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Mindre torsk - meir sei
 Nett.no. 30.06.2016 16:24

Auka kvoteråd for sei i Nordsjøen. (NPK): Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) aukar kvoterådet for sei i
Nordsjøen til 116.605 tonn i 2017 - ein auke på over 40.000 tonn frå i år.
© Nett.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/hUqdbqbn
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- Olje-nedtur er gull verdt
 Kyst og Fjord. 3 like treff. 30.06.2016 07:49

Den svakere kronekursen de siste årene har styrket
den internasjonale konkurransekraften til
sjømatindustrien i Norge. Fiskerne har fått doblet
prisene takket være kronesvekkelse og lav oljepris.
Foto: Dag Erlandsen
Tweet
Det viser en ny rapport fra matforskningsinstituttet
Nofima.
Med store produksjonsvolum og et forholdsvis lite
hjemmemarked er den norske sjømatindustrien
avhengig av å selge det meste av produktene utenfor
Norge, heter det på nofima.no.
En liten økonomi som den norske, med stor
oljeavhengighet, gjør den norske kronen til en sårbar
valuta som svinger mye. Når krona er sterk, svekkes
konkurranseevnen til sjømatnæringen, samtidig
styrkes konkurranseevnen når kronen svekkes.
Når valutakursene endres, endres også
konkurranseposisjonene mellom ulike land. I rapporten
viser forskerne hvordan valutaforhold har bidratt til å
påvirke konkurransekraften til Island innen hvitfisk, og
Chile, Irland og Skottland innen laks. Spesielt mot
Island og Skottland/Irland har Norge forbedret sin
konkurranseposisjon som følge av den svake kronen
de siste årene.
Indeks
Forskere i Nofima har utviklet en egen
konkurransekursindeks for sjømat. Med den viser de
hvordan svingninger i valutakursen har påvirket
sjømatindustriens konkurransesituasjon de siste
årene.
Av en økning i eksportverdien for all sjømat på 22,4
milliarder kroner i perioden 2012 til 2015, kan 14,1
milliarder knyttes til effekten av svakere norsk krone.

Samtidig har forskerne målt effekten av volum,
markedspris og produktmiks.
- Vi finner videre at 2,7 milliarder av verdiøkningen er
knyttet til volumvekst, 4 milliarder til prisvekst og/eller
endret produktmiks, mens 1,6 milliard tilknyttes
synergieffekter mellom endringer i to eller flere av
disse komponentene, sier forsker Thomas Nyrud i
Nofima.
Han er en av forskerne som står bak rapporten, som
viser forskjellig utvikling i de ulike næringene hvitfisk,
pelagisk og oppdrett. Rapporten er skrevet på oppdrag
av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF).
Hvitfisk
Eksportverdien av hvitfisk økte i perioden fra 2012-
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2015 med 2,8 milliarder kroner. Valutaendringene i

Sjømatsektoren er mer eksponert for valutauro enn

samme periode tilsvarte et positivt bidrag på 2,9

øvrig norsk eksportindustri. Dette fordi det meste av

milliarder kroner, altså mer enn den totale økningen i

handelen med utlandet skjer i de fire store valutaene

eksportverdien.

euro, dollar, pund og yen, mens øvrig norsk
eksportindustri totalt sett har en noe bredere

I realiteten har det i mange hvitfiskmarkeder vært en

valutaportefølje.

prisnedgang målt i handelsvaluta, samtidig som
volumutviklingen har vært flat. Dette har gitt en svak

- I tillegg er sjømatsektoren tyngre vektet i dollar enn

verdinedgang i sektoren etter korrigering for valuta.

tilfellet er for øvrig norsk industri. Statistisk testing
viser at vekslingskursen mot dollar de siste femten

Pelagisk

årene har vært betydelig mer volatil enn for både euro,
pund og yen, sier Nyrud.

I pelagisk sektor som inkluderer arter som makrell og
sild, har valutaendringene bidratt til en positivt bidrag

Lønnsomhet og valuta

på 2,3 milliarder kroner. Men den negative volum- og
priseffekten er så sterk at eksportverdien viser en

Forskerne har undersøkt lønnsomhetsutviklingen i

nedgang på cirka 1,1 milliard norske kroner.

fiskeindustrien fra 1993 og frem til i dag og finner at
valutauro er en viktig faktor som går igjen i de årene

Oppdrett

med best og dårligst resultat. Valutagevinst ett år,
følges ofte av ett neste år med valutatap.

