Lurøy kom-

mune ønsket å høre folke gjennom en folkeavstemning. Siden det tidsmessig ikke ble mulig å gjennomføre det, valgte
man i stedet en løsning der alle
sammen over 16 år ringes opp.
Her vil de bli spurt om hva de
mener om en mulig sammenslåing med Rana til en felles
kommune, hva man mener om
en grensejustering mot Rødøy
kommune samt hva de synes
om kommunens tjenesteproduksjon i dag.
– Den løsningen å høre folket
på som vi nå har valgt er mye

bedre enn å benytte seg av et
urnevalg. Vi velger en måte der
alle, som har en telefon, blir
hørt. De alle fleste over 16 år har
en telefon, sier Marianne Aasvik (Ap)

Grundige orienteringer
Før folket skal spørres til råd,
skal det gjennomføres folkemøter i alle kretsene. Målet er
at alle skal få en mulighet til å
bli kjent med innholdet i den
framforhandla intensjonsavtalen med Rana, samt få kunnskap om hvordan det nye inn-

Hasvik, Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning,
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Bjørn Fredriksen, næringssjef, lenvik, Benedikte
Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i
Oslo, Camilla Brattland, post doc, Universitetet i
Tromsø, Patrick Sørdahl, forsker, Nofima.
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
© Rana Blad
Les hele nyheten på http://ret.nu/4EQvUlMc
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Norges Råfisklag
 Nærings- og fiskeridepartementet. 25.05.2016 18:00

Tale under Norges Råfisklags generalforsamling
Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen hit i
dag! Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen
bunnfisk for 4 milliarder kroner i første kvartal i år.
Det er 15 prosent, eller over 500 millioner kroner mer
enn første kvartal i 2015. Volumet økte med 17 prosent
og det er særlig ferske og fryste produkter som øker.
Det gleder meg stort at årets skrei-sesong har vært
kjennetegnet av god kvalitet, høy pris og stor
etterspørsel. Norge eksporterte fersk, hel
kvalitetsmerket Skrei i 2016 for nesten 190 millioner
kroner - en økning på over 50 millioner kroner fra 2015.
***
Kvalitet ligger som grunnstein for alt arbeid.
Sjømatrådet utvikler kvalitetsmerkeordninger for å
synliggjøre kvaliteten på norsk sjømat, og for å skape
konkurransefortrinn for norske sjømataktører.
Den best etablerte er kvalitetsmerkeordningen for
skrei som i dag er en anerkjent ordning for en
etterspurt merkevare. Her er det råfisklagets
kontrollører som fører tilsyn.
Kvalitet er nødvendig i hele verdikjeden.
I 2015 trådte prøveordningen med kvalitetstilsyn i
kraft. Norges Råfisklag har siden 2015 ført tilsyn for
hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark.
Kvalitetstilsyn er en måte å få fiskesalgslagene, og nå i
prøveperioden Råfisklaget, til å påse at næringen selv
tar ansvar for å fremme kvaliteten på råstoffet.
Tilbakemeldingen fra Råfisklaget er at prøveordningen
hittil har hatt positive effekter.
Det er på samme tid spennende at Råfisklaget årlig
deler ut pris til årets kvalitetsfisker! Dette viser at dere

fiskeriminister glad!
Jeg er derfor veldig stolt over å få dele ut den gjeve
prisen litt senere i dag!
***
Riktig kvalitet til riktig anvendelse er viktig for å utløse
potensialet i sjømatnæringen.
For det er et betydelig vekstpotensial i de marine
næringene.
En forutsetning for å realisere dette potensialet er
satsing på forskning og utvikling.
Forskning prioriteres høyt av regjeringen, og vi har
allerede økt bevilgningene til marin forskning med til
sammen 110 millioner kroner i 2014 og 2015.

tenker helhetlig rundt kvalitet. Slikt gjør en
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I statsbudsjettet for 2016 økte vi bevilgningene til

restråstoff i sin produksjon. Her skjer det mye

marin forskning og forskningsinfrastruktur ytterligere

spennende.

med i overkant av 190 millioner kroner.
Jeg besøkte rekeprodusenten Stella Polaris. Der
100 millioner kroner av denne økningen skal gå til

utvinner de en naturlig ingrediens til helsekost mot

opprusting av de marine forskningsfartøyene, og

høyt blodtrykk fra rekeskall. Dette var imponerende!

ytterligere 20 millioner kroner er foreslått til dette
formålet i revidert nasjonalbudsjett 2016.

Selv om vi i dag bruker mye av restråstoffet har vi
potensial til å øke utnyttelsesgraden.

Satsingen følger opp Masterplan for marin forskning
og skal gi mer kunnskap som grunnlag for bærekraftig

Dette gjelder særlig i hvitfisksektoren hvor bare 37

vekst i sjømatnæringen.

prosent av restråstoffet utnyttes.

I forbindelse med behandlingen av

Årsaken til at det utnyttes minst restråstoff innen

sjømatindustrimeldingen har Stortinget også bedt om

hvitfisk er sammensatt. Mye av hvitfisken sløyes

en "opptrappingsplan for ressursforskning". Jeg vil

fremdeles ute i båtene og en betydelig andel av

komme tilbake til opptrappingsplanen i forbindelse

restråstoffet går på havet.

med arbeidet med statsbudsjettet.
Jeg vet at mange av dere som er her i dag, leverer alt
Utviklingen av ny kunnskap og teknologi gjør det mulig

råstoff til landanleggene. Uansett ønsker jeg å

å utnytte ressursene mer effektivt, bærekraftig og

oppfordre hele næringen til å slutte opp under

lønnsomt.

målsettingen om å ta vare på og utnytte alt råstoffet.

Regjeringen arbeider for tiden med en nasjonal

Også når det gjelder bruksområder for marint

bioøkonomistrategi.

restråstoff kan vi gjøre betydelig mer. Dessverre går
kun 14 prosent av total mengde til humant konsum.

Økt satsing på totalutnyttelse av fornybare biologiske
ressurser er sentralt i bioøkonomien.

Lykkes næringen med å utvikle gode produkter, også
produkter som gir helsegevinster, kan denne andelen

Sjømatnæringa er i dag en av Norges største

økes betraktelig!

bioøkonomier.
Økt bruk av restråstoff er nøkkelen til å øke verdien av
I 2014 tok vi i land i 3,4 millioner tonn sjømat. Av dette

fisken.

var nærmere 900 000 tonn restråstoff.
Mye av potensialet for økt verdiskaping i en moderne
Av dette restråstoffet ble 71 prosent utnyttet, altså i

bioøkonomi, ligger også i det å få til mer synergier på

overkant av 600 000 tonn.

tvers av næringer, sektorer og fagområder. Derfor er
det veldig viktig med kunnskapsflyt mellom

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende

råvareprodusenter, teknologiutviklere og

ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og stadig

prosessindustri.

flere bedrifter i næringen er opptatt av
restråstoffutnyttelse.

Kunnskapsoverføring og teknologiutvikling har ført
med seg mange gode muligheter for bedre utnyttelse

Det har også vokst fram en marin ingrediensindustri i

og lønnsomhet i fiskeri- og havbruksnæringen.

Norge som ønsker å bruke norskprodusert marint
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Denne utviklingen gagner blant annet levendelagring

trekke frem at Stortinget ønsker å sette ned et

av torsk. Det er stor interesse for levendelagring i

ekspertutvalg. Dette skal se på forenklinger og

næringa, og vi må bidra til at kompetansenivået er

forbedringer i systemet for førstehåndsomsetningen

tilstrekkelig.

av fisk.

Det er gledelig å se at volumene som går til

Jeg er glad for at komiteen deler regjeringas syn på å

levendelagring øker jevnt og trutt - med det som kan bli

opprettholde fiskernes eierskap til salgslagene og

en ny toppnotering i år.

fortsatt ha lovpålagt førstehåndsomsetning gjennom
salgslagene.

Vi viderefører kvotebonusen ut 2017 og skal evaluere
ordningen innen den tid. For å sikre forutsigbarhet for

Førstehåndsomsetningen har betydning for den

aktørene bør ordningen med kvotebonus i tillegg

samlede verdiskapingen i sjømatnæringen. Det er

videreføres i noen år ut over dette. Men jeg vil påpeke

derfor viktig at salgslagene utøver sitt mandat på en

at kvotebonus er en midlertidig stimulans til næringen

måte som sikrer effektive og gode markedsplasser

står på egne ben.

med like konkurransevilkår for aktørene. Dette er også
næringskomiteen enig i.

***
Næringen har tatt signalene i meldingen og allerede
Skal sjømatindustrien opprettholdes og utvikles må

funnet sammen på sentrale punkter. Ingenting er bedre

den, skape større verdier av sine produkter.

enn at partene seg imellom har klart å finne løsninger.
Dette er også i tråd med intensjonen i meldingen om at

Regjeringen har lagt fram en sjømatindustrimelding

de ulike delene av verdikjeden for villfisk i større grad

med konkrete tiltak for å styrke konkurransekraften i

må jobbe sammen.

sjømatindustrien i Norge. Vi ser i disse tider, med lav
oljepris og økende arbeidsledighet, at dette er viktigere

Regjeringens arbeid med å gjennomføre alle de vedtak

enn noen gang.

Stortinget har fattet har akkurat startet. Vi vil også her
legge vekt på et godt samarbeid med hele

Selv om vi ble enige om mye, vil flertallet på Stortinget

sjømatnæringen.

på mange områder fortsatt utrede og lage nye
strategier. Vi skal for eksempel lage en strategi for

***

rekruttering, en strategi for helårsarbeidsplasser i
sjømatindustrien og en strategi for bruk av alt

Når alt dette er sagt vil jeg minne om at det viktigste

restråstoff.

for sjømatnæringen er tilgang på markeder for våre
produkter.

Når det gjelder de tre pliktene vil en samlet
næringskomite at en kommisjon skal se på disse i

Arbeidet med å bedre markedsadgang for norsk

sammenheng. Med den debatten som har vært om

sjømat er en kontinuerlig prosess, og det legges vekt

dette kan det være fornuftig å utvide kommisjonens

på å etablere nye frihandelsavtaler gjennom EFTA.

arbeid slik at vi får et bredest mulig forlik.
Jeg vil også fremheve at vi jobber målrettet for å
Jeg vil sørge for at en kommisjon blir satt ned så raskt

begrense effekten og omfang av veterinære

som mulig, så denne kan begynne å jobbe for en

handelshindre.

endelig løsning.
Handelspolitikken drives i dag framover utenfor WTO,
Når det gjelder tiltak for økt konkurransekraft vil jeg

av nye regionale frihandelsavtaler, slik som TPP i Asia
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utredning om konsekvenser av TTIP for Norge og ulike
norske veivalg. Oppdraget gikk til NUPI og de vil

TPP-avtalen kan bidra til at Norge får enda dårligere

nødvendigvis måtte se nøye på konsekvensene for

markedsadgang til TPP-land som vi ikke har avtale

sjømatnæringen.

med, som for eksempel Japan.
Ambisjonen er at utredningen skal inngå i et
Forhandlinger med Japan har lenge vært prioritert fra

beslutningsgrunnlag for regjeringen for hvordan vi skal

norsk side, men Japan har hittil ikke vært villig til å

forholde oss til TTIP.

innlede forhandlinger med oss. Vi vil derfor intensivere
innsatsen overfor Japan for å forhandle frem en mulig

Vi kommer til å fortsette jobben for å sikre frihandel

frihandelsavtale. Jeg ser derfor frem til vårt besøk i

for fisk i EU - men jeg må understreke at dette er en

Japan.

krevende sak. Motstanden mot å gi Norge bedre
markedsadgang i EU er tydelig - og den blir mer

EUs satsing på nye handelsavtaler med New Zealand,

åpenbar når vi snakker om bearbeidede produkter. I

Australia og Japan gjør det enda viktigere for oss å

tillegg, er det klart at for å gi noe til Norge, vil EU ha noe

satse videre i Asia.

tilbake.

EFTA jobber nå med å ferdigstille de pågående

***

forhandlingene med Vietnam og Malaysia. Denne uken
tar vi også opp igjen forhandlingene med Indonesia.

Kjære alle sammen!

Dette har vi jobbet med siden forhandlingene ble satt
på vent i forbindelse med det indonesiske

Spørsmålet om hvordan vi skal øke verdien av

presidentvalget i 2014. Så dette er gode nyheter!!

fiskeriressursene våre er et veldig viktig spørsmål.

Det mest gledelige er at vi nå har skrevet under

Jeg mener vi må fortsette å produsere varer av høy

frihandelsavtalen med Filippinene. Dette betyr nye

kvalitet. Slik dere gjør i dag.

markedsmuligheter og tollfri markedsadgang til et
marked på 100 millioner mennesker, med stadig

Men vi må også finne nye måter å bruke hele fisken

økende betydning.

på. Vi kan ikke kaste det som i fremtiden kan bli
verdifulle ingredienser i nye produkter. Derfor satser vi

I tillegg til Asia jobber Norge for at EFTA skal styrke

stort på forskning og innovasjon. Dette skal ta oss inn i

handelsrelasjonene med Australia, Afrika og Mercosur.

fremtidens fiskeri!

Dette er prosesser som vil ta tid, men jeg skal besøke
Brasil i løpet av dette året.

I tillegg legger vi vekt på å øke konkurransekraften i
norsk sjømatindustri. Og vi jobber kontinuerlig med å

USA er i denne kontekst en større sak på grunn av

bedre markedstilgangen for norsk sjømat.

TTIP-forhandlingene. Norge er naturlig nok ikke en del
av forhandlingene og det er usikkert når en avtale vil

Dette tror vi er oppskriften på å øke verdien av våre

foreligge.

viktige ressurser fra havet!

Men, en avtale vil kunne ha konsekvenser for

Takk for meg!

konkurransevilkårene for sjømatnæringen i USA og i
EU.

© Nærings- og fiskeridepartementet
Se webartikkelen på http://ret.nu/7uOAcAXm

Nærings- og fiskeridepartementet utlyste nylig en
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Viderefører kvotebonusen
 Kyst og Fjord. 25.05.2016 11:22. Oppdatert 13:48

Fiskeriminister Per Sandberg vil videreføre
kvotebonusen for levendetorsken ut over 2017. - Men
fortsatt er dette en midlertidig ordning, sa han på
årsmøtet i Råfisklaget. Fiskeriminister Per Sandberg
vil forlenge kvotebonusen.
Foto: Dag Erlandsen
Tweet
- Prøveordninga går ut 2017, men vi bør videreføre
ordninga i noen år etter dette, sa Sandberg, svært
fornøyd med at det nå er landet 5200 tonn, 1000 tonn
mer levendefisk enn på samme tid i fjor, da det ble satt
grundig levenderekord.
Samtidig understreket han at ordninga ikke vil vare til
evig og at sjømatsektoren må omstille seg mens
prøveordninga varer, slik at man får en lønnsom
utnyttelse av det unike råstoffet.
I sin innledning om hvordan øke totalverdien av
fiskeressursene la også Sandberg vekt på regjeringas
satsing på marin forskning, en satsing som vil bli
ytterligere opptrappet i 2017, samt at økt verdiskaping
krever økt tverrfaglig samarbeid i marin sektor.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/tZwh8Flj
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Bjørn Fredriksen med i fiskeriministerens nye
pliktkommisjon
 Troms Folkeblad. 25.05.2016. Side: 5

FINNSNES: Næringssjef Bjørn Fredriksen i Lenvik er
NYHETER

Onsdag 25. mai 2016

en av medlemmene i fiskeriministerens nye
pliktkommisjon.

Bjørn Fredriksen med i fiskeriministerens nye pliktkommisjon
FINNSNES: Næringssjef Bjørn Fredriksen i Lenvik er en av medlemmene
i fiskeriministerens nye pliktkommisjon. Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som

ble vedtatt av Stortinget i mars. – Vi står
overfor noen avgjørende beslutninger i
norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg. Kommisjo-

nen vil bestå av følgende: Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland, Erik Arnesen, rådmann, Hasvik,
Finnmark, Maiken Bjørkan, forsker,
Nordlandsforskning, Nordland, BjørnPetter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Troms, Bjørn Fredriksen,

5

næringssjef, Lenvik kommune, Troms,
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i Oslo, Oslo,
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø, Troms, Patrick Sørdahl,
forsker, Nofima, Troms.
Første møte blir 30. mai.

Gransker lastebilulykke

Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og

aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging
av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars. – Vi står overfor noen avgjørende
beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet
kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og
jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært

INFORMASJON: Spørreundesøkelsen viser at innbyggerne er fornøyde med informasjonen kommunen
har gitt. Det er ordfører Jan-Eirik Nordahl fornøyd med.
Foto: Vidar Bjørkli

kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Solid flertall mot
sammenslåing

Kommisjonen vil bestå av følgende: Lars Mathiesen,
professor (økonom), NHH, Hordaland, Erik Arnesen,
rådmann, Hasvik, Finnmark, Maiken Bjørkan, forsker,

Spørreundersøkelse avdekker at bare
et fåtall av sørreisaværingene ønsker
kommunesammenslåing.

Nordlandsforskning, Nordland, Bjørn-Petter Finstad,
historiker, Universitetet i Tromsø, Troms, Bjørn

VELTET: Lastebilen kom for langt ut i kanten på veien med det til følge at den veltet over. Sjåføren var på tur fra gruva i Trælen til fabrikken på Skaland og hadde full last på planet da uhellet skjedde på grafittverkets egen vei i
Steinfjord. Sjåføren har forklart at styringa låste seg i den slakke venstresvingen.
Alle foto: Tipser

Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune, Troms,
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo, Camilla Brattland, post doc,
Universitetet i Tromsø, Troms, Patrick Sørdahl, forsker,

UNDERSØKES: Volvo undersøker nå bilen for å finne ut om
en det var en teknisk feil som ledet til utforkjøringa.

SØRREISA: Sørreisa kommune har i perioden 9.-22.
mai gjennomført en spørreundersøkelse i forbindelse med
kommunereformen. Nå foreligger resultatet, og det viser
seg at et solid flertall er for at
Sørreisa skal møte framtida
som egen kommune. 60 prosent har svart nei til kommunesammenslåing. Det opplyses i en pressemelding sendt
ut av kommunen selv.
Et mindretall på 28,5 prosent har svart ja til at Sørreisa
skal slå seg sammen med Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy
for å etablere en ny storkommune. Det er 11,1 prosent som
har svart at de ikke vet.

- Må avvente

Resultatet fra spørreundersø-

kelsen viser at det fremdeles
er sørreisaværinger som er
usikre på hva de skal stemme
under folkeavstemminga.
- Undersøkelsen viser at det
er flertall mot kommunesameslåingen og at det er delte
meninger om saken, men det
er verd å understreke at dette
er en meningsmåling og vi må
avvente resultatet fra folkeavstemmingen før vi konkluderer, sier ordfører Jan-Eirik
Nordahl
Undersøkelsen viser at motstanden mot kommunesammenslåing er størst blant de
over 60 år.

Mange vil stemme

400 innbyggere fra 16 år og
oppover har deltatt på innbyggerundersøkelsen, som er
utført av firmaet Opinion på
vegne av Sørreisa kommune.
Hele ni av ti svarer at de vil delta i folkeavstemmingen som
går av stabelen 30. mai. Dette
synes Nordahl er positivt.
– Vi skårer også godt på
undersøkelsen i forhold til at

folk synes vi har gitt ut god
informasjon om kommunereformen, noe jeg synes er veldig
bra. Det har vært målet vårt
hele veien at valget innbyggerne i Sørreisa skal gjøre skal
være kunnskapsbasert, sier
Nordahl.

Oppfordrer de unge

Nå foregår forhåndsstemmingen og det vil være anledning
å forhåndsstemme på servicekontoret til fredag mellom
klokken 9-15. Mandag 30. mai
klokken 14 – 21 er det folkeavstemning i de ulike valgkretsene.
– Jeg oppfordrer alle til å
bruke stemmeretten, særlig
de unge, 16, 17, og 18 åringene
som får stemme for første gang
avslutter ordføreren.