For eksport av oppdrettfisk beregnes den positive
valutaeffekten til 7,5 milliarder kroner fra 2012 til 2015.

Av de fem mest og de fem minst lønnsomme årene

I Samme periode hadde oppdrettssektoren en samlet

for norsk hvitfiskindustri de siste tjue årene

verdivekst på 18,1 milliard. Både økt volum og en

sammenfalt resultatet i syv av årene med store

gunstig pris/produktmiks-utvikling har bidratt til å øke

valutaendringer, der enten en svekkelse av kronen

inntjeningen for oppdrettsnæringen.

sammenfalt med positivt resultat, eller en styrking av
kronen sammenfalt med et negativt resultat.

- De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder
for sjømat. Men vi synes det er problematisk å bruke

© Kyst og Fjord

eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og

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

pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et
lite presist mål på prestasjon, sier Nyrud.
- Hvem tjener mest på valutaendringene?

Oversikt over like treff
Svak kronekurs styrker sjømatindustrien

Framtid i Nord - 29.06.2016 15:21
- I det lange løpet er det primærleddet og
konsumentene som vil få størst nytte eller ulempe av

Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien

valutaendringer. Tregheten i prisomveltningen

Nofima - 29.06.2016 09:32

innebærer at de langsiktige effektene varierer i
sektoren, samtidig som det er en kontinuerlig

Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien

fluktuasjon i valutaene. Dette gjør det vanskelig å kåre

NTB Info - 29.06.2016 09:08

vinnere og tapere i verdikjeden, sier Nyrud.
Mer eksponert
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Svak krone og lav oljepris gull verdt for fiskerne
 Bladet Vesterålen. 1 like treff. 30.06.2016. Side: 10
TONE MARIT SØRENSEN

SORTLAND:Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.

Nyheter

10

Lødingen bykser oppover
LØDINGEN: I Kommunal
rapports kommunebarometer for 2016 bykser Lødingen kommune opp 140
plasser.

- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker
Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
kronen svekket med 30 prosent, skriver forskning.no.
© Bladet Vesterålen
Les hele nyheten på http://ret.nu/YsREKFdN

– Det er veldig oppløftende for
oss å se at den jobben som er
gjort gir resultater, sier rådmann Kjetil Scheie.
Lødingen kommune går opp
140 plasser, og ender totalt på
216. plass. Det er totalt 126 nøkkeltall som er bakgrunnen for
vurderingen. Hovedpunktene
er grunnskole, eldreomsorg,
barnevern, barnehage, helse,
sosialtjeneste, kutlru, økonomi,
kostnadsnivå, miljø og ressurser, saksbehandling og vann,
avløp og renovasjon.
– Honnøren skal de ansatte
få, det er de som er ute og møter folk, sier Kjetil Scheie.
Han mener kommunen helt
klart fremdeles har forbedringspotensiale.
– Likevel er det en stor jobb
som er gjort, fra tiden som Robek-kommune for bare få år

Godt samarbeid
Kjetil Scheie trekker også
fram det gode samarbeidet
mellom administrasjonen i
kommunen, og den politiske
ledelsen.
– Vi har en god dialog, både
med posisjonen og opposisjonen, sier Scheie.
Ordfører Atle Andersen er
enig med rådmannen, og berømmer de ansatte for innsatsen.
– Det blir vanskelig å peke
på noen enkeltårsak, det er
summen av jobben som blir
gjort hver dag.
– Dette er veldig oppløftende for Lødingen kommune, og
de ansatte, som utfører jobben,
sier Atle Andersen.
Ordfører i Lødingen, Atle Andersen (Ap). (Foto: Svein Rist)

Rekord for Øksnes Kystfiske
ØKSNES: Øksnes Kystfiske AS gjorde det knallgodt i 2015.

minus til solid pluss. Etter
drifta, satt de igjen med nesten
25 kroner for hver hundrelapp
de solgte fisk for.