Maria Holm Simonsen
951 31 404
mhs@folkebladet.no

Nofima, Troms.
Første møte blir 30. mai.
© Troms Folkeblad
Les hele nyheten på http://ret.nu/CqDzp7Qc
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24 fartøy har så langt satt 6200 tonn levende torsk i
merd nordpå. Dermed er 3100 tonn av kvotebonusen
på 4000 tonn oppbrukt
© Intrafish
Se webartikkelen på http://ret.nu/CfXxWduu
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Pliktkommisjonen: Sametinget ble hørt
 Finnmarken. 1 like treff. 25.05.2016. Side: 12
ALF HELGE JENSEN

Sametingsråd Silje Karine Muotka er fornøyd med
12 |

sammensetningen av kommisjonen som skal se på
trålpliktene. Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen
savner medlemmer fra de berørte kommuner.

ONSDAG 25. MAI 2016

| nyhet |

Finnmarken

Det hjalp ikke at Tana Ap vil ha henne på topp:

Borch vil ikke på tinget
Aina Borch står på
barrikadene for
Ingalill Olsen.
TOR KJeTIl KRIsTOffeRsen
tkk@ifinnmark.no

KARASJOK/MEHAMN: Tirsdag morgen offentliggjorde
Nærings- og fiskeridepartementet medlemmene som
skal sitte i pliktkommisjonen. Mandatet er ennå ikke
spikret, men kommer snart. Første møte skal være 30.

Porsangers ordfører Aina Borch
ble nominert på topp til stortingsvalglista fra Tana Ap.
I kveld skal Porsanger nominere. Og før dette møtet avklarer Aina Borch overfor iFinnmark:
– Det er veldig hyggelig å bli
nominert fra Tana. Men jeg har
gått mine runder, og konkluderer med at jeg er veldig fornøyd
med å være ordfører i Porsanger. Og det vil jeg være i tre og
et halvt år til, minst, sier hun.

Blir upopulær

(rådmann, Hasvik, Finnmark), Maiken Bjørkan (forsker,

Borch sier at navnet hennes derfor ikke blir å finne på listeforslaget til Porsanger Ap i kveld.
– Vi har gode folk rundt omkrig som kan bekle stortingslista. Men vi har også mange posisjoner som skal fordeles i partiapparatet, og er vel så viktige.
Vi må tenke helhet, sier Borch.
Aina Borchs toppkandidat til
Stortinget er hun imidlertid soleklar på:
– Jeg tenker at Ingalill er en
god kandidat. Hun har stor arbeidskapasitet, har vært ordfører og på Storting, og hun vet
hva Finnmark handler om,
fastslår Borch.
De to Ap kvinnene har tidligere vært tospann i Havøysund, Olsen som ordfører og
Borch som rådmann.
– Ingalill tør å være tydelig.
Men det er noe som ikke nødvendigvis gjør henne populær
bestandig. Men i mitt hode er
hun likevel vår fremste kandidat, sier Borch.
– Fra Porsanger ønsker jeg i
kveld å spille inn Mona Skanke.
Hun har god ballast, fra tiden

Nordlandsforskning, Nordland), Bjørn-Petter Finstad

Pliktkommisjonen: Sametinget ble hørt

mai. Rådmann Erik Arnesen i Hasvik er eneste fra
Finnmark i kommisjonen.
Kommisjonen består av følgende: lars Mathiesen
(professor i økonomi, NHH, Hordaland), Erik Arnesen

(historiker, Universitetet i Tromsø, Troms), Bjørn
Fredriksen (næringssjef, lenvik kommune, Troms),
Benedikte Moltumyr Høgberg (professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo), Camilla Brattland (post doc,
Universitetet i Tromsø, Troms) og Patrick Sørdahl,

Sametingsråd Silje Karine
Muotka er fornøyd med
sammensetningen av kommisjonen som skal se på
trålpliktene. Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen
savner medlemmer fra de
berørte kommuner.
Alf Helge Jensen
ahj@finnmarken.no

KARASJOK/MEHAMN:
Tirsdag morgen offentliggjorde
Nærings- og fiskeridepartementet medlemmene som skal
sitte i pliktkommisjonen. Mandatet er ennå ikke spikret, men
kommer snart. Første møte skal
være 30. mai. Rådmann Erik
Arnesen i Hasvik er eneste fra
Finnmark i kommisjonen.
Kommisjonen består av føl-

VIL VÆRE ORDFØRER: Stortingsplass er ikke noe for ordfører Aina Borch i Porsanger.
som ordfører. Jeg ser at Kvalsund også har spilt inn Mona.

Alta-tung
– Har du en kommentar til at
Alta Ap ikke fant noen porsangerværinger verdig i sitt listeforslag?
– Den var veldig Alta-tung. Det
er veldig spesielt. Jeg synes det
bør være en viss spredning geografisk. Så derfor registrer jeg det
man har gjort i Alta, og synes det
er veldig spesielt, sier Borch.
Hun har også merket seg at
mange i Alta er kritisk til Ingalill

gende: Lars Mathiesen (professor i økonomi, NHH, Hordaland), Erik Arnesen (rådmann,
Hasvik, Finnmark), Maiken
Bjørkan (forsker, Nordlandsforskning, Nordland), BjørnPetter Finstad (historiker, Universitetet i Tromsø, Troms),
Bjørn Fredriksen (næringssjef,
Lenvik kommune, Troms), Benedikte Moltumyr Høgberg
(professor (jurist), Universitetet i Oslo, Oslo), Camilla Brattland (post doc, Universitetet i
Tromsø, Troms) og Patrick Sørdahl, forsker, Nofima (Troms).
FiskeriministerPer Sandberg
er godt fornøyd.
– Dette er en svært kompetent samling eksperter som til
sammen vil løse oppdraget på
en meget god måte. Jeg gleder
meg til å følge arbeidet deres,
sier Sandberg.

Olsen, selv om hennes navn var
å finne på listeforslaget.
– Det registerrer jeg også. Og
at Ingalill ikke var på lista fra
Tana. De hadde heller ikke Runar Sjåstad, noe som er spesielt,
men det synes jeg de argumenterte greit for, ved at de ønsker
at han skal forbli fylkesordfører.

Støtter «jernkvinnen»
Borch trekker pusten:
– Det er ikke alle som ønsker
ho Ingalill på topp, og det synes
jeg er synd. At folk ikke klarer å
skille sak og person. Men jeg

Sametingsråd Silje Karine
Muotka er stort sett fornøyd.
Da Sametinget konsulterte med
departementet, var de opptatt
av å få inn minst ett medlem på
sjøsamiske
fiskerettigheter.
Muotka røper at de spilte inn
Camilla Brattland, og der ble de
hørt. Videre krevde de at mandatet også har med noe om sjøsamiske fiskerettigheter.
– Brattland er opprinnelig fra
Kåfjord. Hennes doktograd
handler om sjøsamisk fiskeri.
Hun har stor kunnskap om samiske rettigheter og er brukt
som sakkyndig av Finnmarkskommisjonen, forteller Muotka.
Hun merker seg at ingen av
de mest berørte kommunene er
representert i kommisjonen,
uten at hun vil kommentere det
nærmere.
Men det vil gjerne ordfører

vet at hun står last og brast med
folk når det stormer. Og hun
følger opp vedtakene til Finnmark Ap. At hun skal bli straffet
for det, synes jeg er merkelig.
Man bør kunne løfte blikket og
se fremover.
Borch mener Ap i Finnmark
bør stoppe opp og tenke over
hvem som kan tale Finnmarks
sak best på Stortinget, og hvem
som er tøff nok til å stå i en tung
stortingsjobb, som krever mye.
Og for Borchs del er det ikke tvil
om at denne «jernkvinnen» er
Ingalill Olsen.

Foto: tor Kjetil KristoFFersen)

ØNSKET AV BORCH: Ingalill Olsen

(Ap).

arKivFoto

EKSPERTUTVALG: Sametingsråd Silje Karine Muotka og Gamvik-ordfører
Trond Einar Olaussen synes det er greit at kommisjonen i hovedsak er å regne
som et ekspertutvalg.
Trond Einar Olaussen i Gamvik
kommune. Han hadde ønsket
seg at minst én av de mest berørte kommuner fikk en representant i utvalget. Ikke for å
være partsrepresentant, men
for bedre å belyse hva som har

skjedd og hva som mangler.
– Det viktigste er imidlertid at
kommisjonen ser på prisfastsettelsen når leveringsforplikteksene skal overholdes. Dagens
regelverk bidrar til at prisen blir
for høy, sier Olaussen.

forsker, Nofima (Troms).
Muotka.
FiskeriministerPer Sandberg er godt fornøyd.
Hun merker seg at ingen av de mest berørte
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som

kommunene er representert i kommisjonen, uten at

til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.

hun vil kommentere det nærmere.

Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
Sandberg.

Men det vil gjerne ordfører Trond Einar Olaussen i
Gamvik kommune. Han hadde ønsket seg at minst én

Sametingsråd Silje Karine Muotka er stort sett fornøyd.

av de mest berørte kommuner fikk en representant i

Da Sametinget konsulterte med departementet, var de

utvalget. Ikke for å være partsrepresentant, men for

opptatt av å få inn minst ett medlem på sjøsamiske

bedre å belyse hva som har skjedd og hva som

fiskerettigheter. Muotka røper at de spilte inn Camilla

mangler.

Brattland, og der ble de hørt. Videre krevde de at
mandatet også har med noe om sjøsamiske

- Det viktigste er imidlertid at kommisjonen ser på

fiskerettigheter.

prisfastsettelsen når leveringsforplikteksene skal
overholdes. Dagens regelverk bidrar til at prisen blir for

- Brattland er opprinnelig fra Kåfjord. Hennes

høy, sier Olaussen.

doktograd handler om sjøsamisk fiskeri. Hun har stor
kunnskap om samiske rettigheter og er brukt som

© Finnmarken

sakkyndig av Finnmarkskommisjonen, forteller
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24 fartøy har så langt satt 6200 tonn levende torsk i
merd nordpå. Dermed er 3100 tonn av kvotebonusen

26 NYHETER

onsdag 25. mai 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

på 4000 tonn oppbrukt Terje Jensen Harstad
Det går mot full utnyttelse av levendebonusen på 4000
tonn inneværende år. Det er i tilfelle for første gang
siden ordningen ble innført.
Levendebonusen er ei ekstra kvote som gis til fartøy
som leverer torsk levende til oppbevaring i merd for
salg seinere på året. For hvert kilo torsk som leveres på

Rekord for lagring av levendefisk
Illustrasjon: Nærøysund Aquaservice

Foto: Hilfred Mikalsen

Foto: Per Johan Rauø

denne måten, så får fiskeren ett kilo ekstra som bonus.
Tiltaket er et ledd i satsingen fra myndighetene på å
strekke ut torskesesongen og få til jevnere tilførsler til

Vasking av nøter foregår med beltedrevne robotvaskere, i tillegg til ordinære
skivevaskeanlegg.
Foto: Nærøysund Aquaservice

markedene. Det betales mer for torsken utenom
vintersesongen. Den siste uka lå torskeprisen i snitt på
rundt 22 - 23 kroner i nord. I Troms ble den notert til
over 26 kroner. Men dette skyldes nettopp omsetning

Service under
overflaten
Havbruksnæringen er en vekstnæring der mye av
aktiviteten skjer under vann, noe som kan gjøre
både vedlikehold og innovasjon utfordrende.
Nærøysund Aquaservice AS har imidlertid
utviklet spisskompetanse på flere viktige
serviceområder.

En av bedriftens ROV-fartøy. Denne båten har også WASSP multistrålelodd i tillegg
til at ROV har posisjonering.

– Det gjelder å være frampå. I denne
næringen skjer det noe nytt hvert år,
og det er mange servicebedrifter på
banen. Derfor er det viktig at vi finner
våre nisjer, og blir best på dem. Da blir
vi et naturlig valg for kundene, sier
daglig leder Brynjar Karlsen.
Foto: Privat

av en del av den torsken som har vært levendelagret.

Nærysund Aquaservice sin landbase på Marøystrand Næringsområde i Nærøy kommune. Bakerst ser man nybygd hall for
produksjon av undervannsfôrere. Ved kaia ligger siste tilskudd på sjøsiden; en spesialbygd lekter for bruk til mekanisk avlusing
av laks.

Daglig leder
Brynjar
Karlsen

Nærøysund Aquaservice AS holder til i
Nærøy kommune, ble stiftet i 2003 og
har per i dag 25 ansatte. Bedriften har
spesialisert seg på tjenester til havbruksnæringen, hovedsakelig til kunder
i Midt-Norge. Blant oppdragene de tar
på seg er utlegging av fortøyninger,
undervannstjenester med miniubåter
(ROV), skivevasking av nøter, vasking

og kontroll av oppdrettsmerder, plastsveis, mekanikertjenester, samt frakt
og slep.
Nytt fôringssystem
Selskapet har også utviklet og produsert det nye undervannsfôringssystemet AKVA Subsea Feeder som selges
gjennom Akva Group ASA.
– Tester gjort hos oppdrettsselskapet

Patentsøkt system for
undervannsforing. Selges gjennom
AKVA Group ASA.

Sinkaberg Hansen viser indikasjoner
på økt tilvekst, og målinger så langt
viser også mindre lusepåslag. Dette vil
bedre fiskevelferden. Vi kjører fortløpende tester for å samle ytterligere
dokumentasjon om dette, og vi ser for
oss at løsninger med en kombinasjon
av undervannsforing og lys vil gi gode
resultater, forklarer Karlsen.
Spennende næring
Nærøysund Aquaservice har som mål
å utvikle produkter og tjenester som
også blir foretrukket i dårligere tider
for næringen. Tjenester under vann
med ROV, er derfor et av flere viktige
satsningsområder.
– Alt ligger til rette for videre vekst i en
spennende næring. Målet vårt er ikke
å bli det største serviceselskapet, men
det beste, understreker han.

Tlf: 74 39 46 22 – post@naqua.no
Marøystrand Næringsområde, 7900 Rørvik

6200 tonn
garantert for denne bonusen fram til og med 2017.
Per dato er det brukt 3100 tonn av de 4000 tonnene
som er satt av til levendebonus. Det betyr at det

24 fartøy

allerede er landet 6200 tonn torsk levende.
Situasjonen i øyeblikket er at de aller fleste av til
I fjor endte dette levendefisket på i underkant av 5900
tonn. Årets levendefiske blir med andre ord det mest
omfattende så langt. I tillegg til de 3100 tonnene som
allerede er bokført, så belastes kvota for det kvantumet
som nærmest forsvinner under lagring i form av
gyteprodukter eller andre ting. Erfaringsmessig utgjør

sammen 24 fartøy som har deltatt allerede er ferdige
med sitt fiske. En liten håndfull er fortsatt i drift for
Båtsfjord og Nordvågen. Dessuten er nå de tre rederne
bak Hammerfest Torskehotell omsider i full drift etter
at de har måttet avvente fisket i påvente av
leveransene til dette mye omtalte «hotellprosjektet».

dette flere hundre og kanskje opp mot 500 tonn.
Dermed er det i praksis ikke mer enn kanskje 400 tonn
som gjenstår før bonusen på 4000 tonn er oppfisket.

- Det minker fort på torsk her i området. Men vi håper
å få inn rundt 150 tonn i anlegget før fisket stopper av
seg selv. Vi har allerede 80 - 80 tonn i boks etter

Fiskere flest er tildels svært skeptiske til at et såpass
stort kvantum av torskekvotene brukes på denne

halvannen ukes fiske, forteller Ove Nergård på
«Stormfuglen».

måten. Skeptikerne mener et slikt levendekonsept må
kunne finansiere seg selv gjennom den merprisen man

Levedyktig

håper å oppnå i markedet. Men så langt har man ikke
lykkes i å få slike marginer. Og myndighetene har
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Han har selv 130 - 140 tonn torsk igjen av kvota. De to
øvrige rederne i prosjektet, Jakob West på
«Polarstjerna» og Tore Mosesen på «Ingmarson», har
enda mer.
- Båtene er i drift nærmest døgnet rundt. Og
erfaringene er veldig gode, og med svært lav
dødelighet. Selv hadde jeg 26 døde fisk i ei last på 26
tonn, forteller Nergård på «Stormfuglen».
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
TRAVELT: Levendefisker Ove Nergård ombord på
«Stormfuglen» forteller om stor aktivitet.
ARKIVFOTO: KNUT ARNE VALØ
KVOTEBONUS: Det er satt 6200 tonn levende torsk i
merd nordpå. Dermed er 3100 tonn av kvotebonusen
på 4000 tonn oppbrukt. I Norges Råfisklag, som
administrerer ordningen, regner man med at mer eller
mindre alt går med før fisket er over. Arkivfoto: TERJE
JENSEN
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/FNRSVwM

Side 29 av 75

Nyheter - Nofima AS

Uttak 06.06.2016

Sandberg har oppnevnt "pliktkommisjonen"
 High North News. 6 like treff. 24.05.2016 17:35. Oppdatert 19:58
Arne F. Finne

Fiskeriminister Per Sandberg har oppnevnt
kommisjonen som skal se på leverings-, bearbeidingsog aktivitetsplikten i fiskerinæringen.
"Pliktkommisjonen" er en oppfølging av
sjømatindustrimeldingen, som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
Og fiskeriministeren har store forventninger til arbeidet:
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag. Dette er en svært
kompetent samling eksperter, som til sammen vil løse
oppdraget på en meget god måte. Jeg gleder meg til å
følge arbeidet deres, sier fiskeriminister Per Sandberg.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt

Heggø, som nylig etterlyste kommisjonen i et skriftlig
spørsmål til fiskeriministeren, skriver Sandberg blant
annet:
-Jeg tar sikte på at ekspertgruppen skal levere sin
vurdering til Nærings- og fiskeridepartementet i høst,
slik at regjeringen i sin tur kan legge opp til å komme
tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen av
Statsbudsjettet for 2016.
Fiskeriminister Per Sandberg vil ha vurderingene fra
kommisjonen til departementet allerede til høsten.
(Foto: Stortinget):
Fiskeriminister Per Sandberg har høye forventninger til
utvalget som skal vurdere leverings- bearbeidings- og
aktivitetspliktene i fiskeriene. (Illustrasjonsfoto: Linda
Storholm)

først møte 30. mai. I et svar til Arbeiderpartiets Ingrid
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Pliktkommisjonen: Sametinget ble hørt
 iFinnmark. 1 like treff. 24.05.2016 16:38

Sametingsråd Silje Karine Muotka er fornøyd med
sammensetningen av kom- misjonen som skal se på
trålpliktene. Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen
savner medlemmer fra de berørte kommuner.
Tirsdag morgen offentliggjorde Nærings- og
fiskeridepartementet medlemmene som skal sitte i
pliktkommisjonen. Mandatet er ennå ikke spikret, men
kommer snart. Første møte skal være 30. mai.
Rådmann Erik Arnesen i Hasvik er eneste fra Finnmark
i kommisjonen.
Kommisjonen består av følgende: Lars Mathiesen
(professor i økonomi, NHH, Hordaland), Erik Arnesen
(rådmann, Hasvik, Finnmark), Maiken Bjørkan (forsker,
Nordlandsforskning, Nordland), Bjørn-Petter Finstad
(historiker, Universitetet i Tromsø, Troms), Bjørn
Fredriksen (næringssjef, Lenvik kommune, Troms),
Benedikte Moltumyr Høgberg (professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo), Camilla Brattland (post doc,
Universitetet i Tromsø, Troms) og Patrick Sørdahl,
forsker, Nofima (Troms).
Fiskeriminister Per Sandberg er godt fornøyd.
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
Sandberg.
Sametingsråd Silje Karine Muotka er stort sett
fornøyd. Da Sametinget konsulterte med
departementet, var de opptatt av å få inn minst ett
medlem på sjøsamiske fiskerettigheter. Muotka røper
at de spilte inn Camilla Brattland, og der ble de hørt.
Videre krevde de at mandatet også har med noe om
sjøsamiske fiskerettigheter.
- Brattland er opprinnelig fra Kåfjord. Hennes
doktograd handler om sjøsamisk fiskeri. Hun har stor
kunnskap om samiske rettigheter og er brukt som
sakkyndig av Finnmarkskommisjonen, forteller
Muotka.

Hun merker seg at ingen av de mest berørte
kommunene er representert i kommisjonen, uten at
hun vil kommentere det nærmere.
Men det vil gjerne ordfører Trond Einar Olaussen i
Gamvik kommune. Han hadde ønsket seg at minst én
av de mest berørte kommuner fikk en representant i
utvalget. Ikke for å være partsrepresentant, men for
bedre å belyse hva som har skjedd og hva som
mangler.
- Det viktigste er imidlertid at kommisjonen ser på
prisfastsettelsen når leveringsforplikteksene skal
overholdes. Dagens regelverk bidrar til at prisen blir for
høy, sier Olaussen.
Image info:
EKSPERTUTVALG: Sametingsråd Silje Karine Muotka
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synes det er greit at kommisjonen i hovedsak er å
regne som et ekspertutvalg.
© iFinnmark
Se webartikkelen på http://ret.nu/nmrIBQjf

Oversikt over like treff
Pliktkommisjonen: Sametinget ble hørt

Finnmarken - 25.05.2016 05:07
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Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon
 Norges Sildesalgslag. 6 like treff. 24.05.2016 15:54

Foto: Roar Bjånesøy, NSS Kommisjonen skal se på
leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i
fiskerinæringen, og er en oppfølging av
sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per
Sandberg.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms

© Norges Sildesalgslag
Se webartikkelen på http://ret.nu/J4EGlV6O

Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
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Troms Folkeblad - 24.05.2016 14:15
Sandberg har oppnevnt pliktkommisjonen

Fiskeribladet Fiskaren - 24.05.2016 13:23
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.

Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier

Nærings- og fiskeridepartementet - 24.05.2016 12:42

fiskeriministeren.
Oppnevner pliktkommisjon

Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart

Fiskebåt - 24.05.2016 12:58

om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.

Sandberg har oppnevnt "pliktkommisjonen"

High North News - 24.05.2016 17:35
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Fredriksen med i ministerens kommisjon
 Troms Folkeblad. 6 like treff. 24.05.2016 14:15
Trond Sandnes

Næringssjef Bjørn Fredriksen i Lenvik er en av
medlemmene i fiskeriministerens nye pliktkommisjon.
FINNSNES: Kommisjonen skal se på leverings-,
bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og
er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble
vedtatt av Stortinget i mars.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per
Sandberg.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren i ei pressemelding tirsdag.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart

om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
I KOMMISJONEN Næringssjef Bjørn Fredriksen i
Lenvik.
KOMMISJON Fiskeriminister Per Sandberg oppnevner
pliktkommisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/omKm674R
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Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon
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Pliktkommisjonen er oppnevnt
 Bladet Vesterålen. 24.05.2016 13:29. Oppdatert 15:44

HADSEL: Seks forskere, en rådmann og en
næringssjef skal legge føringene for leveringspliktens
skjebne. Ingen av dem er vesterålinger.
Da Stortinget behandlet Sjømatindustrimeldinga i
mars, utsatte nasjonalforsamlinga det betente
spørsmålet om hva som skal skje med de industrieide
trålernes leveringsplikt, trålerrederienes aktivitetsplikt
og industrianleggenes bearbeidingsplikt.
En samlet komité ba regjeringa altså nedsette en
kommisjon som skal levere ei grundig utredning tilbake
til regjeringa og Storting så man kan få ei endelig
stortingsbehandling neste vår.
Nå har fiskeriminister Per Sandberg (Frp) oppnevnt
kommisjonen, som for øvrig er uten medlemmer fra
Vesterålen og Lofoten.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier Sandberg i ei
pressemelding.
Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringa, og er altså en
oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble
vedtatt av Stortinget i mars.
Disse personene er oppnevnt:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren.
Kommisjonen skal gå gjennom de juridiske,
samfunnsmessige, økonomiske og sidene av fire ulike
alternativ:
Innstramming av pliktene.

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

Justering av pliktene.

konsesjonsvilkaÌ rene for det enkelte fartøy. Av totalt
37 torsketrålkonsesjoner som er tildelt i Norge, er 21

Og eventuelle andre modeller som kommisjonen selv

tildelt med leveringsplikt, og av dem er 16 disponert av

måtte komme opp med.

industriselskap.

Det endelige mandatet for kommisjonens arbeid vil

Bearbeidingsplikten er landanleggenes plikt til aÌ

være klart om kort tid, og kommisjonen vil etter planen

bearbeide fisk kjøpt av traÌ lere med leveringsplikt.

ha sitt først møte 30. mai.

Kravet er at 70 prosent av fangsten som kjøpes i
henhold til leveringsplikten skal bearbeides med

Så skal kommisjonen komme med sin anbefaling

filétering, panering eller fritering, røyking, eller

allerede i høst.

tilvirkning til tørrfisk, saltfisk eller klippfisk.

Bladet Vesterålen skrev i første versjon av denne

Aktivitetsplikten er selskapets plikt til aÌ drive

artikkelen at økonomiprofessor Lars Mathiesen skal

industriell drift paÌ stedet, og er et selvstendig vilkaÌ r

lede kommisjonen. Nærings- og fiskeridepartementet

som selskapet maÌ oppfylle. Den omtales også som

opplyser at lederen ennå ikke er valgt.

industriplikt. Rederiet Havfisk ASA er det eneste som
har aktivitetsplikt, som forplikter selskapet til å ha

Image info:

aktivitet på landanleggene i Stamsund, Melbu,
Hammerfest, Kjøllefjord og BaÌ tsfjord. Andre rederi har

Framtida for pliktene som knytter råstoffet fra

faÌ tt fritak fra aktivitetsplikten etter aÌ ha inngaÌ tt

industrieide trålere til land-anleggene kan i stor grad bli

avtaler med kommunen aktivitetsplikten var knyttet til.

avgjort av kommisjonen som ble oppnevnt tirsdag.
Det er et begrenset antall foretak som har faÌ tt
Fact-box:

tillatelse for torsketraÌ lere med dispensasjon fra
deltakerloven. Tre av dem er datterselskaper under

Trålernes forpliktelser

Havfisk ASA, som eier Melbutrålerne. I tillegg er det
NergaÌ rd AS. TraÌ lerne til disse konsernene har

Deltagerloven krever at bare aktive fiskere får ha

leveringsplikt til egne fiskeindustrianlegg, men ogsaÌ til

fiskerettigheter.

andre anlegg eller distrikter.

Noen industriselskap har likevel dispensasjon fra

Havfisk ASA har fiskerett til mer enn hver tiende torsk i

kravet om å være aktiv fisker, og har fått konsesjoner

Norge. Rederiet eier blant annet også landanleggene

for torsketråling for å kunne forsyne landanleggene

på Melbu og i Stamsund, og leier dem ut til Norway

sine med råstoff.

Seafoods AS, som driver industrien.

Disse konsesjonene er gitt med bestemte betingelser.

NergaÌ rd AS har fiskerett til rundt hver tyvende torsk

Dette er betingelsene som nå er foreslått endret og

som fiskes i Norge, og har anlegg blant annet i Bø og

fjernet.

på Værøy.

Leveringsplikten skal sikre bestemte anlegg paÌ

Trålerne med leveringsplikt har ikke noe forbud mot å

bestemte steder tilførsel av raÌ stoff fra selskapets traÌ

levere frossen fisk i stedet for fersk. Dermed kan alle

lere. Tilbudsplikt framkommer av forskrift om

ferskfisktraÌ lere i utgangspunktet bygges om til eller

leveringsplikt for fartøy med torsketraÌ ltillatelse, hvor

skiftes ut med frysetraÌ lere. Men filetanleggene har
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behov for ferskt råstoff. Ved aÌ legge om til en ren
frysetraÌ ler kan leveringsplikten til bedrifter som bare
kan ta imot fersk fisk derfor bli illusorisk.
Kilde: Nordland fylkeskommune, Fiskeridirektoratet
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/bD6RGUe6
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Sandberg har oppnevnt pliktkommisjonen
 Fiskeribladet Fiskaren. 6 like treff. 24.05.2016 13:23

Pliktkommisjonen som skal se på leverings-,
bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæring er
oppnevnt. Se navnene her.
Redaksjonen
Oppdatert:
Kommisjonen er en oppfølging av
sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget
i mars.
Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per
Sandberg i en pressemelding.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
Dette er en svært kompetent samling eksperter som til
sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.

fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/fuj0b5oV
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Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
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Disse skal se på pliktene i fiskerinæringen
 ANB siste.no Pluss. 24.05.2016 13:00
Alexandra Kosowski

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har oppnevnt en
pliktkommisjon. - Vi står overfor noen avgjørende
beslutninger i norsk fiskeripolitikk.
Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor
betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et
svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg
i en pressemelding fra Nærings- og
fiskeridepartementet tirsdag.
Pliktkommisjonen skal se på leverings-, bearbeidingsog aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er ifølge
pressemeldingen en oppfølging av
sjømatindustrimeldingen som ble vedatt av Stortinget i
mars i år.
Disse sitter i kommisjonen:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms

Illustrasjonsbilde fra Vardø Havn (Anniken Renslo
Sandvik)
© ANB siste.no Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/3ywg5M8c

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
Etter planen skal kommisjonen ha sitt første møte 30.
mai i år.
Image info:
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Oppnevner pliktkommisjon
 Fiskebåt. 6 like treff. 24.05.2016 12:58

-Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt
på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått
på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister
Per Sandberg (FrP).
Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging
av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer: Lars
Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland Erik
Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark Maiken Bjørkan,
forsker, Nordlandsforskning, Nordland Bjørn-Petter
Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Troms Bjørn
Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune, Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo Camilla Brattland, post doc,
Universitetet i Tromsø, Troms Patrick Sørdahl, forsker,
Nofima, Troms
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
© Fiskebåt
Se webartikkelen på http://ret.nu/S6NHhS0G
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Oppnevnte egen pliktkommisjon
 Altaposten. 6 like treff. 24.05.2016 12:57
Rolf Edmund Lund

Rådmannen Erik Arnesen i Hasvik utpekt.
Fiskeriminister Per Sandberg har oppnevnt
kommisjonen som skal se på leveringsplikt,
bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringa,
en oppfølging av sjømatmeldingen som ble lagt fram i
mars.
- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på
har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på
plass et svært kompetent lag, sier Sandberg.
Mandatet for kommisjonens arbeid vil være klart om
kort tid, og kommisjonen skal etter planen ha sitt først
møte 30. mai.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
PLUKKET UT PLIKTKOMMISJON: Fiskeriminister Per
Sandberg. Foto: Arne Hauge

Se webartikkelen på http://ret.nu/nZL36dOT
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Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon
 Nærings- og fiskeridepartementet. 6 like treff. 24.05.2016 12:42

- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk
fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt
på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått
på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister
Per Sandberg.
Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og
aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging
av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av
Stortinget i mars.
Kommisjonen vil bestå av følgende personer:
Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland
Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark
Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland
Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø,
Troms
Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune,
Troms
Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist),
Universitetet i Oslo, Oslo
Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø,
Troms
Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms
- Dette er en svært kompetent samling eksperter som
til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte.
Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier
fiskeriministeren.
Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart
om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt
først møte 30. mai.
© Nærings- og fiskeridepartementet

Se webartikkelen på http://ret.nu/R6UHxoVW
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Samles for å berge framtidens fiskebestander
 Nofima. 23.05.2016 06:13

Forskere verden rundt samler nå sin kunnskap og
kapasitet for å sette fiskeri- og havbruksnæringen i
Europa best mulig i stand til å takle klimaendringer.
Det store målet er å berge fiskerier og oppdrett i både i
hav og fersk vann for framtiden.
21 forskningsinstitusjoner i Europa, Vietnam, Chile og
Canada var samlet i Tromsø to dager i mai, for å
arbeide med det EU-finansierte forskningsprosjektet
ClimeFish. Om fire år, nærmere bestemt i mars 2020,
skal prosjektet være ferdig.
ClimeFish ledes av Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet, med matforskningsinstituttet
Nofima og Havforskningsinstituttet i sentrale roller.
Målet med forskningsarbeidet er å kartlegge hvilke
konsekvenser klimaendringene har for fiskeri og
havbruk - både i saltvann og ferskvann. Gjennom
utvikling av effektive prognoser og nye verktøy skal
forskningsprosjektet ClimeFish bidra til at fiskeri- og
havbruksnæringen og myndigheter står bedre rustet til
å tilpasse seg klimaendringene.
Temperaturøkninger, økt saltinnhold i havet, forsuring,
eutrofiering og erosjon samt nye arter som vandrer inn
i farvann i Europa, er blant endringene som skal
undersøkes. ClimeFish skal studere 25 fisk og
skalldyrarter i både saltvann og ferskvann.
Dette er målene for ClimeFish:
Bidra til at økningen i sjømatproduksjon kommer i
områder, og for arter, der det er potensial for
bærekraftig vekst sett i forhold til den forventede
utviklingen i klima.
Bidra til en føre var-tilnærming til forvaltning av
fiskeriene
Bidra til robust sysselsetting og bærekraftig utvikling
på landsbygda og i kystsamfunnene i Europa

Disse landene er engasjert i ClimeFish:
Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas,
Ungarn, Italia, Spania, Sverige, Storbritannia, Norge,
Island, Færøyene, Canada, Chile og Vietnam.
Dette sier sentrale aktører i prosjektet om viktigheten
av ClimeFish:
Cassandra DeYoung - FAO, fiskeri- og
akvakulturdivisjonen, Italia:
- Dette prosjektet har blitt utviklet for at vi bedre skal
forstå hvilke konsekvenser klimaendringer vil ha for
fiskeri og havbruk i Europa i nær framtid. Prosjektet vil
benytte seg av state-of-the-art datamodellering for å
simulere hva-hvis scenarioer, og gjennom tett
samarbeid med industri, frivillige organisasjoner,
beslutningstakere, politikere og andre interessetakere
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Petter Olsen

forskningen.
Seniorforsker Tlf.: +47 906 98 303
- Jeg håper vil gjennom prosjektet vil få ytterligere

petter.olsen@nofima.no

kunnskap for å forstå klimaendringene og at vi
gjennom denne forståelsen kan finne gode metoder og

© Nofima

verktøy for å berge fiskeribestandene for framtiden.

Se webartikkelen på http://ret.nu/7Zh425x0

Michaela Aschan - Prosjektleder for ClimeFish, UiT
Norges arktiske universitet:
- Verdens befolkning vokser, og dermed etterspørselen
etter mat. Spesielt proteinrik mat. Kapasiteten til å
produsere mat fra akvatiske systemer må utvikles
videre. Siden Europa er plassert på den nordlige
halvkule, og dels i Arktis, er temperaturstigningen
ekstra stor her. Denne temperaturstigningen byr på nye
utfordringer, men også muligheter når det gjelder fiskog skalldyrproduksjon. Dette er årsaken til at EU har
bevilget 5 millioner Euro hver til to prosjekter som har
som mål å bidra til å løse disse problemstillingene og
tilhørende samfunnsutfordringer.
- Jeg forventer at ClimeFish skal resultere i:
Unike data samlet inn, tilpasset og gjort tilgjengelige.
Beslutningsstøtteverktøy som setter aktører og
interessenter i stand til å forutse, forberede og tilpasse
seg ulike scenarier skapt av kommende
klimaendringer.
En europeisk frivillig standard (CWA) for hvordan man
lager klimaaktiverte forvaltningsplaner knyttet til
sjømatproduksjon
Informerte og engasjerte interessenter i næring og
forvaltning.
Næring og bedrift
23. mai 2016 Anne-May Johansen
Kontaktperson
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Hotellstreik amputerer
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Årets representantskapsmøte i Råfisklaget blir ingen

NYHETER 5

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 23. mai 2016

stor forestilling en aktør i timilliardersklassen verdig.

Doblet inntekt på tre år

Det sørger den pågående hotellstreiken for. Før helga

– Prisutviklingen har kompensert for kvotereduksjonen
med god margin. Antagelig
er det snakk om ei fordobling
av inntektene fra torskefisket
på disse tre årene, forteller
Laukvik-fiskeren som de siste
årene har fisket i åpen gruppe
sammen med kona Klara.
Fra 2012 til 2013 økte den
norske torskekvota med
250.000 tonn til en million
tonn. I kroner og øre ble det
snarere færre millionærer
enn flere av det kunststykket.
Men kvotesjokket oppover
og prissjokket nedover
bidro i det minste til en ting:
«Nødsalg» av fersk torsk i nye
markeder, som det skulle vise
seg hadde hungret etter fersk,
norsk torsk. Dette har både
fiskerne og fiskernes salgslag
kunnet høste godene av i
årene etterpå. Fire av de seks

ble det besluttet å korte møtet ned til et endagsmøte
førstkommende onsdag.
- Det viktige er å få et beslutningsdyktig møte. Derfor
har det også hatt prioritet å få på plass

milliardene som Råfisklaget
har omsatt for så langt i år, er
torskepenger.
– Optimismen er naturligvis
en helt annen blant fiskerne
nå når man får en anstendig
pris for fisken. Nå er det egentlig bare en ting som skaper
uro og frustrasjon i kystflåten.
Fortsatt er det slik at reguleringene endres underveis i
sesongen slik at man ikke kan
planlegge noe som helst på
forhånd. De som virkelig skal
satse, er nærmest tvunget til å
være startklar 2. januar for å
sikre seg parten. Det er neppe
bra for noen, mener Solberg.
Han for sin del trapper nå
ned på fiskeriaktiviteten i en
alder av 61 år. Ved siden av
fisket har han de siste årene
hatt et fisketuristanlegg i
hjembygda. Dette er også ei
næring i betydelig vekst.

Hotellstreik amputerer

årsmøterepresentantene og sikre overnatting for disse,

Årets representantskapsmøte
i Råfisklaget blir ingen stor
forestilling en aktør i timilliardersklassen verdig. Det
sørger den pågående hotellstreiken for. Før helga ble det
besluttet å korte møtet ned
til et endagsmøte førstkommende onsdag.
– Det viktige er å få et beslutningsdyktig møte. Derfor
har det også hatt prioritet å få
på plass årsmøterepresentantene og sikre overnatting for
disse, forteller assisterende
direktør Svein Ove Haugland.
I tillegg til de ordinære
årsmøtesakene, er det kun
funnet plass til fiskeriminister Per Sandberg og en debatt
rundt utfordringene om
hvordan man best skal klare å
øke verdiene av fiskerikdommen i havet ytterligere.
Til ei avveksling slipper i
hvert fall representantskapet
nye omkamper om fiskesalgslagsloven. Det sørget

forteller assisterende direktør Svein Ove Haugland.
I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, er det kun
funnet plass til fiskeriminister Per Sandberg og en
debatt rundt utfordringene om hvordan man best skal
dobbel: Kjell Gunnar Solberg og kona Klara i Laukvika har dobla torskeinntektene fra kvotesjokket i 2013 og fram til i år. Foto: terje jensen.

det politiske kompromisset
i Stortinget i tilknytning til
behandlingen av sjømatindustrimeldinga for, i tillegg til
at det nå er innledet en dialog
med Sjømat Norge om å arbeide fram ei mer dynamisk
prisfastsetting i fremtiden.
Her er det satt ned ei arbeidsgruppe. De er i full gang
med jobben, og hadde møte i
Tromsø så seint som sist uke.
Enigheten mellom partene
er klar på at prisfastsettelsen
også i fremtiden skal foregå
innenfor rammene av fiskesalgslagsloven. I tilknytning
til dette har FHF nå startet
et prosjekt gjennom Nofima
hvor man blant annet skal
finne fram til bedre markedsanalyseverktøy som kan
brukes i prisforhandlingene.
Det er også snakk om å høste
erfaringer fra sildesalgslagets
forsøk med en mer dynamisk
minstepris på sild.

klare å øke verdiene av fiskerikdommen i havet
ytterligere.