T ROND K. J OHANSEN

Øksnes Kystfiske AS eies av
Ted Robin Endresen Holdiong
AS og Tom Grande Holding AS
med nesten halvparten hver. En
liten rest er fordelt på flere aksjonærer.
De har hatt solid vekst, og
omsatte for omtrent 30 prosent
mer i 2015 enn 2014.
Overskuddet av drifta er sjudoblet fra året før.
Årsresultatet er snudd fra

God drift i 2015
– Resultater i Øksnes Kystfiske
AS kommer av god drift i 2015.
Fartøyet Øksnesværing har fisket på doble kvoter og levert
mye fisk til mottaket i fjor, sier
Ted Robin Endresen til Bladet
Vesterålen.
I 2014 omsatte selskapet for
20,6 millioner kroner, satt igjen
med et driftsresultat på 1,2 millioner kroner og et årsresultat
på minus 0,6 millioner kroner.

I 2015 omsatte de for 27,7
millioner kroner, satt igjen med
7,6 millioner kroner som driftsresultat og fikk net årsresultat
på 6 millioner kroner.
Eierne av selskapet tok ikke
ut utbytte av overskuddet.

Ted Robin Endresen kan glede seg over meget god drift
av Øksnes Kystfiske AS i fjor.
(Foto: Trond K. Johansen)

Svak krone og lav oljepris gull verdt for fiskerne
SORTLAND: Fiskerne har
fått doblet prisene på sine varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge
Nofima-forsker.
T ONE M ARIT S ØRENSEN
tone@blv.no

Oversikt over like treff

siden, til den situasjonen vi er
i nå.
– Vi kommer til å se nærmere på rapporten. Vi skal gå bak
tallene for å se hva vi kan gjøre
for å bli enda bedre, sier Scheie.

S VERRE I DAR L AKSÅ
sverre@blv.no - 76 11 09 00

trond@blv.no - 76110953

Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske

Bladet Vesterålen Torsdag 30. juni 2016

Kommunebarometeret 2016:

– Norsk sjømatnæring er mer
påvirket av valutaendringer
enn andre eksportnæringer og
har tjent mer på svak kronekurs
enn andre, sier Nofima-forsker

Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg
med 22 milliarder kroner fra
2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette – 14 milliarder
– skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember
2015 ble den norske kronen
svekket med 30 prosent, skriver
forskning.no.

Svak krone er godt
nytt for sjømatnæringa. Hebe II og
gamle Leirvåg Jr i
aksjon. (Arkivfoto:
Mareno Leonhardsen)
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Tjener på svak kronekurs
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Svak kronekurs styrker sjømatindustrien
 Framtid i Nord. 3 like treff. 29.06.2016 15:21
Siri Bergset Elvestad

Den svakere kronekursen de siste årene har styrket
den internasjonale konkurransekraften til
sjømatindustrien i Norge. Det viser en ny rapport fra
matforskningsinstituttet Nofima.
Den norske sjømatindustrien er avhengig av å selge
det meste av produktene utenfor Norge, på grunn av et
lite hjemmemarked og store produksjonsvolum.
Når krona er sterk svekkes konkurranseevnen til
sjømatnæringa, og når valutakursene endres, endres
også konkurranseposisjonene mellom ulike land. I
rapporten viser forskerne hvordan valutaforhold har
bidratt til å påvirke konkurransekraften til Island innen
hvitfisk, og Chile, Irland og Skottland innen laks.
Spesielt mot Island og Skottland/Irland har Norge
forbedret sin konkurranseposisjon som følge av den
svake kronen de siste årene, skriver Nofima.
14,1 milliarder
Med Nofima sin egen konkurranseindeks for sjømat,
ser de hvordan valutakursen har påvirket
sjømatindustriens konkurransesituasjon de siste
årene. Av en økning i eksportverdien for all sjømat på
22,4 milliarder kroner i perioden 2012 til 2015, kan 14,1
milliarder knyttes til effekten av svakere norsk krone. I
tillegg har forskerne målt effekten av markedspris,
volum og produktmiks.
- Vi finner videre at 2,7 milliarder av verdiøkningen er
knyttet til volumvekst, 4 milliarder til prisvekst og/eller
endret produktmiks, mens 1,6 milliard tilknyttes
synergieffekter mellom endringer i to eller flere av
disse komponentene, sier forsker Thomas Nyrud i
Nofima.
Nyrud er en av forskerne som står bak rapporten.
Rapporten viser forskjellig utvikling i de ulike
næringene hvitfisk, pelagisk og oppdrett. Den er
skrevet på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF).