Råfisklaget styrer mot ti milliarder i omsetning

Til ei avveksling slipper i hvert fall representantskapet
nye omkamper om fiskesalgslagsloven. Det sørget det
politiske kompromisset i Stortinget i tilknytning til
behandlingen av sjømatindustrimeldinga for, i tillegg til
at det nå er innledet en dialog med Sjømat Norge om å

og vil normalt sett stige utover
høsten. Det har vært litt usikkerhet rundt utviklingen for
hysa. Men her ser det ut til at
den frosne hysa har nådd et
bunn-nivå på rundt 14 kroner.
På fersk hadde vi ei imponerende utvikling andre halvår
i fjor. Her har vi hatt ei fin,
videre utvikling på linehysa i
år, mens prisen på den øvrige
hysa ser ut til å ha stabilisert
seg. Vi har ikke hatt riktig den
samme boomen på notsei i år
som i fjor. Derimot har vi hatt ei
voldsom utvikling på fersk sei,
noe som kan bidra til at flere
velger å fiske større sei med
snurrevad, spår Haugland for
inneværende år.

2017
Når det gjelder neste år, rår
også optimismen, selv om alle
nå forventer en lenge varslet
ti prosents nedgang i torske-

kvota. På hyse og sei er det
derimot ventet relativt stabile
kvoter og priser.
Spørsmålet blir om næringa
klarer å hente ut en ti prosents
nedgang i torskeutbudet gjennom ei tilsvarende prisøkning
ute. I år har det vært en klar
tendens til at fiskeindustrien og
eksportørene ikke har klart å
kompensere prisstigningen på
første hånd ute i markedene.
Erfaringsmessig er dette noe
fiskeindustrien også sliter med
når kvotene går ned og konkurransen om råstoffet øker.
Dermed kan det være duket for
enda et år hvor fiskerne får ut
en merpris uten at det er markedsmessig dekning for dette.
Det er antagelig ei grense for
hva industrien i Europa er villig
til å betale for råstoffet.

Fakta: omsetning
Omsetningen gjennom Norges
Råfisklag per uke 19 (mrd. kroner):
2016
6,013
2015
4,584
2014
3,887
2013
3,137
2012
3,769
2011
3,363
2010
2,817
Årsomsetning (mrd. kroner):
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

10+
9,7
7,9
6,3
6,9
7,0
5,6

Fartøy til
Kystreferanseflåten i
perioden 2016 – 2020
Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt
med 5 fartøy som gjennom sitt fiske tar prøver av
egen fangst.
Fartøy må ha totallengde f.o.m. 9 meter t.o.m.
15,99 meter.
For ytterligere info se www.doffin.no og
www.imr.no
Skriftlig søknad merket anbud nr. 2016/638 må
være oss i hende innen 17.06.2016 kl 1430

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021

arbeide fram ei mer dynamisk prisfastsetting i
fremtiden.
Her er det satt ned ei arbeidsgruppe. De er i full gang
med jobben, og hadde møte i Tromsø så seint som sist
uke. Enigheten mellom partene er klar på at
prisfastsettelsen også i fremtiden skal foregå innenfor
rammene av fiskesalgslagsloven. I tilknytning til dette
har FHF nå startet et prosjekt gjennom Nofima hvor
man blant annet skal finne fram til bedre
markedsanalyseverktøy som kan brukes i
prisforhandlingene. Det er også snakk om å høste
erfaringer fra sildesalgslagets forsøk med en mer
dynamisk minstepris på sild.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/E06G5HQj
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Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker Sjømat i Nordea,
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ser på mulighetene og utfordringene for brettpakket
torsk i europeisk dagligvarehandel.
Økt etterspørsel etter emballerte filetprodukter i
europeisk dagligvarehandel og høye laksepriser kan
løfte torsken. Fordi det er mest hensiktsmessig å
produsere slike produkter nærmere markedet enn
ressursen, bør norske filetbedrifter konsentrere seg om
det norske markedet og heller være en
råvareleverandør til Europa.
Laks
Nordea sine observasjoner viser at brettpakkede
filetprodukter av både laks og torsk har blitt et stadig
vanligere syn i europeisk dagligvarehandel. Skinn og
beinfrie filetprodukter tilfredsstiller i større grad enn hel
fisk forbrukers ønske om og preferanser for sunne og
bekvemmelige fiskeprodukter. Det tyske markedet
illustrerer svært godt utviklingen i produktkategorien.
Salget av fersk laks økte med 27 prosent i første halvår
i fjor. Emballerte filetprodukter stod for 90 prosent av
veksten. En viktig driver har vært at lavpriskjeder som
Aldi og Lidl har fått slike produkter i sitt varesortiment.

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

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

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

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker Sjømat i
Nordea, ser på mulighetene og utfordringene for
brettpakket torsk i europeisk dagligvarehandel.

Vekststrategi
for torsken
Innlegg

Finn-Arne
Egeness er
bransjeanalytiker sjømat i
Nordea.

z marked
Økt etterspørsel etter emballerte filetprodukter i
europeisk dagligvarehandel
og høye laksepriser kan løfte
torsken. Fordi det er mest
hensiktsmessig å produsere
slike produkter nærmere
markedet enn ressursen, bør
norske filetbedrifter konsentrere seg om det norske
markedet og heller være en
råvareleverandør til Europa.

Laks
Nordea sine observasjoner
viser at brettpakkede filetprodukter av både laks
og torsk har blitt et stadig
vanligere syn i europeisk
dagligvarehandel. Skinn
og beinfrie filetprodukter
tilfredsstiller i større grad
enn hel fisk forbrukers ønske
om og preferanser for sunne
og bekvemmelige fiskeprodukter. Det tyske markedet
illustrerer svært godt utviklingen i produktkategorien.
Salget av fersk laks økte med
27 prosent i første halvår i
fjor. Emballerte filetprodukter stod for 90 prosent av
veksten. En viktig driver har
vært at lavpriskjeder som
Aldi og Lidl har fått slike produkter i sitt varesortiment.
Laksens suksess i dagligvarehandelen er basert på
en kontinuerlig tilførsel av et
sunt og anvendelig produkt til
en konkurransedyktig pris.
De siste årene har laksenæringen lyktes med å utvikle
nye produkter. Det har økt
etterspørselen ytterligere,
fordi en kan spise laks til alle
måltider. Økt etterspørsel og
en forventet nedgang i det
globale tilbudet av laks på
mellom fem og ni prosent i
år på grunn av biologiske,
finansielle og politiske utfordringer i de viktigste produsentnasjonene, har bidratt til
høyere priser. I Q1 2016 var
spot-prisene så høye at en
rekke selvstendige foredlere
i Europa tapte mye penger
og begynte å lete aktivt etter
andre råvarekilder i produksjonen.
Torsk
Torsk er ett av disse alternativene. En forutsetning for
å utnytte alle mulighetene
i dagligvaresektoren er at

””

Når
lakseprisene øker
leter flere etter
andre råvarer
torsken er tilgjengelig hver
dag. Sesongvariasjonene
i fisket gjør det imidlertid
nesten umulig å levere store
mengder fersk torsk hele
året. Parallelt skaper perioder med dårlig vær utfordringer på tilførselssiden også i
sesongen. Slike utfordringer
må elimineres hvis en skal
tilfredsstille kjedenes krav til
forutsigbare leveranser, fordi
tomme hyller reduserer lønnsomheten og får forbruker til
å velge andre alternativer.
Levendelagring av torsk
har vært skissert som en
strategi for å redusere
sesongvariasjonene i torskefisket. En annen strategi som
allerede anvendes for brettpakkede produkter i en rekke
markeder er fryst og tint fisk,
som en kan tilby nærmest
uavhengig av fisket. Sensoriske undersøkelser i regi av
Nofima har tidligere vist at
forbruker ikke evner å skille
mellom fersk og tint torsk
i blindtester. Siden det er
høyere kostnader forbundet
med å tilby ferske enn tinte
produkter, er det naturlig å
anta at brettpakkede produkter basert på tint råstoff vil
dominere produktkategorien,
fordi pris er et avgjørende
kjøpskriterium. På lengre
sikt kan en arbeide med produktutvikling og -differensiering for å utvide kategorien
og stimulere etterspørselen.
Her vil en eksempelvis kunne
skille mellom ferskt og fryst
råstoff, fangstredskap, opprinnelse, produsent med mer.

Lokaliseringsfortrinn
Til tross for at en rekordsvak
norsk krone øker konkurran-

TORSK: Hvis torsken
skal lykkes med å ta
markedsandeler fra laksen
i flere produktkategorier
i dagligvaremarkedet, er
regelmessig tilførsel en
forutsetning.
FOTO: FINN-ARNE EGENES

sekraften til eksportrelatert
industri, viser både regnskapstall og handelsstatistikk
at det er krevende å lykkes
med foredling av filetprodukter i Norge for eksport.
Parallelt er det utfordrende
for norsk industri at nærhet
til markedet gir en rekke
fortrinn. Produksjon nært
utsalgsstedet gjør at en større
andel av torskens holdbarhet
kan brukes til eksponering
i butikk. Det gjelder særlig
for tinte produkter, men også
for ferske produkter, fordi
holdbarheten til fersk torsk
økes når den fraktes sløyd og
hodekappet til Europa, fordi
eksponering av overflatene
(filet) til omgivelsene øker
bakterieveksten og reduserer
holdbarheten. Nærhet til
markedet reduserer likeledes
leveringstiden. Det er fordelaktig når etterspørselen er
større enn forventet. Lavere
lønnsnivået i flere europeiske
land gir likeledes et konkurransefortrinn i en arbeidsintensiv produktkategori
som filet. Observasjoner i
11 tyske dagligvarebutikker
viser at de brettpakkede
filetproduktene var produsert
enten i Tyskland, Polen eller
Nederland. Ulempene med å
være lokalisert langt unna
markedet gir begrensninger
på produksjon og pakking av
emballerte filetprodukter for
eksport fra Norge til Europa.
Fortrinnet med nærhet

DYRT: Høyere
priser på laks gjør
at mange aktører
leter etter andre
råvarekilder i enkelte
produktkategorier.
ILL.FOTO

til markedet gjør at norske
bedrifter bør etablere produksjonslokaliteter i utlandet,
enten alene eller i fellesskap
med andre, eller så kan en
produsere en fryst råvare
som er egnet for omsetning
i tint tilstand. Her vil kundepreferansene trolig varierer
fra fryst sløyd og hodekappet
torsk til fryste filetprodukter
levert på spesifikasjoner. De
gir muligheter for en rekke
forskjellige aktører i norsk
sjømatnæring – både på land
og til sjøs.

Norske markedet
I norske frysedisker finner
vi en rekke torskeprodukter
produsert i lavkostland.
Fortrinnene med nærhet til
markedet medfører at norske
bedrifter dominerer innenlandsmarkedet for kjølte
brettpakkede filetprodukter.
De siste årene har vi sett en

betydelig vekst i kategorien
og stadig flere produktalternativer fra en rekke norske bedrifter. Det antyder
tilfredsstillende lønnsomhet
i kategorien. Til tross for at
norsk dagligvarebutikker er
lokalisert nært fiskefeltene
er utfordringene med ferske
produkter så stor at norske
bedrifter velger å bruke tinte
produkter i produktkategorien.
Når lakseprisene øker leter
flere etter andre råvarer.
Hvis torsken skal lykkes
med å ta markedsandeler fra
laksen i flere produktkategorier i dagligvaremarkedet, er
regelmessig tilførsel en forutsetning. Fryst og tint torsk av
høy kvalitet vil derfor være en
viktig innsatsfaktor i denne
produktkategorien framover.

å utnytte alle mulighetene i dagligvaresektoren er at
torsken er tilgjengelig hver dag. Sesongvariasjonene i
fisket gjør det imidlertid nesten umulig å levere store
mengder fersk torsk hele året. Parallelt skaper perioder

Laksens suksess i dagligvarehandelen er basert på en
kontinuerlig tilførsel av et sunt og anvendelig produkt
til en konkurransedyktig pris. De siste årene har
laksenæringen lyktes med å utvikle nye produkter. Det
har økt etterspørselen ytterligere, fordi en kan spise

med dårlig vær utfordringer på tilførselssiden også i
sesongen. Slike utfordringer må elimineres hvis en skal
tilfredsstille kjedenes krav til forutsigbare leveranser,
fordi tomme hyller reduserer lønnsomheten og får
forbruker til å velge andre alternativer.

laks til alle måltider. Økt etterspørsel og en forventet
nedgang i det globale tilbudet av laks på mellom fem
og ni prosent i år på grunn av biologiske, finansielle og
politiske utfordringer i de viktigste
produsentnasjonene, har bidratt til høyere priser. I Q1
2016 var spot-prisene så høye at en rekke selvstendige
foredlere i Europa tapte mye penger og begynte å lete
aktivt etter andre råvarekilder i produksjonen.

Levendelagring av torsk har vært skissert som en
strategi for å redusere sesongvariasjonene i
torskefisket. En annen strategi som allerede anvendes
for brettpakkede produkter i en rekke markeder er fryst
og tint fisk, som en kan tilby nærmest uavhengig av
fisket. Sensoriske undersøkelser i regi av Nofima har
tidligere vist at forbruker ikke evner å skille mellom
fersk og tint torsk i blindtester. Siden det er høyere

Torsk

kostnader forbundet med å tilby ferske enn tinte
produkter, er det naturlig å anta at brettpakkede

Torsk er ett av disse alternativene. En forutsetning for
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Norske markedet

produktkategorien, fordi pris er et avgjørende
kjøpskriterium. På lengre sikt kan en arbeide med

I norske frysedisker finner vi en rekke torskeprodukter

produktutvikling og -differensiering for å utvide

produsert i lavkostland. Fortrinnene med nærhet til

kategorien og stimulere etterspørselen. Her vil en

markedet medfører at norske bedrifter dominerer

eksempelvis kunne skille mellom ferskt og fryst råstoff,

innenlandsmarkedet for kjølte brettpakkede

fangstredskap, opprinnelse, produsent med mer.

filetprodukter. De siste årene har vi sett en betydelig
vekst i kategorien og stadig flere produktalternativer

Lokaliseringsfortrinn

fra en rekke norske bedrifter. Det antyder
tilfredsstillende lønnsomhet i kategorien. Til tross for at

Til tross for at en rekordsvak norsk krone øker

norsk dagligvarebutikker er lokalisert nært fiskefeltene

konkurransekraften til eksportrelatert industri, viser

er utfordringene med ferske produkter så stor at

både regnskapstall og handelsstatistikk at det er

norske bedrifter velger å bruke tinte produkter i

krevende å lykkes med foredling av filetprodukter i

produktkategorien.

Norge for eksport. Parallelt er det utfordrende for norsk
industri at nærhet til markedet gir en rekke fortrinn.

Når lakseprisene øker leter flere etter andre råvarer.

Produksjon nært utsalgsstedet gjør at en større andel

Hvis torsken skal lykkes med å ta markedsandeler fra

av torskens holdbarhet kan brukes til eksponering i

laksen i flere produktkategorier i dagligvaremarkedet,

butikk. Det gjelder særlig for tinte produkter, men også

er regelmessig tilførsel en forutsetning. Fryst og tint

for ferske produkter, fordi holdbarheten til fersk torsk

torsk av høy kvalitet vil derfor være en viktig

økes når den fraktes sløyd og hodekappet til Europa,

innsatsfaktor i denne produktkategorien framover.

fordi eksponering av overflatene (filet) til omgivelsene
øker bakterieveksten og reduserer holdbarheten.

DYRT: Høyere priser på laks gjør at mange aktører

Nærhet til markedet reduserer likeledes leveringstiden.

leter etter andre råvarekilder i enkelte

Det er fordelaktig når etterspørselen er større enn

produktkategorier.

forventet. Lavere lønnsnivået i flere europeiske land gir
likeledes et konkurransefortrinn i en arbeidsintensiv

ILL.FOTO TORSK: Hvis torsken skal lykkes med å ta

produktkategori som filet. Observasjoner i 11 tyske

markedsandeler fra laksen i flere produktkategorier i

dagligvarebutikker viser at de brettpakkede

dagligvaremarkedet, er regelmessig tilførsel en

filetproduktene var produsert enten i Tyskland, Polen

forutsetning.

eller Nederland. Ulempene med å være lokalisert langt
unna markedet gir begrensninger på produksjon og

FOTO: FINN-ARNE EGENES

pakking av emballerte filetprodukter for eksport fra
Norge til Europa.
Fortrinnet med nærhet til markedet gjør at norske
bedrifter bør etablere produksjonslokaliteter i utlandet,

@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/QpIYmCMm

enten alene eller i fellesskap med andre, eller så kan en
produsere en fryst råvare som er egnet for omsetning i
tint tilstand. Her vil kundepreferansene trolig varierer
fra fryst sløyd og hodekappet torsk til fryste
filetprodukter levert på spesifikasjoner. De gir
muligheter for en rekke forskjellige aktører i norsk
sjømatnæring - både på land og til sjøs.
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- Skusler vekk kystflåtens fordeler
 Lofot-Tidende. 18.05.2016. Side: 5
Martin Kristiansen

- Å slippe markedskreftene løs åpner for å skusle vekk

Lofot-tidende

ONSDAG 18. MAI 2016

| nyhet |

|5

de fordelene kystflåten har. En flåte som er både lite
kapitalkrevende, miljøvennlig og lite energikrevende.
Det sier mangeårig styremedlem Paul Jensen i Norges
kystfiskarlag.
Øker
Sandberg viste plansjer fra fiskeridepartementet over fangst av
torsk, hyse og sei målt i rundvekt.
– Fartøy med faktisk lengde under 15 meter og 11–15 meter har
fått økt sin prosentandel av totalfangsten de siste ti årene, understrekte han.
– Strukturering skal aldri bli
noe tvang. Den gir et arbeidsredskap til dem som ønsker å utvide
og utvikle sin virksomhet, slo
han fast.

- Det skal vi være ei vaktbikkje mot, sa han til
fiskeriministeren fra talerstolen under lagets
landsmøte i Mortsund.
lokal ressurs - Nærhet til ressursene er en stor fordel.

UREDD: Munnrapp og uredd.
Fiskeriminister Per Sandberg (FRP)
varslet at han som første fiskeriminister ville være til stede på hele
landsmøtet til Norges Kystfiskarlag. Det høstet han applaus for,
selv om han ikke pratet fiskerne
etter munnen. Se statsrådens tale
på www.lofot-tidende.no/tv.

- Skusler vekk kystflåtens fordeler

Det vet vi med sikkerhet. Vi vet hvor godt det er å bo

– Å slippe markedskreftene
løs åpner for å skusle vekk
de fordelene kystflåten har.
En flåte som er både lite
kapitalkrevende, miljøvennlig og lite energikrevende.

nært en lokal ressurs. Tjene røskende gode penger,
lettvint og på kort tid. Det er det vi har holdt på med i

Martin Kristiansen

martin.kristiansen@lofot-tidende.no

kystfisket. Vår kritikk går på hvorfor vi skal skusle vekk
denne enorme fordelen vi har langs kysten? spør

KRitisK: – Det bør legges vekt på at lokalsamfunnene som eventuelt rammes
av forslagene, som nå ligger på Sandbergs bord, må høres. Det mener styremedlem i Norges Kystfiskarlag, Bjørn Jensen fra Reine,

Jensen.

være med på alle høringer og invitasjoner vi får. Det er de som
har best råd til å drive å reise i
møter som blir hørt.

Oljefaren

Høystbydende Han var ikke beroliget av statsrådens
tale til landsmøtet.

Se Sandbergs tale på Lofot-Tidende.no

ALLE FOTO: MARTIN KRISTIANSEN

– Den største saken for oss er
uansett olkjekåtskapen. Når det
skal overlates til et internasjonalt oljeselskap å bestemme i
områder der vi har generasjoners kunnskap å høste av, da er
vi på ville veger. Det besittes en
enorm kunnskap om havmiljø
langs kysten. Vi må ikke være så
sentralisert at vi setter verdiene
over styr, advarte Jensen.

Det sier mangeårig styremedlem Paul Jensen i Norges kystfiskarlag.
– Det skal vi være ei vaktbikkje mot, sa han til fiskeriministeren fra talerstolen under lagets landsmøte i Mortsund.
Lokal ressurs
– Nærhet til ressursene er en
stor fordel. Det vet vi med sikkerhet. Vi vet hvor godt det er å
bo nært en lokal ressurs. Tjene
røskende gode penger, lettvint
og på kort tid. Det er det vi har
holdt på med i kystfisket. Vår
kritikk går på hvorfor vi skal
skusle vekk denne enorme fordelen vi har langs kysten? spør
Jensen.

Høystbydende
Han var ikke beroliget av statsrådens tale til landsmøtet.
– Vi inviteres til å selge kvotene våre til høystbydende. Vi vet
meget godt at det ikke er nabogutten. Han som gjerne vil overta etter oss. Kapitalen finnes

ikke der. Det er denne åpninga
for at kapitalen og markedskreftene skal styre utviklinga i fiskeriene vi advarer mot, sier Jensen.
– Kombinasjonene her, med
hjemmelslengdeordningen og
de store hullene i deltakerloven
gjør det livsfarlig, mener Jensen.

føre disse samfunnene, hevder
Paul Jensen.

Trygt

– Utviklinga vi er inne i nå, med
at de som har mest kapital skal
få disse rettighetene, fører oss
inn i en ny form for allmenningens tragedie. Det settes ingen
begrensninger på kapitalens
inntog i kystfisket, advarer
han.

Han tilbakeviser argumentet
om at man må ha store fartøy
for å drive fisket trygt.
– Jeg startet bankfisker utenfor Troms og det var et tøft liv,
med høy dødelighet i forlis. Heldigvis er vi kommet vekk fra
dette. Det er ei teknologisk utvikling som er bra, og ei værmelding som er så god at vi slipper å havne i dårlig vær. Derfor
er jeg veldig bekvem med å drive fiske fra en liten båt. Vi tenger
ikke de store båtene for å ha ei
sikker næring i framtida, mener
Jensen.

Sosial kostnader

Sats på kvalitet

– Vår fordel er at vi er svært lite
kapitalkrevende og lite energikrevende. Vi er miljøvennlige
og basert på den lokale kunnskapen vi har arvet fra hverandre. Det er dette som gir oss det
store
konkurransefortrinnet,
sier Jensen.
Han advarer mot at lokalbefolkninga skal bli sittende igjen
som tilskuere til torskefisket
som foregår utenfor stuevinduene deres.
– Den ressursrenta som Siv
Jensen skal hente inn fra storkapitalen vil ikke dekke de sosiale
kostnadene vi kommer til å på-

– Vi har hatt ei rivende teknologisk utvikling, men det er synd
at det stort sett bare er satset på
fangstteknologi, og i liten grad
kvalitet. Nofima har lagt fram en
undersøkelse som viser at kvaliteten på norsk fisk går ned. Det
ødelegger milliardverdier for
næringa. Skal vi ta vare på kvaliteten må vi ha hender i arbeid.
Vi må ha folk som kan sitt håndverk. Vi er ei gruppe med
60-åringer som fremdeles kan
dette og gjerne vil lære det bort.
Problemet er at neste generasjon ikke har råd til å overta,
hevder Jensen.

Allmenningen

Oppgitt: Mangeårig styremedlem Paul Jensen er langt fra fornøyd
med det han hører fra statsråden.
– Sandberg sier det ikke skal være
tvang å restrukturere, men det som
skjer er at de som ikke kjøper
opp kvoter aktivt, gradvis
mister grunnlaget sitt.
Frivillig
Jensen har ingen tro på at det i
praksis blir mulig å få til ei frivillig kvotestrukturering.
– I min flåtegruppe, fra 11 til 15
meter, skjer det at de inaktive
kvotene blir kjøpt opp og overreguleringen går ned. De som
ikke kjøper opp kvoter aktivt,
mister 40 prosent av grunnlaget
sitt. Det har jeg selv opplevd. Jeg
har prøvd å satse på kvalitet og
synes det er en veg å gå i framtida, forklarer han.

- Vi inviteres til å selge kvotene våre til høystbydende.

har arvet fra hverandre. Det er dette som gir oss det

Vi vet meget godt at det ikke er nabogutten. Han som

store konkurransefortrinnet, sier Jensen.

gjerne vil overta etter oss. Kapitalen finnes ikke der. Det
er denne åpninga for at kapitalen og markedskreftene

Han advarer mot at lokalbefolkninga skal bli sittende

skal styre utviklinga i fiskeriene vi advarer mot, sier

igjen som tilskuere til torskefisket som foregår utenfor

Jensen.

stuevinduene deres.

- Kombinasjonene her, med hjemmelslengdeordningen

- Den ressursrenta som Siv Jensen skal hente inn fra

og de store hullene i deltakerloven gjør det livsfarlig,

storkapitalen vil ikke dekke de sosiale kostnadene vi

mener Jensen.

kommer til å påføre disse samfunnene, hevder Paul
Jensen.

Allmenningen - Utviklinga vi er inne i nå, med at de som
har mest kapital skal få disse rettighetene, fører oss

Trygt Han tilbakeviser argumentet om at man må ha

inn i en ny form for allmenningens tragedie. Det settes

store fartøy for å drive fisket trygt.

ingen begrensninger på kapitalens inntog i kystfisket,
advarer han.

- Jeg startet bankfisker utenfor Troms og det var et tøft
liv, med høy dødelighet i forlis. Heldigvis er vi kommet

Sosial kostnader - Vår fordel er at vi er svært lite

vekk fra dette. Det er ei teknologisk utvikling som er

kapitalkrevende og lite energikrevende. Vi er

bra, og ei værmelding som er så god at vi slipper å

miljøvennlige og basert på den lokale kunnskapen vi

havne i dårlig vær. Derfor er jeg veldig bekvem med å
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drive fiske fra en liten båt. Vi tenger ikke de store
båtene for å ha ei sikker næring i framtida, mener
Jensen.
Sats på kvalitet - Vi har hatt ei rivende teknologisk
utvikling, men det er synd at det stort sett bare er
satset på fangstteknologi, og i liten grad kvalitet.
Nofima har lagt fram en undersøkelse som viser at
kvaliteten på norsk fisk går ned. Det ødelegger
milliardverdier for næringa. Skal vi ta vare på kvaliteten
må vi ha hender i arbeid. Vi må ha folk som kan sitt
håndverk. Vi er ei gruppe med 60-åringer som
fremdeles kan dette og gjerne vil lære det bort.
Problemet er at neste generasjon ikke har råd til å
overta, hevder Jensen.
Frivillig Jensen har ingen tro på at det i praksis blir
mulig å få til ei frivillig kvotestrukturering.
- I min flåtegruppe, fra 11 til 15 meter, skjer det at de
inaktive kvotene blir kjøpt opp og overreguleringen går
ned. De som ikke kjøper opp kvoter aktivt, mister 40
prosent av grunnlaget sitt. Det har jeg selv opplevd.
Jeg har prøvd å satse på kvalitet og synes det er en
veg å gå i framtida, forklarer han.
© Lofot-Tidende
Les hele nyheten på http://ret.nu/g24YTsKN
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Hvordan blir kvaliteten god?
 Matindustrien. 16.05.2016 20:10

Hva er kvalitet, og hvordan blir kvaliteten på sjømat
god eller dårlig? Vanskelige spørsmål som forskerne
nå prøver å finne svarene på.
â Kvalitet er viktig i hele prosessen fra fjord til bord, slår
prosjektleder og seniorforsker Kine Mari Karlsen på
Nofima fast. Nå skal hun og kollegene gå både fangst,
slakting, bearbeiding, teknologiutvikling, restråstoff,
lønnsomhet og markedsarbeid etter i sømmene.
â Vi skal jobbe med å videreutvikle metoder, utstyr og
kompetanse for å forstå hva det er som påvirker
hvordan kvalitet forringes, måles, brukes og
kommuniseres på veien fra fisken kommer levende
opp på havet og til den ligger på middagstallerkenen.
Det finnes allerede mye kunnskap om kvalitet, men
mye av dette er stykkevis og delt. Vi ønsker å sette det
sammen for å se på hele verdikjeden, sier Kine Mari
Karlsen.
Laks og makrell
Siden havet er fullt av mat, har det vært nødvendig å
velge produkter som skal følges spesielt opp i
satsningen. Valget har falt på laks og makrell.
Forbrukerforsker Themis Altintzoglou er allerede i full
gang med å se på makrellen. Han studerer hvordan
japanske forbrukere ser på norsk makrell. Hovedmålet
med studien er å avdekke hvordan kvaliteten på norsk
makrell oppfattes og formidles av forbrukerne i Japan.
â Japan er det største markedet for norsk makrell. Det
virker som japanerne liker norsk makrell. Men ut fra
hvilke kriterier? Har det noe å si at makrellen kommer
nettopp fra Norge? Hvilken betydning har utseende og
innpakning? Hvilken rolle spiller pris? Dette er viktig
kunnskap for å kunne utvikle eksporten, sier Themis
Altintzoglou - også han seniorforsker i Nofima.
3,8 milliarder
Norge eksporterte i 2015 makrell for 3,8 milliarder

kroner. 715 millioner kroner av disse kom fra Japan.
I tillegg til å skaffe seg kunnskap om forbrukernes
oppfatning skal studien avdekke og forklare eventuelle
avvik i kvalitetsoppfatning mellom forbrukere og andre
aktører i verdikjeden, som fiskere, produsenter og
eksportører.
Nofima-forskeren jobber nå på spreng med å
analysere resultater som skal presenteres på den store
nordiske konferansen om forbruksforskning - Nordic
Conference on Consumer Research - i Danmark 18.
mai.
Friskhet
â Det er interessante resultater, sier Themis
Altintzoglou, og gir en liten smakebit:
â Japanske forbrukere vurderer kvaliteten på
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makrellprodukter basert på friskhet og
produktegenskaper, mens innpakning og design ikke er
så viktig for dem. Dette betyr i praksis at de vurderer
mer hva som er i pakken enn hva som er på pakken. Vi
kan også konkludere med at japanske forbrukere stoler
på forhandlerne og bruke dem som sin viktigste kilde til
informasjon om fiskekvalitet.
Vanskelig kvalitet
Det bringer oss tilbake til spørsmålet om hva kvalitet
er. Prosjektleder Kine Mari Karlsen sier at det ikke er et
enkelt spørsmål å svare på, fordi det vil være avhengig
av hvem som vurderer kvaliteten på fisken og hva det
legges vekt på.
â Det finnes ikke noen universell definisjon. Kvalitet
forstås ofte ut fra en sammenheng, sier hun.
Prosjektet ser på kvalitet ut fra målbare ting som for
eksempel fettinnhold, kvalitet knyttet til at produktene
produseres etter krav eller spesifikasjoner, kvalitet ut
fra kundenes ønsker og behov og kvalitet ut fra
kostnad og pris.
Legg igjen en kommentar
Klikk her for å avbryte svar.
Navn (obligatorisk)
E-post (vil ikke bli publisert) (obligatorisk)
Nettsted
Notify me by email when the comment gets approved.
HVORFOR? Hvorfor liker japanerne norsk makrell?
Themis Altintzoglou prøver å finne svaret. (Foto: Audun
Iversen, Nofima)
© Matindustrien
Se webartikkelen på http://ret.nu/2ZrQoBnl
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Hvem skal eie fisken?
 Fiskeribladet Fiskaren. 14.05.2016 09:31

kl 09:03 Av Audun Iversen, forsker ved Nofima Hvorfor
skal fiskere kunne selge videre en rettighet til å høste
av fellesskapets ressurser? spør Nofima-forsker
Audun Iversen
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/y9S5lXNb
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Passerer snart seks milliarder i omsetning
 Vesterålen Online. 10.05.2016 07:42
Vidar Eliassen

Ferske tall fra Norges Råfisklag viser at det er omsatt
fisk og skalldyr for 5,69 milliarder kroner i råfisklagets
distrikt.
Ifølge de siste omsetningstallene fra Norges Råfisklag,
er det omsatt fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av
5,69 milliarder kroner i råfisklagets distrikt, skriver Kyst
og Fjord.
Selv om skreisesongen er over, fortsetter
omsetningstallene å gå oppover. Ved utgangen av april
var det eksportert torskeprodukter for mer enn 4,1
milliarder kroner.
Med unntak av klippfisk, har alle andre produktgrupper
hatt en betydelig økning i løpet av året. I årets fire
første måneder ble det eksportert ferske
torskeprodukter for 1,4 milliarder, noe som er en
økning på 20 prosent.
Når det gjelder klippfisk av torsk, var det derimot en
nedgang på ni prosent, noe som innebærer et samlet
resultat på 1,1 millioner kroner.
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/qXEzkKKW
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Det beste året noen sinne for Nergård, nå investerer de stort
 High North News. 09.05.2016 10:10. Oppdatert 12:46
Linda Storholm

Markedsutfordringer til tross, fiskerikonsernet
Nergård har aldri levert så godt som i 2015. Og det
gjør de samtidig som de investerer stort både på
landsiden og på sjøen.
- Vi har stor tro på hvitfisknæringen også i årene som
kommer, sier økonomidirektør Arne E. Karlsen til High
North News.
Konsernet med hovedkontor i Tromsø hadde i fjor en
omsetning på 2,393 milliarder kroner, mot 1,997 året
før. Driftsresultatet endte på 260 millioner kroner, en
real økning mot 2014 hvor resultatet var 119 millioner
kroner.
Den positive utviklingen forklares med evne og vilje til
omstilling og videreutvikling, god kostnadskontroll og
god tilgang på råstoff fra så vel ekstern som egen
flåte. Andre faktorer som trekkes fram er lav kronekurs,
lav rente og oljepris.
Utfordrende markedssituasjon
Men lav oljepris og kronekurs har ikke gjort 2015 til et
enkelt år på noen måte. Handelsrestriksjoner gjorde at
Russland forsvant som marked, et viktig marked for
norsk pelagisk sektor. Nigeria og Brasil, tradisjonelt
store markeder på klippfisk og saltfisk er også
forsvunnet som en følge av oljeprisutfordringer.
Likevel satser altså Nergård AS på hvitfisk med ny
virksomhet og opprustning. I 2015 bygde de en mel- og
oljefabrikk i Måløy, den første som er bygd i Norge de
siste 40 årene.
Bedre lønnsomhet legger grunnlag for å satse videre,
og i august/september åpner de et nytt anlegg i
Kjøllefjord som er bygd sammen med Polar Seafood
Norway AS. I tillegg til mottak skal anlegget produsere
kongekrabbe.
- Planen er at anlegget skal ha helårsdrift, slik vi jobber

mot på alle våre anlegg, forteller Arne E. Karlsen.
Det spesielle ved anlegget i Kjøllefjord blir
visningsfunksjonen. Anlegget bygges nemlig også som
en turistattraksjon, hurtigruteturister og andre
interesserte kan komme hit og se med egne øyne
hvordan moderne sjømatproduksjon foregår.
Det er allerede etablert flere visningsanlegg for
havbruk langs kysten, men ingen andre steder kan du
komme og se på nært hold hvordan hvitfisknæringen
jobber.
Investerer i ny båt
Nergård jobber også med en omfattende opprusting
av produksjonsanleggene langs hele kysten til mer
moderne og miljøvennlig standard, og det gjøres
framtidsrettede investeringer i levendelagring av torsk
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som skal gi grunnlag for økt verdiskaping og flere
helårs arbeidsplasser.
- Vi har i dag levendelagring i Senjahopen og
Breivikbotn på Sørøya. På Værøy har vi kjøpt to
torskekonsesjoner. Der har vi ikke aktivitet i dag, men
det satser vi på, forteller Karlsen, og understreker at
levendelagring er noe de satser på i årene som
kommer.
Men det er ikke bare på landsiden selskapet
investerer. Nergård eier i dag fem trålere, nå håper de å
kunne kontrahere og sette i gang bygging av ny båt i
løpet av 2016, og det skal skje på et norsk verft.
Konsernet har deltatt i flere forskningsprosjekter hvor
målet har vært å optimalisere kvaliteten på trålfanget
fisk. Sammen med leverandører og forskningsmiljøer
er det utviklet en løsning som skal forbedre kvaliteten
på fisken betydelig, og i tillegg gjøre det mulig å 100
prosent utnytte alt råstoffet som tas inn over rekka.
Denne løsningen skal nå tas i bruk i praksis, ombord i
et nytt fiskefartøy.
Nergårdkonsernet har virksomhet langs hele kysten.
Her veies klippfisk på anlegget i Senjahopen. (Foto:
Bjørn Joachimsen/Nergård)
© High North News
Se webartikkelen på http://ret.nu/yVPKnQSM
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Vi nå seks milliarder
 Kyst og Fjord. 09.05.2016 09:00

Omsetningen i Norges Råfisklag passerer trolig seks
milliarder kroner i løpet av mai. Så langt ligger
førstehåndsomsetningen 1,4 milliarder kroner foran
fjoråret.
Torsken har æren for rekordtallene - og har opplevd
økning på nesten alle fronter.
Foto: Erik Jenssen
Tweet
De siste omsetningstallene fra Norges Råfisklag viser
at det mandag morgen var omsatt fisk og skalldyr til
en førstehåndsverdi av 5,69 milliarder kroner i
råfisklagets distrikt.
Klarte å svelge unna For de fleste er det imidlertid slutt
på årets torskefiskeri - som først og fremst har sørget
for rekordtallene. Men for de som fortsatt har torsk å
fangste på er forholdene fortsatt gode - spesielt
utenfor Finnmark.
Til tross for et eventyrlig fiske med store kvanta levert
over en kort periode har markedet klart å svelge unna.
Den siste eksportstatistikken som Norges Sjømatråd

© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/HNRYhYBf

presenterte sist uke, viser at markedet ikke har
problemer med å håndtere mye fisk på kort tid.
Økning for de fleste produkter Ved utgangen av april
var det eksportert torskeprodukter for mer enn 4,1
milliarder kroner. Bortsett fra klippfisk har alle andre
produktgrupper økt betraktelig i løpet av året. Ferske I
årets fire første måneder ble det eksportert ferske
torskeprodukter for 1,4 milliarder som er en økning på
20 prosent. Frosne torskeprodukter opplevde enda
større økning og endte på 925 millioner kroner som var
opp hele 54 prosent.
Saltfisken endte på sin side med et eksportresultat på
695 prosent som var en økning på 16 prosent, mens
klippfisk av torsk opplevde en nedgang på ni prosent,
med et resultat på 1,1 milliarder kroner i perioden.
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Mer enn en statuett
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 08.05.2016 17:11
Øystein Hage

Snart skal den mest kvalitetsbevisste fiskeren i landet
kåres. Men det er på tide norske fiskere belønnes med
mer enn en statuett for å satse på kvalitet.
KOMMENTAR Kvalitet har altfor lenge vært et for lite
aktet ord i norsk hvitfisknæring.
Mange fiskere tenker fremdeles mengde, og de evner
ikke å se lenger enn nærmeste kaikant. Hva
forbrukerne mener har verken vært interessesant, eller
for den del blitt meddelt tilbake til fiskerne. Likevel har
iherdig innsats fra blant annet Norges Råfisklag ført til
at noen flere har forstått at ikke nytter å arbeide med
mat uten først og fremst å tenke kvalitet. En del fiskere
er derfor blitt riktig så kvalitetsbevisste, men det er
dessverre et stykke igjen før fiskerne blir betalt for
kvalitet fremfor kvantitet.
Råfisklaget har de siste årene jobbet iherdig med å
øke kvalitetsfokuset i flåten. Det har blant annet
resultert i utdelingen av prisen Årets kvalitetsfisker. I
fjor stakk kystfisker Paul Jensen av med hederen, og i
slutten av mai deles 2016-prisen ut.
Les intervju med fjorårets vinner: - Fortsatt belønnes
kvalitet for dårlig
Ideelt sett burde Paul Jensen og de 11 andre tidligere
vinnerne vært næringens forbilder og helter. Men slik er
det ikke. Hvorfor? Hva er årsaken til at så mange
fiskere ikke ser lenger enn til nærmeste fiskebruk?
Hvorfor blir ikke kystfiskerne flinkere til å tenke marked,
og hva er årsaken til at fiskemengde fremedeles er det
altoverskyggende målet? Det virkelig store spørsmålet
er hva som skal til for å snu denne tankegangen. Er det
dagens minsteprisordning, eller er det fiskeårets
struktur, som er problemet? Eller er rett og slett
fiskerne bare altfor travle, og vil bli ferdig med kvoten
raskest mulig? I så fall, er det mulig å endre fiskernes
atferd?
Hva er årsaken til at så mange fiskere ikke ser lenger
enn til nærmeste fiskebruk?