Oppdrettsfisk
For eksport av oppdrettfisk beregnes den positive
valutaeffekten til 7,5 milliarder kroner fra 2012 til 2015.
I Samme periode hadde oppdrettssektoren en samlet
verdivekst på 18,1 milliard. Økt volum og produktmiksutvikling har bidratt til å øke inntjeningen for
oppdrettsnæringa.
- De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder
for sjømat. Men vi synes det er problematisk å bruke
eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og
pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et
lite presist mål på prestasjon, sier Nyrud.
- Hvem tjener mest på valutaendringene?
- I det lange løpet er det primærleddet og
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konsumentene som vil få størst nytte eller ulempe av
valutaendringer. Tregheten i prisomveltningen
innebærer at de langsiktige effektene varierer i
sektoren, samtidig som det er en kontinuerlig
fluktuasjon i valutaene. Dette gjør det vanskelig å kåre
vinnere og tapere i verdikjeden, sier Nyrud.
Du kan lese mer om denne saken her.
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
- I det lange løpet er det primærleddet og
konsumentene som vil få størst nytte eller ulempe av
valutaendringer, sier Thomas Nyrud, forsker i Nomina.
© Framtid i Nord
Se webartikkelen på http://ret.nu/rkQFLUbV

Oversikt over like treff
Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien

Nofima - 29.06.2016 09:32
Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien

NTB Info - 29.06.2016 09:08
- Olje-nedtur er gull verdt

Kyst og Fjord - 30.06.2016 07:49
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Går veldig bra i deler av norsk næringsliv
 Liberaleren. 29.06.2016 14:28
Bjørn Magne Solvik

Det er lett å glemme at deler av næringslivet gjør det
veldig bra med svekket krone og lav oljepris.
Fiskerinæringen er ett eksempel. I nyhetsoppslagene
får vi ofte høre om næringsaktører som sliter.
Takket være svekket krone og lav oljepris har fiskerne
fått doblet prisen på varene.
-Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Nyrud sier eksportverdien steg med 22 milliarder
kroner fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av
dette skyldes effekten av en svakere krone.
Del artikkelen:
E-post Tweet
© Liberaleren
Se webartikkelen på http://ret.nu/kh4bsULY
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Tjener på svak kronekurs
 Altaposten. 1 like treff. 29.06.2016. Side: 4

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne.
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Tjener på svak kronekurs
Svak krone og lav oljepris
er gull verdt for fiskerne.

Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye

Fiskerne har fått doblet prisene
på sine varer, mye takket være
kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
– Norsk sjømatnæring er mer
påvirket av valutaendringer enn
andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn

takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge
Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette Har du lyst til å kjøpe egen leilighet

14 milliarder - skyldes
effekten
avparkering...
en svakere krone.
med
innendørs

andre, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg
med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten
av dette – 14 milliarder – skyldes
effekten av en svakere krone. Fra
januar 2013 til desember 2015 ble
den norske kronen svekket med
30 prosent. (©NTB)

Melder inn seksuell
trakassering i bedrift
Seksuell trakassering, barnearbeid og
manglende opplæring i Alta-bedrifter.
Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no
Etter en god start på LOs sommerpatrulje i Alta, kunne vi
for to dager siden skrive at det
sto bra til med unge ansatte i
Alta-bedriftene. De som til da
hadde fått besøk av sommerpatruljen hadde ingen brudd på
gjeldene lover og regler. Det var
da.

Seksuell trakassering
Det groveste bruddet vi avdekket – som også er meldt inn til
arbeidstilsynet – må vel være
seksuell trakassering på arbeidsplassen. I tillegg måtte ansatte i
PATRULJE SJEKKER: Hovedansvarlig for LOs sommerpatrulje, Trine Amundsen, kan
fastslå at situasjonen ikke var så rosenrød likevel.

finansiering
Forhåndsgodkjent
rente
i Husbanken med
fra 1,68%

denne bedriften ordne seg med
vikarer selv om de var så uheldig
at de ble syke. Det hadde også
vært tilfeller der de har vært
tvungen til å gå på jobb, selv om
de var sykemeldte. I denne bedriften ble det opplyst at leder
sjelden var på jobb.

Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (©NTB)
© Altaposten
Les hele nyheten på http://ret.nu/33Upjqs5

Tømmerstien
boliger

Gunstige bokostnader:
Fra kr.