Nofima presenterte for tre år siden en rapport som slo
fast at fiskerinæringen tapte store inntekter på ikke å
ha bedre kvalitet. Et fiskebruk som kjøper inn 2000
tonn fisk i året, vil ved hjelp av kvalitetsforbedringer
kunne få en million kroner mer på bunnlinjen, viste
analysen.
I dagens ferskfiskmarked er det opp mot halvannen til
dobbel pris for høykvalitets torsk i forhold til prisen på
industriråstoff. Dette bør være argument godt nok,
mener Nofima. Samtidig er produksjonskostnadene for
råstoff av dårlig kvalitet høyere. Filetindustrien har en
tapsverdi på 13 prosent på fangstskader, noe som
tilsvarer rundt 100 millioner kroner, beregnet ut fra
eksportverdien i 2013.
Hovedutfordringen er at fangstene som tas er for
store, og at kvaliteten blir deretter. Problemet er derfor
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ikke nødvendigvis redskapstypen som brukes. Sett i
det perspektivet burde Paul Jensen vært et ideal for
resten av kystflåten. Han opplever nemlig at det er
mindre arbeid i å levere 1000 kilo topp kvalitet enn
3000 kilo dårlig fisk. Det burde få flere til å våkne, men
for få tenker som Jensen.
Det er fiskekjøperne som sitter med nøkkelen. De må
rett og slett bli flinkere til å si nei, og heller betale bedre
for god kvalitet. Først den dagen Jensen og hans
kvalitetskolleger får noe mer igjen enn en statuett,
endres holdning og praksis.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/yGXhYjRF
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Eventyrlig
 Troms Folkeblad. 08.05.2016 19:41

Årsresultatet for Nergård-konsernet i 2015 var
eventyrlig - men bør kunne bli enda bedre. 2015 ble
det Senja-konsernets beste noen sinne.
Konsernet solgte fisk og sjømatprodukter for 2,4
milliarder kroner, og satt igjen med et overskudd på
205 millioner kroner, nesten tre ganger bedre enn året
før.
Resultatet ville fått konsernets gündere på Senja, Arvid
og Ole Arvid Nergård, til å være svært stolte. Det er et
industrieventyr i ordets beste forstand, med solide
nordnorske røtter. Far og sønn startet i det små og
bygde stein for stein. Nå er fundamentet bunnsolid og
framtida ser lys ut.
At Nergård-konsernet bidrar sterkt som
samfunnsbygger i nord, hersker det ingen tvil om. I
tillegg til 477 ansatte i en rekke nordnorske kommuner,
regner konsernet selv at de indirekte sysselsetter over
600 fiskere. Nergård kjøper fisk fra 812 fartøyer fra
tilsammen 189 ulike kommuner. I fjor og i år investerer
konsernet for over en halv milliard kroner, blant annet i
Senjahopen, og i de neste to-tre årene skal det
investeres for ytterligere èn milliard.
Administrerende direktør Tommy Torvanger sier
konsernet tjente mest penger på fangstleddet. På
Senja, der Nergård er stor på ferskfisk, klippfisk, sild,
saltfisk og lodde, ble det også levert godt. Men det kan
bli enda bedre. Produktene holder topp nivå, og med de
enorme mengder som landes på Senja, bør det kunne
skapes enda større verdier.
Det gir spennede perspektiver, ikke minst fordi vi vet at
etterspørselen etter ferske produkter er sterkt økende
på verdensbasis. Senja ligger midt i matfatet,
infrastrukturen er på plass, kystflåten og trålerne er
trofaste leverandører - og nå er planen å bygge enda en
tråler under konsernets flagg.

næring. Etter noen tøffe år er det nå lagt en solid
fundament for sunn drift og gode resultater i hos
Norges største ferskfiskaktør.
Minilederen: På banen
Selskapet Norsk Bane vil bygge høyhastighetsjernbane fra Narvik til Tromsø.
Politikerne i Midt-Troms bør komme hurtig på banen
og kreve togstasjon på Bardufoss og sidespor til
Finnsnes.
SOLID Nergård-konsernet har bygd et solid
fundament. Foto: Vidar Bjørkli
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/j5G1ZEFa

Det blir spennende å følge konsernet i årene framover,
i en krevende, men svært spennende og framtidsrettet
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Solid årsresultat
 Troms Folkeblad. 06.05.2016. Side: 8
Vidar Bjørkli | 481 58 820 | vidar.bjorkli@folkebladet.no –

Nergårdkonsernet hadde sitt beste år noensinne i
8
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Ønsker å felle flere elg i Lenvik

SENJAHOPEN: Nergårdkonsernet solgte fisk og

Solid årsresultat

fiskevarer for 2,4 milliarder kroner i fjor. Av dette satt
konsernet igjen med et overskudd før skatt på 205
millioner kroner.
– Vi er fornøyd med fjoråret. Det er det beste året vi
har hatt noensinne, sier administrerende direktør
Tommy Torvanger.
Til sammenligning var omsetninga på knapt 2
milliarder og overskuddet før skatt på 74 millioner
kroner i 2014.
Fangstleddet
Torvanger sier at konsernet tjente mest penger på
fangstleddet i fjor. Etter Røkke er Nergård aktøren med
flest trålkonsesjoner i landet.
– Fangstleddet har de beste marginene. Men det gikk

GIBOSTAD: I et brev til Lenvik kommune skriver Stønesbotn utmarkslag at de ønsker
et større uttak av elg i Lenvik
for å få ned antallet, slik fylkesmannen i Troms, oppfordrer i Målselv. Samtidig ber

de om at det tas ut større andel
voksne dyr.
Tidligere har Målselv kommune hatt utvidet jakttider,
også dette ønsker utmarkslaget skal gjelde for Lenvik og
oppfordrer kommunen til å

søke om det. Videre skriver
utmarkslaget at mange val har
jaktlag med mange som er i
arbeid, og det derfor blir bare
helgejakt på slutten av jakten.
Dette taler for utvidet jakt dersom det er ønske om at flest

mulig av tildelte dyr blir felt,
står det i brevet.
Tidligere har Folkebladet
skrevet om et økende antall
elg i Målselv kommune da elgtellingen i februar i år viste en
økning på over hundre elg til

forskjell for to år tilbake.
Videre viser en plan for friluftsliv i Troms at elgtallet må
ned med 25 prosent i MidtTroms.

Nergårdkonsernet
hadde sitt beste år
noensinne i 2015.

SENJAHOPEN: Nergårdkonsernet solgte fisk og fiskevarer
for 2,4 milliarder kroner i fjor.
Av dette satt konsernet igjen
med et overskudd før skatt på
205 millioner kroner.
– Vi er fornøyd med fjoråret.
Det er det beste året vi har hatt
noensinne, sier administrerende direktør Tommy Torvanger.
Til sammenligning var
omsetninga på knapt 2 milliarder og overskuddet før skatt
på 74 millioner kroner i 2014.

Fangstleddet

Torvanger sier at konsernet
tjente mest penger på fangstleddet i fjor. Etter Røkke er
Nergård aktøren med flest
trålkonsesjoner i landet.
– Fangstleddet har de beste
marginene. Men det gikk rette
veien over alt i fjor. Foruten å
tjene penger på drifta, hadde
vi positiv effekt av en svak
norsk krone, lavt rentenivå og
lav oljepris, sier Torvanger.
Også på Senja, hvor Nergård
er stor på ferskfisk, klippfisk,
saltfisk, sild og lodde, bidro
bedriftene positivt økonomisk.
– Det gikk tålelig greit på
Senja. Senja og trålerne henger sterkt sammen. Det er bygget opp mye felles infrastruktur. Vi tror vi har potensiale
for å tjene enda mer penger på
Senja.
– Hvordan?
– Ved å skape mer verdier
ut av den fisken som landes.
Det landes enormt med fisk på
Senja. Vi bør få mer ut av det,
sier Torvanger.

Utfordringer

Torvanger medgir at de har
utfordringer i Gryllefjord,
hvor bedriften er blitt omstillet fra tradisjonell saltfiskproduksjon til moderne filetproduksjon med høyteknologisk
utstyr.
– Omstillinga er en krevende øvelse, både hva gjelder
teknologi og marked. Vi skal
inn igjen på et marked vi har
vært ute av i mange år. Det er
ikke enkelt.
I utgangspunktet satset
Nergård på et samarbeid med
Andreassen Sales om satsinga
i Gryllefjord, men Torvanger
sier samarbeidet er avsluttet.
– Samarbeidet fungerte
ikke, sier han.
Intensjonen er imidlertid å

VOLUM: Mye fisk landes ved Nergårds anlegg i Senjahopen. – Vi bør kunne skape mer verdier ut av det enorme volumet som landes, sier
adm. direktør Tommy Torvanger.
Foto: Vidar Bjørkli

NERGÅRD-KONSERNET REGNSKAP

…………………………………………………………2015…………………..2014
Sum inntekter……………………………………..2.393.079……………...1.997.769
Resultat før skatt…………………………………….204.732………………...73.793
Egenkapital…………………………………………..620.535……………....459.859
Sum gjeld…………………………………………..1.226.092…………….....999.157
Tall i millioner kroner
Nergård-konsernet kjøpet i 2015 fisk fra 812 forskjellige fartøyer langs kysten av NordNorge, fra Værøy til Vardø, fra fiskefartøy fra tilsammen 189 ulike kommuner.

satse videre i Gryllefjord, selv
om resultatene så langt har
uteblitt.
– Vi har et stort forbedringspotensial i Gryllefjord, men vi
tro på at vi skal oppnå lønnsom drift, sier Torvanger.

Investerer tungt

I løpet av 2015 og 2016 har Nergårdkonsernet investert for
over 500 millioner kroner. I
Senjahopen er det blant annet
investert i nytt bygg for ferskfiskpakking, samt kantine og
sluse–/garderobe–fasiliteter.
Bygget er ennå ikke helt ferdig. Det er også satset tungt på
levendelagring av torsk.
– Vi har doblet volumet
på levendelagring, og hadde
rimelig OK resultater på dette

i fjor. Vi har tro på at det skal
bli enda bedre, sier Torvanger.
Framover er planen å investere ytterligere for en milliard
i årene fram mot 2018. Blant
annet håper konsernet å kunne kontrahere og igangsette
bygging av ny tråler i løpet av
inneværende år.

Sysselsetter mange

Et ringvirkningsanalyse konsernet har fått utført, viser at
Nergård sysselsetter 477 personer i egen organisasjon og
indirekte sysselsetter over 600
fiskere.
– I Berg har vi 68 ansatte
og står for 14,5 prosent av den
totale sysselsettinga i kommunen. I Torsken står vi for
8,4 prosent av sysselsettinga.

DIREKTØR: Tommy Torvanger er fornøyd med fjoråret. Selv får han
en bonus på to millioner kroner fra styret som takk for innsatsen.
Foto: Ronald Johansen

Vidar Bjørkli
481 58 820
vidar.bjorkli@folkebladet.no –

Det er artig å konstatere at vi
er en betydelig bidragsyter
for å opprettholde aktivitet og
bosetting på kysten, sier Tommy Torvanger.

mer ut av det, sier Torvanger.

rette veien over alt i fjor. Foruten å tjene penger på
drifta, hadde vi positiv effekt av en svak norsk krone,

Utfordringer

lavt rentenivå og lav oljepris, sier Torvanger.
Torvanger medgir at de har utfordringer i Gryllefjord,
Også på Senja, hvor Nergård er stor på ferskfisk,

hvor bedriften er blitt omstillet fra tradisjonell

klippfisk, saltfisk, sild og lodde, bidro bedriftene positivt

saltfiskproduksjon til moderne filetproduksjon med

økonomisk.

høyteknologisk utstyr.

– Det gikk tålelig greit på Senja. Senja og trålerne

– Omstillinga er en krevende øvelse, både hva gjelder

henger sterkt sammen. Det er bygget opp mye felles

teknologi og marked. Vi skal inn igjen på et marked vi

infrastruktur. Vi tror vi har potensiale for å tjene enda

har vært ute av i mange år. Det er ikke enkelt.

mer penger på Senja.
I utgangspunktet satset Nergård på et samarbeid med
– Hvordan?

Andreassen Sales om satsinga i Gryllefjord, men
Torvanger sier samarbeidet er avsluttet.

– Ved å skape mer verdier ut av den fisken som
landes. Det landes enormt med fisk på Senja. Vi bør få

– Samarbeidet fungerte ikke, sier han.
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Intensjonen er imidlertid å satse videre i Gryllefjord,
selv om resultatene så langt har uteblitt.
– Vi har et stort forbedringspotensial i Gryllefjord, men
vi tro på at vi skal oppnå lønnsom drift, sier Torvanger.
Investerer tungt
I løpet av 2015 og 2016 har Nergårdkonsernet
investert for over 500 millioner kroner. I Senjahopen er
det blant annet investert i nytt bygg for
ferskfiskpakking, samt kantine og
sluse–/garderobe–fasiliteter. Bygget er ennå ikke helt
ferdig. Det er også satset tungt på levendelagring av
torsk.
– Vi har doblet volumet på levendelagring, og hadde
rimelig OK resultater på dette i fjor. Vi har tro på at det
skal bli enda bedre, sier Torvanger.
Framover er planen å investere ytterligere for en
milliard i årene fram mot 2018. Blant annet håper
konsernet å kunne kontrahere og igangsette bygging
av ny tråler i løpet av inneværende år.
Sysselsetter mange
Et ringvirkningsanalyse konsernet har fått utført, viser
at Nergård sysselsetter 477 personer i egen
organisasjon og indirekte sysselsetter over 600 fiskere.
– I Berg har vi 68 ansatte og står for 14,5 prosent av
den totale sysselsettinga i kommunen. I Torsken står vi
for 8,4 prosent av sysselsettinga. Det er artig å
konstatere at vi er en betydelig bidragsyter for å
opprettholde aktivitet og bosetting på kysten, sier
Tommy Torvanger.
© Troms Folkeblad
Les hele nyheten på http://ret.nu/GRzNWvju
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Å gjøre fiskekvotene til en handelsvare uten begrensninger,
er en trussel mot de fleste fiskeværene
 Lofotposten. 03.05.2016 16:00

De ti siste årene er fiskeflåten i Moskenes vinneren
når det gjelder å øke andelen fiskekvoter.
Målt i kvotefaktorer, det vil si andelen kvoter av den
norske totalkvoten, har Moskenes økt sin andel med
27,3 prosent siden 2004. Fra 267,7 kvotefaktorer i
2004 har antallet økt til 340,8 i 2015. Moskenes har
passert Flakstad og Vågan i løpet av de 11 årene.
Bare Meløy og Lurøy har hatt større økning i Nordland.
En av forklaringene er at Moskenes har en stor andel
større kystfiskebåter (21-28 meter), der struktureringen
er kommet lengst.
Mandag fortalte Lofotposten hvordan årets
Lofotkvantum fordeler seg mellom kommunene. I
Moskenes er nedgangen på 3000 tonn sammenlignet
med 2014-sesongen. Nå skal det sies at det totale
kvantumet i Lofoten er 11 prosent lavere enn i fjor. Det
er landet mindre fisk i alle kommuner, med unntak av
Værøy.
Likevel framstår det som litt paradoksalt at det landes
minst fisk - og nedgangen er nest størst - i kommunen
som er kvotevinneren i Lofoten. Størst er nedgangen i
Vågan, med 3500 tonn. En grunn er mindre innsig i ØstLofoten sammenlignet med fjoråret. En annen er at
Vågan er blant kommunene langs kysten som har
mistet flest fiskekvoter de siste ti årene.
Fiskerne står selvsagt fritt til å levere hvor de vil.
Investeringer krever avkastning, og tilgang til fisk,
avstanden til anlegg og driftsopplegget avgjør hvor
rederne finner det formålstjenlig å levere. Uansett
hvilke fiskevær båter fra Moskenes, Vågan og andre
fiskerikommuner går til, bidrar de til å skape aktivitet i
mindre kystsamfunn.
Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen trekker også
fram at der er lønnsomt for fiskerne å levere til anlegg
som levendelagrer torsk, og at kommunen og

levendelagring. Det har hun trolig rett i. Markedet
krever ferske leveranser også etter at vinterfisket er
over. Noen koder gjenstår å knekke, men torsk i merder
kan sikre et jevnere sig av fersk fisk til europeiske
markeder.
Men leveringsmønsteret sier først og fremst noe om
hva flåtestrukturen betyr for lokal industri. De siste 1520 årene har vi sett en utvikling som tillater at stadig
mer av kystflåten sine fiskekvoter samles på færre og
større båter. I vinter kom instruksen fra fiskeriminister
Per Sandberg som åpner for at kvoter på båter fra 11
meter og oppover, kan flyttes til de aller største
kystfiskefartøyene.
Konsekvensene kan bli at mange kystfiskesamfunn
tappes for kvoter og aktivitet. Jo mer mobile båter, jo
mindre blir tilhørigheten til hjemstedet.

industrien i Moskenes bør legge til rette for
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I Lofoten er 484 av totalt 566 fiskefartøy under 15
meter. De aller fleste av de 484 er under 11 meter. Uten
disse ville mange fiskebruk hatt stengte dører. Å gjøre
fiskekvotene til en handelsvare uten begrensninger, er
en trussel mot de fleste fiskeværene.
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/47kaIZ2P
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MATJUKS
Eksperter antyder at minst 10 prosent av maten som
omsettes ikke er det den utgir seg for. - Man må teste
for å komme problemet til livs, sier Eirin Schrøder.
Schrøder er markedsutvikler i Eurofins Food & Feed
Testing Norway, den norske avdelingen av et stort,
internasjonalt laboratorium som gjør alle typer tester
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Norden kan bli et dumping
sted for juksemat
■

Eksperter antyder at minst 10 prosent
av maten som omsettes ikke er det
den utgir seg for. – Man må teste for
å komme problemet til livs, sier Eirin
Schrøder.

MATJUKS
MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

for det offentlige, industri og andre. Det er blant annet
Eurofins som har gjort laboratorieundersøkelsene for
VG, som har hatt en rekke artikler om matjuks de siste
par ukene.

Schrøder er markedsutvikler i
Eurofins Food & Feed Testing Norway, den norske avdelingen av et
stort, internasjonalt laboratorium
som gjør alle typer tester for det
offentlige, industri og andre. Det er
blant annet Eurofins som har gjort
laboratorieundersøkelsene for VG,
som har hatt en rekke artikler om
matjuks de siste par ukene.