6.500,-

pr. måned, inkl. garasjeplass!
– og vi ferdigstiller
4-roms leiligheter i

Oversikt over like treff

Penger til rulleskiløype
Hammerfest kommune er tildelt 470 000 kroner
fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program til
etablering av ei rulleskiløype i Reindalen i Hammerfest.
Det tildeles totalt nærmere fire millioner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program til etablering av
rulleskianlegg i denne runden. Tilsagn om programsatsingsmidler gis med forbehold om at søknad om
ordinære spillemidler blir funnet i formell orden
av aktuell fylkeskommune, heter det i en
pressemelding.

2016!

Innflytningsklare
2- og 3-roms
leiligheter til salgs!

KONTAKT OSS:
Alf, tlf. 906 90 512 / Bjørn, tlf. 913 31 253
– eller registrer deg på vår hjemmeside:
www.tommerveien.no

Bjøro Utvikling AS
i samarbeid med

I alt syv tilfeller av manglende
arbeidskontrakter ble avdekket, disse bruddene er ifølge
Amundsen de enkleste å få ordnet opp i, og Amundsen sier de
vil ta kontakt senere for å sjekke
at dette er gjort. De har standard
kontrakter med seg når de besøker bedriftene. I tillegg var manglende opplæring et av bruddene sommerpatruljen støtte på.
Også mulighet til å ta pause i
arbeidet ble i et par tilfeller avdekket.

blir definert som barnearbeid og
dette er ulovlig hvis ikke annet
er avklart med Arbeidstilsynet,
forklarer Amundsen.

Slapp ikke inn
Dessuten opplevde patruljen at
de ikke slapp inn for å snakke
med unge ansatte. Daglig leder
i denne bedriften påsto at han
aldri hadde hørt om LO, heller
ikke LOs sommerpatrulje.
Sommerpatruljen fikk da heller ikke snakke med de aktuelle
ansatte i denne bedriften – i alle
fall ikke i arbeidstiden.
– Det skjer ikke ofte at vi ikke
får lov å snakke med de ansatte.
Det er tre å siden sist vi opplevde å bli avvist, sier en oppgitt
Amundsen.

12-åring i arbeid
Ifølge arbeidsmiljøloven må arbeidstaker være fylt 13 år før bedriften kan ha ungdommen i arbeid. Er arbeidstaker yngre enn
13 år er det pr. definisjon barnearbeid. Dette ble også avdekket i
en av Alta-bedriftene, der en 12
åring var i arbeid.

Besøkte 54 bedrifter
I Alta fikk 54 bedrifter besøk av
LOs sommerpatrulje de to dagene sommerpatruljen var i Alta.
De fleste har alt på stell, men så
er det alltid noen som trenger en
påminnelse om lover og regler
man har å forholde seg til.

– Det er egne regler for arbeidstakere mellom 13 og 18 år. Arbeidstakere som er under 13 år

– At vi avdekker brudd på lover
og regler hvert eneste år, viser at
dette fortsatt er en viktig jobb,
avslutter Amundsen.
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Bladet Vesterålen. 13 like treff. 29.06.2016 10:58

Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye
takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge
Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette 14 milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent, skriver forskning.no.
Image info:
Svak krone er godt nytt for sjømatnæringa. Her
vinterfiskestemning ved Nergård-bruket ved
Steinesjøen. Arkivfoto
© Bladet Vesterålen
Se webartikkelen på http://ret.nu/TxN6NxX6
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Jublar for svak krone
 Nett.no. 29.06.2016 10:23

Svak krone og låg oljepris er gull verdt for fiskarane. (NPK-NTB): Fiskarane har fått dobla prisane på sine varer,
mykje takka vere kronesvekking og låg oljepris, ifølgje Nofima-forskar.
© Nett.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/WKrz6tOo
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 MSN. 13 like treff. 29.06.2016 09:34

Leveres av NTB Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien
/ NTB scanpix Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
© MSN
Se webartikkelen på http://ret.nu/PDUckORc
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Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien
 Nofima. 3 like treff. 29.06.2016 09:32

Den svakere kronekursen de siste årene har styrket
den internasjonale konkurransekraften til
sjømatindustrien i Norge, viser en ny rapport fra
matforskningsinstituttet Nofima.
Med store produksjonsvolum og et forholdsvis lite
hjemmemarked er den norske sjømatindustrien
avhengig av å selge det meste av produktene utenfor
Norge.
En liten økonomi som den norske, med stor
oljeavhengighet, gjør den norske kronen til en sårbar
valuta som svinger mye. Når krona er sterk, svekkes
konkurranseevnen til sjømatnæringen, samtidig
styrkes konkurranseevnen når kronen svekkes.
Når valutakursene endres, endres også
konkurranseposisjonene mellom ulike land. I rapporten
viser forskerne hvordan valutaforhold har bidratt til å
påvirke konkurransekraften til Island innen hvitfisk, og
Chile, Irland og Skottland innen laks. Spesielt mot
Island og Skottland/Irland har Norge forbedret sin
konkurranseposisjon som følge av den svake kronen
de siste årene.
Indeks
Forskere i Nofima har utviklet en egen
konkurransekursindeks for sjømat. Med den viser de
hvordan svingninger i valutakursen har påvirket
sjømatindustriens konkurransesituasjon de siste
årene.
Av en økning i eksportverdien for all sjømat på 22,4
milliarder kroner i perioden 2012 til 2015, kan 14,1
milliarder knyttes til effekten av svakere norsk krone.
Samtidig har forskerne målt effekten av volum,
markedspris og produktmiks.
- Vi finner videre at 2,7 milliarder av verdiøkningen er
knyttet til volumvekst, 4 milliarder til prisvekst og/eller
endret produktmiks, mens 1,6 milliard tilknyttes

synergieffekter mellom endringer i to eller flere av
disse komponentene, sier forsker Thomas Nyrud i
Nofima.
Han er en av forskerne som står bak rapporten, som
viser forskjellig utvikling i de ulike næringene hvitfisk,
pelagisk og oppdrett. Rapporten er skrevet på oppdrag
av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF).
Hvitfisk
Eksportverdien av hvitfisk økte i perioden fra 20122015 med 2,8 milliarder kroner. Valutaendringene i
samme periode tilsvarte et positivt bidrag på 2,9
milliarder kroner, altså mer enn den totale økningen i
eksportverdien.
I realiteten har det i mange hvitfiskmarkeder vært en
prisnedgang målt i handelsvaluta, samtidig som
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volumutviklingen har vært flat. Dette har gitt en svak

- I tillegg er sjømatsektoren tyngre vektet i dollar enn

verdinedgang i sektoren etter korrigering for valuta.

tilfellet er for øvrig norsk industri. Statistisk testing
viser at vekslingskursen mot dollar de siste femten

Pelagisk

årene har vært betydelig mer volatil enn for både euro,
pund og yen, sier Nyrud.

I pelagisk sektor som inkluderer arter som makrell og
sild, har valutaendringene bidratt til en positivt bidrag

Lønnsomhet og valuta

på 2,3 milliarder kroner. Men den negative volum- og
priseffekten er så sterk at eksportverdien viser en

Forskerne har undersøkt lønnsomhetsutviklingen i

nedgang på cirka 1,1 milliard norske kroner.

fiskeindustrien fra 1993 og frem til i dag og finner at
valutauro er en viktig faktor som går igjen i de årene

Oppdrett

med best og dårligst resultat. Valutagevinst ett år,
følges ofte av ett neste år med valutatap.

For eksport av oppdrettfisk beregnes den positive
valutaeffekten til 7,5 milliarder kroner fra 2012 til 2015.

Av de fem mest og de fem minst lønnsomme årene

I Samme periode hadde oppdrettssektoren en samlet

for norsk hvitfiskindustri de siste tjue årene

verdivekst på 18,1 milliard. Både økt volum og en

sammenfalt resultatet i syv av årene med store

gunstig pris/produktmiks-utvikling har bidratt til å øke

valutaendringer, der enten en svekkelse av kronen

inntjeningen for oppdrettsnæringen.

sammenfalt med positivt resultat, eller en styrking av
kronen sammenfalt med et negativt resultat.

- De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder
for sjømat. Men vi synes det er problematisk å bruke

Næring og bedrift

eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og
pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et

- De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder

lite presist mål på prestasjon, sier Nyrud.

for sjømat. Men vi synes det er problematisk å bruke
eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og

- Hvem tjener mest på valutaendringene?

pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et
lite presist mål på prestasjon, sier forsker Thomas

- I det lange løpet er det primærleddet og

Nyrud i Nofima. Foto: Audun Iversen/Nofima

konsumentene som vil få størst nytte eller ulempe av
valutaendringer. Tregheten i prisomveltningen

Kontaktperson

innebærer at de langsiktige effektene varierer i
sektoren, samtidig som det er en kontinuerlig

Thomas Nyrud

fluktuasjon i valutaene. Dette gjør det vanskelig å kåre
vinnere og tapere i verdikjeden, sier Nyrud.