– Bør teste mer
Eirin Schrøder er redd svindlere
ser på Norden som et enkelt sted
å få avsetning for mat som enten
er utspedd med andre råvarer eller
helt andre arter enn oppgitt. Hun
frykter at aktørene ikke har gjør nok
for å teste det de kjøper inn.
– Å gjøre flere tester vil ha en

MEST UTSATT FOR JUKS
Disse varene jukses det mest med:

- Bør teste mer Eirin Schrøder er redd svindlere ser på
Norden som et enkelt sted å få avsetning for mat som
enten er utspedd med andre råvarer eller helt andre
arter enn oppgitt. Hun frykter at aktørene ikke har gjør
nok for å teste det de kjøper inn.

■■Olivenolje
■■Vin og sprit
■■Honning og lønnesirup
■■Fisk og sjømat
I tillegg jukses det mye med:
■■Krydder, spesielt safran
■■Melk
■■appelsinjuice
■■kaffe, te
■■økologiske produkter
KILDE: PETTER OLSEN, NOFIMA

prisen på en vare dumpes, bør de
ikke glede seg over at de fikk den
billig. Da bør alarmen gå, fremholder hun.

Høy pris = mer juks

Avdekker juks

Varer med høy pris og begrenset
tilgang, er mest utsatt for svindel.
– Da øker sannsynligheten for at
noen vil jukse. Vi hadde for eksempel en dårlig rekesesong i høst og
et elendige år for hasselnøtter. Hvis
jeg var innkjøper, ville jeg analysert
hver eneste produksjonserie med
hasselnøtter, sier hun.
Schrøder snakker ofte med
leverandører og innkjøpere om
matjuks. Eller «misjonerer» som
hun selv kaller det.
– Da understreker jeg alltid at
kvalitetsavdelingen og innkjøp må
samarbeide mer. Innkjøp vet jo
når prisene går opp, og når det er
underskudd eller overproduksjon
i markedet. De kan se farene. Hvis

Flere og flere i Europa tar matjuks
på alvor.
– Jeg har hørt at flere ser på
mulighet for å kutte ut ledd i verdikjeden sin ved å slutte med agenter,
underleverandører og andre mellomledd. Det sier noe om utfordringene, sier Schrøder. Tesco, Carrefour
og andre store kjeder i Europa tester
svært mange varepartier. Da avdekkes for eksempel at tomatene ikke
er fra Spania, men Marokko, og at
de økologiske tomatene har svært
høye rester av plantevernmidler.
De samme tilbyderne vil også selge
sine varer i Norden.
Etter «Hestekjøtt-skandalen»
for et par år siden, begynte aktører
i Norge å teste om underleveran-

Det jukses mer med mat enn før, og svindelen er blitt mer
organisert, ifølge Norges fremste forsker på området.
marit@dagligvarehandelen.no

opplever at det er lite fokus på det med matjuks i

Mest utsatt: Disse mat- og drikkevarene jukses det mest med. Alle foto: Dreamstime.

Mer juks enn tidligere
MARIT HAUGDAHL

- Å gjøre flere tester vil ha en oppdragende effekt. Vi

oppdragende effekt. Vi opplever at
det er lite fokus på det med matjuks
i Norge. Vi ser også at det er få som
bestiller denne typen prøver hos oss
sammenliknet med andre land, sier
Eirin Schrøder.
Hun stiller spørsmålstegn ved
hva kjedene og andre innkjøpere
gjør for å teste autentisiteten og
andre typer matjuks ved egne og
andres produkter.
– Hvis jeg var kjøpmann, ville jeg
stilt noen spørsmål rundt varene i
min butikk, spesielt når det gjelder
egne merkevarer, sier hun.
– Det bekymrer meg også at man
risikerer å ta livet av ærlige leverandører hvis man ikke tar dette
ved rota. De som har for høy pris,
ender med å gå konkurs – og gir mer
mulighet for svindel, advarer Eirin
Schrøder

Petter Olsen i Nofima arbeider primært med fisk og sjømat, som ligger på topplisten over råvarer det
jukses med.
– Rapporten som kom fra Interpol for noen uker siden, viser at det
er avdekket hele fabrikker som er
satt opp utelukkende for å jukse.
Det kommer stadig flere useriøse
aktører. Jeg nekter å tro at innkjø-

perne i kjedene eller andre steder
har så gode nettverk at de vet hvem
som er useriøse.

Ikke bedre i Europa
En kartlegning fra USA for noen år
siden viste at over 30 prosent av fisken på restauranter var en annen
art enn oppgitt.
– For tunfisk, som nesten alltid
er oppgitt som makrellstørje, var
svindelen på 80-90 prosent. Vi
trodde det var mye verre i USA enn

i Europa, men så gjorde den samme
organisasjonen tester i Brüssel. Det
viste 30 prosent feilmerking – halvparten av tilfellene var i EU-kommisjonens egne kantiner, forteller
Petter Olsen.
– Matjuks har man alltid hatt,
men den har en annen natur nå. De
siste fem årene har vi sett en klar
utvikling mot organisert kriminalitet også i matsektoren. De som har
drevet med våpen og narkotika, har
beveget seg inn på matområdet.

dørne mottok hestekjøtt i stedet for
storfe – og noen gjør det fremdeles.
Dette er likevel ikke et krav fra alle
kjedene, selv om det er et indirekte
krav fordi man skal ha kontroll på
verdikjedene bakover.
– Mange virker usikre på hvordan de skal håndtere matjuks, sier
Eirin Schrøder. Matjuks snur opp
ned på vanlig arbeidsmetode med
risikoanalyser. Det vanlige er å verifiserer sin definerte risiko med en
analyse. I forhold til matjuks må
man analysere for å finne risiko,
altså motsatt.
– Hvorfor tester ikke kjedene i
Norge om maten er det den utgir
seg for?
– Jeg tror de stoler på underleverandørene. Vi har hørt at de foretar
flere revisjoner av sine underleverandører enn de gjorde tidligere. De
ser nok ikke behovet, og kanskje de
synes det er litt vanskelig å få tak på
dette området, mener hun. n

MATJUKS PÅ AGENDAEN
Matjuks har virkelig vært på dagsorden
denne våren. Siden rundt 20. april
har VG kjørt en rekke dyptpløyende
artikler om temaet, der de blant annet
har avdekket at restauranten Mona
Lisa Huset i Oslo bygget ut eksklusive
råvarer med langt billigere alternativer:
Sjøtungefileten til 259 kroner var egentlig den billige asiatiske oppdrettsfisken
pangasius. Villsvinfileten var det helt
vanlig gris. Reinsdyrfileten var ikke
reinsdyr, men hjort.
27. april arrangerte Teknologisk
Matforum temadagen «Matnyttig om
matkvalitet», der juks var et sentralt
tema.
6.- 7. juni arrangeres Eurofinsdagene på Lillestrøm. Temaet er
håndtering og forebygging av alarmer
rundt matkvalitet, og her blir også juks
sentralt.

Det skyldes ikke minst overproduksjon av og stor prisdifferanse
innenfor olivenolje.
– På alle lister over hva det jukses mest med, står olivenolje øverst.
Det begynte med at eiendommene
var en mulighet for hvitvasking av
penger for mafiaen. Skremmende
mange er kjøpt opp av folk med få
skrupler, sier Olsen.

Lukrativt å svindle
Vin og sprit er et annet område
der det jukses mye. Trolig har selgerne av mellom 10 og 20 prosent
av alle ølbokser ikke betalt den toll
og avgift de skal. Halvparten av den
franske vinen som selges i Kina, er
ikke fransk.
– De som svindler med mat,
tjener mye penger. Det er lukrativt
sammenliknet med for eksempel
narkotika. Sjansen for å bli oppdaget er veldig liten, og straffene er

Ekspert: Petter Olsen, Nofima
lave. Dermed blir det et kinderegg
av en aktivitet for kriminelle, sier
Petter Olsen.
Matjuks og feilmerking har stor
spennvidde, fra menneskelig feil
eller prosessfeil som skjer uten viten
og vilje til svært alvorlig svindel.
– Matjuksingen er også et potensielt mattrygghetsproblem. Juksingen øker, og analytiske metoder
kan ikke løse alt. Man må se på hele
bildet. n

Norge. Vi ser også at det er få som bestiller denne
typen prøver hos oss sammenliknet med andre land,

- Da øker sannsynligheten for at noen vil jukse. Vi

sier Eirin Schrøder.

hadde for eksempel en dårlig rekesesong i høst og et
elendige år for hasselnøtter. Hvis jeg var innkjøper, ville

Hun stiller spørsmålstegn ved hva kjedene og andre

jeg analysert hver eneste produksjonserie med

innkjøpere gjør for å teste autentisiteten og andre typer

hasselnøtter, sier hun.

matjuks ved egne og andres produkter.
Schrøder snakker ofte med leverandører og innkjøpere
- Hvis jeg var kjøpmann, ville jeg stilt noen spørsmål

om matjuks. Eller «misjonerer» som hun selv kaller det.

rundt varene i min butikk, spesielt når det gjelder egne
merkevarer, sier hun.

- Da understreker jeg alltid at kvalitetsavdelingen og
innkjøp må samarbeide mer. Innkjøp vet jo når prisene

- Det bekymrer meg også at man risikerer å ta livet av

går opp, og når det er underskudd eller overproduksjon

ærlige leverandører hvis man ikke tar dette ved rota. De

i markedet. De kan se farene. Hvis prisen på en vare

som har for høy pris, ender med å gå konkurs - og gir

dumpes, bør de ikke glede seg over at de fikk den billig.

mer mulighet for svindel, advarer Eirin Schrøder Høy

Da bør alarmen gå, fremholder hun.

pris = mer juks Varer med høy pris og begrenset
tilgang, er mest utsatt for svindel.

Avdekker juks Flere og flere i Europa tar matjuks på
alvor.
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Krydder, spesielt safran

i verdikjeden sin ved å slutte med agenter,
underleverandører og andre mellomledd. Det sier noe

Melk

om utfordringene, sier Schrøder. Tesco, Carrefour og
andre store kjeder i Europa tester svært mange

appelsinjuice

varepartier. Da avdekkes for eksempel at tomatene
ikke er fra Spania, men Marokko, og at de økologiske

kaffe, te

tomatene har svært høye rester av plantevernmidler.
De samme tilbyderne vil også selge sine varer i

økologiske produkter

Norden.
KILDE: PETTER OLSEN, NOFIMA
Etter «Hestekjøtt-skandalen» for et par år siden,
begynte aktører i Norge å teste om underleverandørne

MATJUKS PÅ AGENDAEN

mottok hestekjøtt i stedet for storfe - og noen gjør det
fremdeles. Dette er likevel ikke et krav fra alle kjedene,

Matjuks har virkelig vært på dagsorden denne våren.

selv om det er et indirekte krav fordi man skal ha

Siden rundt 20. april har VG kjørt en rekke

kontroll på verdikjedene bakover.

dyptpløyende artikler om temaet, der de blant annet
har avdekket at restauranten Mona Lisa Huset i Oslo

- Mange virker usikre på hvordan de skal håndtere

bygget ut eksklusive råvarer med langt billigere

matjuks, sier Eirin Schrøder. Matjuks snur opp ned på

alternativer: Sjøtungefileten til 259 kroner var egentlig

vanlig arbeidsmetode med risikoanalyser. Det vanlige

den billige asiatiske oppdrettsfisken pangasius.

er å verifiserer sin definerte risiko med en analyse. I

Villsvinfileten var det helt vanlig gris. Reinsdyrfileten

forhold til matjuks må man analysere for å finne risiko,

var ikke reinsdyr, men hjort.

altså motsatt.
27. april arrangerte Teknologisk Matforum temadagen
- Hvorfor tester ikke kjedene i Norge om maten er det

«Matnyttig om matkvalitet», der juks var et sentralt

den utgir seg for? - Jeg tror de stoler på

tema.

underleverandørene. Vi har hørt at de foretar flere
revisjoner av sine underleverandører enn de gjorde

6. - 7. juni arrangeres Eurofinsdagene på Lillestrøm.

tidligere. De ser nok ikke behovet, og kanskje de synes

Temaet er håndtering og forebygging av alarmer rundt

det er litt vanskelig å få tak på dette området, mener

matkvalitet, og her blir også juks sentralt.

hun.
© Dagligvarehandelen

MEST UTSATT FOR JUKS

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

Disse varene jukses det mest med:
Olivenolje
Vin og sprit
Honning og lønnesirup
Fisk og sjømat I tillegg jukses det mye med:
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Det jukses mer med mat enn før, og svindelen er blitt
mer organisert, ifølge Norges fremste forsker på
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Norden kan bli et dumping
sted for juksemat

området.

■

Petter Olsen i Nofima arbeider primært med fisk og

Eksperter antyder at minst 10 prosent
av maten som omsettes ikke er det
den utgir seg for. – Man må teste for
å komme problemet til livs, sier Eirin
Schrøder.

sjømat, som ligger på topplisten over råvarer det
jukses med.

MATJUKS
MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

- Rapporten som kom fra Interpol for noen uker siden,
viser at det er avdekket hele fabrikker som er satt opp
utelukkende for å jukse. Det kommer stadig flere
useriøse aktører. Jeg nekter å tro at innkjøperne i
kjedene eller andre steder har så gode nettverk at de

Schrøder er markedsutvikler i
Eurofins Food & Feed Testing Norway, den norske avdelingen av et
stort, internasjonalt laboratorium
som gjør alle typer tester for det
offentlige, industri og andre. Det er
blant annet Eurofins som har gjort
laboratorieundersøkelsene for VG,
som har hatt en rekke artikler om
matjuks de siste par ukene.

– Bør teste mer
Eirin Schrøder er redd svindlere
ser på Norden som et enkelt sted
å få avsetning for mat som enten
er utspedd med andre råvarer eller
helt andre arter enn oppgitt. Hun
frykter at aktørene ikke har gjør nok
for å teste det de kjøper inn.
– Å gjøre flere tester vil ha en

MEST UTSATT FOR JUKS
Disse varene jukses det mest med:

vet hvem som er useriøse.

■■Olivenolje
■■Vin og sprit
■■Honning og lønnesirup
■■Fisk og sjømat
I tillegg jukses det mye med:
■■Krydder, spesielt safran
■■Melk
■■appelsinjuice

Ikke bedre i Europa En kartlegning fra USA for noen år
siden viste at over 30 prosent av fisken på restauranter
var en annen art enn oppgitt.

■■kaffe, te
■■økologiske produkter
KILDE: PETTER OLSEN, NOFIMA

prisen på en vare dumpes, bør de
ikke glede seg over at de fikk den
billig. Da bør alarmen gå, fremholder hun.

Høy pris = mer juks

Avdekker juks

Varer med høy pris og begrenset
tilgang, er mest utsatt for svindel.
– Da øker sannsynligheten for at
noen vil jukse. Vi hadde for eksempel en dårlig rekesesong i høst og
et elendige år for hasselnøtter. Hvis
jeg var innkjøper, ville jeg analysert
hver eneste produksjonserie med
hasselnøtter, sier hun.
Schrøder snakker ofte med
leverandører og innkjøpere om
matjuks. Eller «misjonerer» som
hun selv kaller det.
– Da understreker jeg alltid at
kvalitetsavdelingen og innkjøp må
samarbeide mer. Innkjøp vet jo
når prisene går opp, og når det er
underskudd eller overproduksjon
i markedet. De kan se farene. Hvis

Flere og flere i Europa tar matjuks
på alvor.
– Jeg har hørt at flere ser på
mulighet for å kutte ut ledd i verdikjeden sin ved å slutte med agenter,
underleverandører og andre mellomledd. Det sier noe om utfordringene, sier Schrøder. Tesco, Carrefour
og andre store kjeder i Europa tester
svært mange varepartier. Da avdekkes for eksempel at tomatene ikke
er fra Spania, men Marokko, og at
de økologiske tomatene har svært
høye rester av plantevernmidler.
De samme tilbyderne vil også selge
sine varer i Norden.
Etter «Hestekjøtt-skandalen»
for et par år siden, begynte aktører
i Norge å teste om underleveran-

Det jukses mer med mat enn før, og svindelen er blitt mer
organisert, ifølge Norges fremste forsker på området.
marit@dagligvarehandelen.no

makrellstørje, var svindelen på 80-90 prosent. Vi trodde

Mest utsatt: Disse mat- og drikkevarene jukses det mest med. Alle foto: Dreamstime.

Mer juks enn tidligere
MARIT HAUGDAHL

- For tunfisk, som nesten alltid er oppgitt som

oppdragende effekt. Vi opplever at
det er lite fokus på det med matjuks
i Norge. Vi ser også at det er få som
bestiller denne typen prøver hos oss
sammenliknet med andre land, sier
Eirin Schrøder.
Hun stiller spørsmålstegn ved
hva kjedene og andre innkjøpere
gjør for å teste autentisiteten og
andre typer matjuks ved egne og
andres produkter.
– Hvis jeg var kjøpmann, ville jeg
stilt noen spørsmål rundt varene i
min butikk, spesielt når det gjelder
egne merkevarer, sier hun.
– Det bekymrer meg også at man
risikerer å ta livet av ærlige leverandører hvis man ikke tar dette
ved rota. De som har for høy pris,
ender med å gå konkurs – og gir mer
mulighet for svindel, advarer Eirin
Schrøder

Petter Olsen i Nofima arbeider primært med fisk og sjømat, som ligger på topplisten over råvarer det
jukses med.
– Rapporten som kom fra Interpol for noen uker siden, viser at det
er avdekket hele fabrikker som er
satt opp utelukkende for å jukse.
Det kommer stadig flere useriøse
aktører. Jeg nekter å tro at innkjø-

perne i kjedene eller andre steder
har så gode nettverk at de vet hvem
som er useriøse.

Ikke bedre i Europa
En kartlegning fra USA for noen år
siden viste at over 30 prosent av fisken på restauranter var en annen
art enn oppgitt.
– For tunfisk, som nesten alltid
er oppgitt som makrellstørje, var
svindelen på 80-90 prosent. Vi
trodde det var mye verre i USA enn

i Europa, men så gjorde den samme
organisasjonen tester i Brüssel. Det
viste 30 prosent feilmerking – halvparten av tilfellene var i EU-kommisjonens egne kantiner, forteller
Petter Olsen.
– Matjuks har man alltid hatt,
men den har en annen natur nå. De
siste fem årene har vi sett en klar
utvikling mot organisert kriminalitet også i matsektoren. De som har
drevet med våpen og narkotika, har
beveget seg inn på matområdet.

dørne mottok hestekjøtt i stedet for
storfe – og noen gjør det fremdeles.
Dette er likevel ikke et krav fra alle
kjedene, selv om det er et indirekte
krav fordi man skal ha kontroll på
verdikjedene bakover.
– Mange virker usikre på hvordan de skal håndtere matjuks, sier
Eirin Schrøder. Matjuks snur opp
ned på vanlig arbeidsmetode med
risikoanalyser. Det vanlige er å verifiserer sin definerte risiko med en
analyse. I forhold til matjuks må
man analysere for å finne risiko,
altså motsatt.
– Hvorfor tester ikke kjedene i
Norge om maten er det den utgir
seg for?
– Jeg tror de stoler på underleverandørene. Vi har hørt at de foretar
flere revisjoner av sine underleverandører enn de gjorde tidligere. De
ser nok ikke behovet, og kanskje de
synes det er litt vanskelig å få tak på
dette området, mener hun. n

MATJUKS PÅ AGENDAEN
Matjuks har virkelig vært på dagsorden
denne våren. Siden rundt 20. april
har VG kjørt en rekke dyptpløyende
artikler om temaet, der de blant annet
har avdekket at restauranten Mona
Lisa Huset i Oslo bygget ut eksklusive
råvarer med langt billigere alternativer:
Sjøtungefileten til 259 kroner var egentlig den billige asiatiske oppdrettsfisken
pangasius. Villsvinfileten var det helt
vanlig gris. Reinsdyrfileten var ikke
reinsdyr, men hjort.
27. april arrangerte Teknologisk
Matforum temadagen «Matnyttig om
matkvalitet», der juks var et sentralt
tema.
6.- 7. juni arrangeres Eurofinsdagene på Lillestrøm. Temaet er
håndtering og forebygging av alarmer
rundt matkvalitet, og her blir også juks
sentralt.