Forsker Tlf.: +47 77 62 92 03
thomas.nyrud@nofima.no

Mer eksponert
© Nofima

Sjømatsektoren er mer eksponert for valutauro enn

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

øvrig norsk eksportindustri. Dette fordi det meste av
handelen med utlandet skjer i de fire store valutaene

Oversikt over like treff

euro, dollar, pund og yen, mens øvrig norsk
eksportindustri totalt sett har en noe bredere

Svak kronekurs styrker sjømatindustrien

valutaportefølje.

Framtid i Nord - 29.06.2016 15:21
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- Olje-nedtur er gull verdt

Kyst og Fjord - 30.06.2016 07:49
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Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien
 NTB Info. 3 like treff. 29.06.2016 09:08

Den svakere kronekursen de siste årene har styrket
den internasjonale konkurransekraften til
sjømatindustrien i Norge, viser en ny rapport fra
matforskningsinstituttet Nofima.
Med store produksjonsvolum og et forholdsvis lite
hjemmemarked er den norske sjømatindustrien
avhengig av å selge det meste av produktene utenfor
Norge.
En liten økonomi som den norske, med stor
oljeavhengighet, gjør den norske kronen til en sårbar
valuta som svinger mye. Når krona er sterk, svekkes
konkurranseevnen til sjømatnæringen, samtidig
styrkes konkurranseevnen når kronen svekkes.
Når valutakursene endres, endres også
konkurranseposisjonene mellom ulike land. I rapporten
viser forskerne hvordan valutaforhold har bidratt til å
påvirke konkurransekraften til Island innen hvitfisk, og
Chile, Irland og Skottland innen laks. Spesielt mot
Island og Skottland/Irland har Norge forbedret sin
konkurranseposisjon som følge av den svake kronen
de siste årene.
Indeks
Forskere i Nofima har utviklet en egen
konkurransekursindeks for sjømat. Med den viser de
hvordan svingninger i valutakursen har påvirket
sjømatindustriens konkurransesituasjon de siste
årene.
Av en økning i eksportverdien for all sjømat på 22,4
milliarder kroner i perioden 2012 til 2015, kan 14,1
milliarder knyttes til effekten av svakere norsk krone.
Samtidig har forskerne målt effekten av volum,
markedspris og produktmiks.
- Vi finner videre at 2,7 milliarder av verdiøkningen er
knyttet til volumvekst, 4 milliarder til prisvekst og/eller
endret produktmiks, mens 1,6 milliard tilknyttes

synergieffekter mellom endringer i to eller flere av
disse komponentene, sier forsker Thomas Nyrud i
Nofima.
Han er en av forskerne som står bak rapporten, som
viser forskjellig utvikling i de ulike næringene hvitfisk,
pelagisk og oppdrett. Rapporten er skrevet på oppdrag
av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF).
Hvitfisk
Eksportverdien av hvitfisk økte i perioden fra 20122015 med 2,8 milliarder kroner. Valutaendringene i
samme periode tilsvarte et positivt bidrag på 2,9
milliarder kroner, altså mer enn den totale økningen i
eksportverdien.
I realiteten har det i mange hvitfiskmarkeder vært en
prisnedgang målt i handelsvaluta, samtidig som
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volumutviklingen har vært flat. Dette har gitt en svak

- I tillegg er sjømatsektoren tyngre vektet i dollar enn

verdinedgang i sektoren etter korrigering for valuta.

tilfellet er for øvrig norsk industri. Statistisk testing
viser at vekslingskursen mot dollar de siste femten

Pelagisk

årene har vært betydelig mer volatil enn for både euro,
pund og yen, sier Nyrud.

I pelagisk sektor som inkluderer arter som makrell og
sild, har valutaendringene bidratt til en positivt bidrag

Lønnsomhet og valuta

på 2,3 milliarder kroner. Men den negative volum- og
priseffekten er så sterk at eksportverdien viser en

Forskerne har undersøkt lønnsomhetsutviklingen i

nedgang på cirka 1,1 milliard norske kroner.

fiskeindustrien fra 1993 og frem til i dag og finner at
valutauro er en viktig faktor som går igjen i de årene

Oppdrett

med best og dårligst resultat. Valutagevinst ett år,
følges ofte av ett neste år med valutatap.