Det skyldes ikke minst overproduksjon av og stor prisdifferanse
innenfor olivenolje.
– På alle lister over hva det jukses mest med, står olivenolje øverst.
Det begynte med at eiendommene
var en mulighet for hvitvasking av
penger for mafiaen. Skremmende
mange er kjøpt opp av folk med få
skrupler, sier Olsen.

Lukrativt å svindle
Vin og sprit er et annet område
der det jukses mye. Trolig har selgerne av mellom 10 og 20 prosent
av alle ølbokser ikke betalt den toll
og avgift de skal. Halvparten av den
franske vinen som selges i Kina, er
ikke fransk.
– De som svindler med mat,
tjener mye penger. Det er lukrativt
sammenliknet med for eksempel
narkotika. Sjansen for å bli oppdaget er veldig liten, og straffene er

Ekspert: Petter Olsen, Nofima
lave. Dermed blir det et kinderegg
av en aktivitet for kriminelle, sier
Petter Olsen.
Matjuks og feilmerking har stor
spennvidde, fra menneskelig feil
eller prosessfeil som skjer uten viten
og vilje til svært alvorlig svindel.
– Matjuksingen er også et potensielt mattrygghetsproblem. Juksingen øker, og analytiske metoder
kan ikke løse alt. Man må se på hele
bildet. n

det var mye verre i USA enn i Europa, men så gjorde
den samme organisasjonen tester i Brüssel. Det viste
30 prosent feilmerking - halvparten av tilfellene var i

Lukrativt å svindle Vin og sprit er et annet område der

EU-kommisjonens egne kantiner, forteller Petter Olsen.

det jukses mye. Trolig har selgerne av mellom 10 og
20 prosent av alle ølbokser ikke betalt den toll og avgift

- Matjuks har man alltid hatt, men den har en annen

de skal. Halvparten av den franske vinen som selges i

natur nå. De siste fem årene har vi sett en klar utvikling

Kina, er ikke fransk.

mot organisert kriminalitet også i matsektoren. De
som har drevet med våpen og narkotika, har beveget

- De som svindler med mat, tjener mye penger. Det er

seg inn på matområdet.

lukrativt sammenliknet med for eksempel narkotika.
Sjansen for å bli oppdaget er veldig liten, og straffene

Det skyldes ikke minst overproduksjon av og stor

er lave. Dermed blir det et kinderegg av en aktivitet for

prisdifferanse innenfor olivenolje.

kriminelle, sier Petter Olsen.

- På alle lister over hva det jukses mest med, står

Matjuks og feilmerking har stor spennvidde, fra

olivenolje øverst. Det begynte med at eiendommene

menneskelig feil eller prosessfeil som skjer uten viten

var en mulighet for hvitvasking av penger for mafiaen.

og vilje til svært alvorlig svindel.

Skremmende mange er kjøpt opp av folk med få
skrupler, sier Olsen.

- Matjuksingen er også et potensielt
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mattrygghetsproblem. Juksingen øker, og analytiske
metoder kan ikke løse alt. Man må se på hele bildet.
© Dagligvarehandelen
Les hele nyheten på http://ret.nu/tkKKNQtF
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Kvoter og fiskevær
 Lofotposten. 03.05.2016. Side: 10

LEDER

debatt
10 |

De ti siste årene er fiskeflåten i Moskenes vinneren når
det gjelder å øke andelen fiskekvoter. Målt i
kvotefaktorer, det vil si andelen kvoter av den norske
totalkvoten, har Moskenes økt sin andel med 27,3
prosent siden 2004. Fra 267,7 kvotefaktorer i 2004 har
antallet økt til 340,8 i 2015. Moskenes har passert
Flakstad og Vågan i løpet av de 11 årene.
Bare Meløy og lurøy har hatt større økning i Nordland.
En av forklaringene er at Moskenes har en stor andel
større kystfiskebåter (21-28 meter), der struktureringen
er kommet lengst.
Mandag fortalte lofotposten hvordan årets
lofotkvantum fordeler seg mellom kommunene. I
Moskenes er nedgangen på 3000 tonn sammenlignet
med 2014-sesongen. Nå skal det sies at det totale
kvantumet i lofoten er 11 prosent lavere enn i fjor. Det
er landet mindre fisk i alle kommuner, med unntak av
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Kvoter og
fiskevær
Leder
De ti siste årene er fiskeflåten i Moskenes vinneren når
det gjelder å øke andelen fiskekvoter. Målt i kvotefaktorer, det vil si andelen kvoter av den norske totalkvoten,
har Moskenes økt sin andel med 27,3 prosent siden
2004. Fra 267,7 kvotefaktorer i 2004 har antallet økt til
340,8 i 2015. Moskenes har passert Flakstad og Vågan i
løpet av de 11 årene.
Bare Meløy og Lurøy har hatt større økning i Nordland.
En av forklaringene er at Moskenes har en stor andel
større kystfiskebåter (21-28 meter), der struktureringen
er kommet lengst.
Mandag fortalte Lofotposten hvordan årets Lofotkvantum fordeler seg mellom kommunene. I Moskenes er
nedgangen på 3000 tonn
sammenlignet
med
2014-sesongen. Nå skal
det sies at det totale
kvantumet i Lofoten er 11
prosent lavere enn i fjor.
Det er landet mindre fisk i
De siste 15–20
alle kommuner, med
årene har vi sett
unntak av Værøy.
Likevel framstår det som
litt paradoksalt at det landes minst fisk – og nedgangen er nest størst – i
kommunen som er kvotevinneren i Lofoten.
Størst er nedgangen i Vågan, med 3500 tonn. En
grunn er mindre innsig i
Øst-Lofoten sammenlignet med fjoråret. En annen er at Vågan er blant
kommunene langs kysten som har mistet flest
fiskekvoter de siste ti årene.

en utvikling som
tillater at stadig
mer av kystflåten
sine fiskekvoter
samles på færre
og større båter.

Fiskerne står selvsagt fritt til å levere hvor de vil. Investeringer krever avkastning, og tilgang til fisk, avstanden
til anlegg og driftsopplegget avgjør hvor rederne finner
det formålstjenlig å levere. Uansett hvilke fiskevær båter fra Moskenes, Vågan og andre fiskerikommuner går
til, bidrar de til å skape aktivitet i mindre kystsamfunn.
Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen trekker også fram
at der er lønnsomt for fiskerne å levere til anlegg som levendelagrer torsk, og at kommunen og industrien i Moskenes bør legge til rette for levendelagring. Det har hun
trolig rett i. Markedet krever ferske leveranser også etter
at vinterfisket er over. Noen koder gjenstår å knekke,
men torsk i merder kan sikre et jevnere sig av fersk fisk
til europeiske markeder.
Men leveringsmønsteret sier først og fremst noe om hva
flåtestrukturen betyr for lokal industri. De siste 15–20
årene har vi sett en utvikling som tillater at stadig mer
av kystflåten sine fiskekvoter samles på færre og større
båter. I vinter kom instruksen fra fiskeriminister Per
Sandberg som åpner for at kvoter på båter fra 11 meter
og oppover, kan flyttes til de aller største kystfiskefartøyene.
Konsekvensene kan bli at mange kystfiskesamfunn tappes for kvoter og aktivitet. Jo mer mobile båter, jo mindre blir tilhørigheten til hjemstedet.
I Lofoten er 484 av totalt 566 fiskefartøy under 15 meter.
De aller fleste av de 484 er under 11 meter. Uten disse
ville mange fiskebruk hatt stengte dører. Å gjøre fiskekvotene til en handelsvare uten begrensninger, er en
trussel mot de fleste fiskeværene.

Kjære banken min,
Sparebank1 Nord-Norge
Leserbrev
Herbjørn Woie

■■■For riktig mange år siden

valgte jeg deg på grunn av kundevennlighet og gode tjenester.
Mange jeg kjenner gjorde det av
samme grunn.

■■■Vi har trofast fulgt med på ut-

viklinga og begynt å gjøre banktjenester hjemme for å spare deg
for utgifter.

■■■Plastikken har gjort det enklere og mer komplisert samtidig.

■■■Kabelvåg hadde en trivelig
bankfilial som ble redusert til
en uttaksautomat på yttersiden
av veggen.
■■■Sånn går det noen ganger.
■■■Vi savna den hyggelige hjelp-

somme dama inne i banken,
men hadde nytte av automaten
og slo oss til ro med det.

■■■Vi oppfatta det slik at det var

bankens minimums servicetilbud til folk og «gamlinger» i
Kabelvåg. Det var tydelig at turister og besøkende som rækte
forbi også hadde glede og nytte
av redskapen.

:
■■■Plutselig var servicetilbudet
borte.

foto: Bjørnar Larsen

■■■Du er fortsatt banken min og

det vi hadde igjen.

jeg håper at når du får tenkt deg
om så ser du deg råd til å gi oss
bankautomaten tilbake i Kabelvåg, gjerne før sommeren.

■■■Jeg håper dette er et forbigå-

■■■Det er mange, riktig mange

■■■Ei hard plate på veggen var

ende fenomen, for hvis bankautomaten blir borte for godt,
da signaliserer det lavere serviceprofil og mindre interesse for
kabelvågværringan.

lavmælte personer som savner
den.

■■■Trofasthet er noe som virker
begge veier.

■■■Det er ikke slik jeg kjenner deg.

Værøy.
vinterfisket er over. Noen koder gjenstår å knekke, men
likevel framstår det som litt paradoksalt at det landes

torsk i merder kan sikre et jevnere sig av fersk fisk til

minst fisk - og nedgangen er nest størst - i kommunen

europeiske markeder.
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20 årene har vi sett en utvikling som tillater at stadig

mistet flest fiskekvoter de siste ti årene.

mer av kystflåten sine fiskekvoter samles på færre og
større båter. I vinter kom instruksen fra fiskeriminister

Fiskerne står selvsagt fritt til å levere hvor de vil.

Per Sandberg som åpner for at kvoter på båter fra 11

Investeringer krever avkastning, og tilgang til fisk,

meter og oppover, kan flyttes til de aller største
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Rasmussen trekker også fram at der er lønnsomt for
fiskerne å levere til anlegg som levendelagrer torsk, og

I lofoten er 484 av totalt 566 fiskefartøy under 15
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Markedet krever ferske leveranser også etter at

fiskekvotene til en handelsvare uten begrensninger, er
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en trussel mot de fleste fiskeværene.
"De siste 15-20 årene har vi sett en utvikling som
tillater at stadig mer av kystflåten sine fiskekvoter
samles på færre og større båter."
© Lofotposten
Les hele nyheten på http://ret.nu/QerrFxzF
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Levende i Båtsfjord, torskefest i Kiberg
 Fiskeribladet Fiskaren. 02.05.2016. Side: 8

På Båtsfjordbruket har de stor fokus på landingene av
levende torsk på denne tiden av året.

8 NYHETER

mandag 2. mai 2016 FISKERIBLADETFISKAREN

- De kom allerede for en måneds tid siden, og har
sørget for at vi etter dette har kunnet ha en jevn og
stabil filetproduksjon utover vårparten på fisk av meget
høy kvalitet forteller daglig leder Frank Kristiansen.
Den første tiden strevde levendeflåten med
overlevingen på torsk av temmelig stor størrelse. Nå er
fisken mindre og overlevingen bedre, langt opp mot 90
prosent, i følge Kristiansen. Han har per i dag
«Ballstadøy», «Skarberg», «Willassen» og
«Andopsværing» i levendefiske for seg.
- Når det gjelder ferskfiskordningen, så har vi prøvd å
begrense oss. Vi ønsker ikke å gå på en smell ved å få
på land altfor store fangster av hyse og torsk som vi
ikke finner god anvendelse til, sier sjefen på
Båtsfjordbruket.
Også i Kiberg er det torsk som gjelder akkurat nå.
- Enormt med torsk, forteller Alf Martin Jensen på
Stofis anlegg i bygda. - Normalt pleier den å komme
ganske nøyaktig 20. april. Men i år kom den litt seinere.
Det er snakk om kysttorsk av variert, men fin størrelse,
og fangster på mellom 400 og 800 kilo på stampen. Et

BLANDING: Nå er det god blanding av fiskeslag som gjelder
når kystfiskerne nå tar fatt på den såkalte ferskfiskordningen.
Nesten 20.000 tonn torsk «gratis» skal lokke fiskerne på havet
og holde aktivitet på fiskebrukene nordover. ILL.FOTO: TERJE JENSEN

Finnmark
klar for
ferskfest
z kystFisket
Fra i dag av får alle i
kystflåten ekstra torsk
«gratis» gjennom den
såkalte ferskfiskordninga. Forventningene
er store, også blant
fiskekjøperne i
Finnmark.
Terje Jensen
Harstad
– Det er noe
både vi og
fiskerne har
gått og ventet
på, forteller
Svein Olav
Ananiassen
på Berlefisk i
Berlevåg.
Til sammen
Svein Olav
er det snakk
Ananiassen
om nesten
20.000 tonn
som myndighetene har holdt
tilbake, og som fiskerne i åpen
og lukket gruppe nå kan fiske
på toppen av kvota si fra og
med 2. mai. Formålet er å forlenge torskesesongen utover
vintersesongen. Det normale
er at mellom 70 og 80 prosent
av torskekvotene til kystflåten
blir tatt vinterstid.

Skår i gleden
I fjor startet fisket på ferskfiskordninga allerede tidlig i april.
Det førte til at over 9000 tonn av
ekstrapotten ble fisket allerede
i april, og da hovedsaklig i de
samme områdene som vinterfisket foregikk.
I år er altså oppstarten utsatt
til 2. mai. Og alle hjerter gleder
seg, spesielt i Finnmark, selv
om det er flere skår i gleden

Fakta: FerskFiskordning
QQMyndighetene har satt av

17.200 tonn i lukket gruppe og
2100 tonn i åpen gruppe til fiske
på ferskfiskordningen.

QQFerskfiskordningen iverksettes

fra 2. mai.

QQDe som leverer fersk, kan da

ha 20 prosent torsk i fangsten
utover det de har torskekvote til.

QQTorskeinnblandingen beregnes

på ukesbasis.

QQFra 27. juni økes denne

«torskegevinsten» til 30 prosent.

SMÅHYSE: Fiskere og fiskekjøpere har slitt med mye småhyse, og tildels minimalt med hyse mange steder. Nå er det små tegn til bedring. AR

både for fiskerne og for fiskeindustrien.
– Vi har rett og slett hatt en
dårlig vintersesong som filetprodusent med lite råstoff
tilgjengelig. Da er det naturligvis uheldig at fiskerne i den
minste kvotegruppa allerede
har mistet torsk for 300.000
kroner hver. Den fisken skulle
vi gjerne hatt nå når markedet
er roligere og prisutsiktene bedre, forteller Frank Kristiansen
på Båtsfjordbruket i Båtsfjord.

«Hysekrise»
Den minste kystflåten mistet
makskvota på torsk tidligere i
april, og hver enkelt fisker har
da bare den garanterte kvoteandelen igjen. Det gjelder
spesielt mange i Finnmark.
I den større kystflåten er det
mange som gikk på en seismell
da fisket på makskvota her også
ble stoppet med virkning fra
sist lørdag. Det snevrer også
mulighetene for mange til å få
til et blandingsfiske på ferskfiskordninga.
Ordninga åpner for 20 prosent torsk i fangstene utover det
hver enkelt måtte ha igjen av
egen torskekvote. Men de fleste
fiskerne må fortsatt ha andre
arter som basis i fangstene.
Uten sei blir det vanskeligere.
Men enda verre er det at det

””

Fra å være over 80
prosent småhyse under
åtte hekto, så er vi nå
nede i 50 - 60 prosent
Svein Olav Ananiassen, Berlefisk

nesten ikke har vært hyse å
oppdrive på finnmarkskysten
nå på vårparten. I hvert fall
ikke hyse av anstendig størrelse.

Fritt i vest
– At det er helt fritt har vi aldri
før opplevd, forteller Morten
Ingebrigtsen på «T.A.Senior» i
Akkarfjord på Sørøya.
– Det vi selvsagt håper på,
er at hysa er forsinket. Men vi
frykter det verste etter at et
seismikkskip skjøt seismikk
her utenfor for noen uker siden. Fiskere fra yttersiden av
Lofoten sier det minner faretruende om noe tilsvarende som
skjedde der nede for noen år
siden. Da kom heller ikke hysa
inn til kysten for å beite i det
hele tatt, forteller han.
Oljedirektoratet har sjekket
forholdet rundt eventuell seis-

mikkskyting, og har ikke funnet at det er utført slik aktivitet
i dette området i den perioden
det her er snakk om.
Ingebrigtsen hadde håpet å få
100 - 200 tonn med innblanding
av torsk fra ferskfiskorrdninga
videre utover. Det gikk greit i
fjor. Nå ser det nifst ut.

Håp
I Nordvågen, på anlegget til
Norfra i Tromsø, har de tross alt
fått hyse, men da bare småhyse
slik tilfellet har vært mange steder østover nå på våren. Men
det aller meste hos kaisjef odd
Magne Nylund er så langt torsk.
De fleste linefiskerne der har
fortsatt ordinær torskekvote
igjen.
Lenger øst, i Berlevåg, var det
tegn til bedring når det gjelder
hyse sist uke.
– Fra å være over 80 prosent
småhyse under åtte hekto, så
er vi nå nede i 50 - 60 prosent,
fortalte Svein Olav Ananiassen
på Berlefisk før helga. Snurrevadfangstene der lå på 6 - 7 tonn
sist uke.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Levende i Båtsfjord, torsk
På Båtsfjordbruket har de
stor fokus på landingene av
levende torsk på denne tiden
av året.
– De kom allerede for en måneds tid siden, og har sørget
for at vi etter dette har kunnet
ha en jevn og stabil filetproduksjon utover vårparten
på fisk av meget høy kvalitet
forteller daglig leder Frank
Kristiansen.
Den første tiden strevde
levendeflåten med overlevingen på torsk av temmelig stor
størrelse. Nå er fisken mindre
og overlevingen bedre, langt
opp mot 90 prosent, i følge
Kristiansen. Han har per i
dag «Ballstadøy», «Skarberg»,
«Willassen» og «Andopsværing» i levendefiske for seg.
– Når det gjelder ferskfiskordningen, så har vi prøvd å
begrense oss. Vi ønsker ikke å
gå på en smell ved å få på land
altfor store fangster av hyse
og torsk som vi ikke finner
god anvendelse til, sier sjefen
på Båtsfjordbruket.
Også i Kiberg er det torsk

BLANDING: Nå er det god blanding av fiskeslag som
gjelder når kystfiskerne nå tar fatt på den såkalte
ferskfiskordningen. Nesten 20.000 tonn torsk «gratis»
skal lokke fiskerne på havet og holde aktivitet på
fiskebrukene nordover. ILL.FOTO: TERJE JENSEN

eventyr rett og slett. Vi har lange dager med 10 - 11
båter i fiske, forteller Jensen.
Det spesielle i år er at linefiskerne egner med reker.
Makrell smaker ikke fisken på. Problemet er at

@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/yKu5e5Ig

Agnforsyningen har problemer med å skaffe nok
rekeagn til fiskerne.
Det fine vårfisket smaker imidlertid godt etter en
variert vintersesong med vanskelig vær for den mindre
flåten i Kiberg.
- Nå ser det fint ut med vårfisket. Så håper vi på en
god fløytlinesesong etter hyse. De siste årene har den
vart helt til oktober - november, forteller Jensen.
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