For eksport av oppdrettfisk beregnes den positive
valutaeffekten til 7,5 milliarder kroner fra 2012 til 2015.

Av de fem mest og de fem minst lønnsomme årene

I Samme periode hadde oppdrettssektoren en samlet

for norsk hvitfiskindustri de siste tjue årene

verdivekst på 18,1 milliard. Både økt volum og en

sammenfalt resultatet i syv av årene med store

gunstig pris/produktmiks-utvikling har bidratt til å øke

valutaendringer, der enten en svekkelse av kronen

inntjeningen for oppdrettsnæringen.

sammenfalt med positivt resultat, eller en styrking av
kronen sammenfalt med et negativt resultat.

- De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder
for sjømat. Men vi synes det er problematisk å bruke

© NTB Info

eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og

Se webartikkelen på http://ret.nu/9embkpt0

pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et
lite presist mål på prestasjon, sier Nyrud.
- Hvem tjener mest på valutaendringene?
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Svak kronekurs styrker sjømatindustrien

Framtid i Nord - 29.06.2016 15:21
- I det lange løpet er det primærleddet og
konsumentene som vil få størst nytte eller ulempe av

Lavere kronekurs er godt nytt for sjømatindustrien

valutaendringer. Tregheten i prisomveltningen

Nofima - 29.06.2016 09:32

innebærer at de langsiktige effektene varierer i
sektoren, samtidig som det er en kontinuerlig

- Olje-nedtur er gull verdt

fluktuasjon i valutaene. Dette gjør det vanskelig å kåre

Kyst og Fjord - 30.06.2016 07:49

vinnere og tapere i verdikjeden, sier Nyrud.
Mer eksponert
Sjømatsektoren er mer eksponert for valutauro enn
øvrig norsk eksportindustri. Dette fordi det meste av
handelen med utlandet skjer i de fire store valutaene
euro, dollar, pund og yen, mens øvrig norsk
eksportindustri totalt sett har en noe bredere
valutaportefølje.
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Forskning.no. 13 like treff. 29.06.2016 08:31

Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye
takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge
Nofima-forsker.
NTB
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent.
© Forskning.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/Z2ZxYAHZ

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
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Uttak 04.07.2016

Dagens aviser på 1-2-3
 Dn.no. 29.06.2016 07:54. Oppdatert 08:28
TDN Finans

Pareto-topp mener riggbunnen er nådd. TDN Finans' presseklipp: BER MED RO. Erna Solberg tror ingenting på en
omkamp om EU i Storbritannia. Heller ikke tror hun på noe britisk EØS-medlemskap.
© Dn.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/67fAiCr

Side 21 av 86

Nyheter - Nofima AS

Uttak 04.07.2016

GODE TIDER FOR FISKERNE
 Radio Haugaland. 1 like treff. 29.06.2016 06:40. Oppdatert 08:47
Rolf Helge Tveit

- Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye
takket være kronesvekkelse og lav oljepris, sier
Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015.
Mesteparten av dette - 14 milliarder - skyldes effekten
av en svakere krone, opplyser han til avisa.
© Radio Haugaland
Se webartikkelen på http://ret.nu/BvKRjrH1

Oversikt over like treff
Nyter godt av lav krone og oljepris

NRK Rogaland - 29.06.2016 05:38
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Adresseavisen. 13 like treff. 29.06.2016 05:47
NTB

- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette -14
milliarder -skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Vis debatt
Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
© Adresseavisen
Se webartikkelen på http://ret.nu/rC1B5g1d

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34
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Uttak 04.07.2016

Nyter godt av lav krone og oljepris
 NRK Rogaland. 1 like treff. 29.06.2016 05:38

29. juni2016kl.05:35 Nyter godt av lav krone og
oljepris - Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer,
mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris, sier
Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette 14 milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
© NRK Rogaland
Se webartikkelen på http://ret.nu/5Lkt5UOg

Oversikt over like treff
GODE TIDER FOR FISKERNE

Radio Haugaland - 29.06.2016 06:40
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Klassekampen. 13 like treff. 29.06.2016 05:26

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker Norsk sjømatnæring er mer
påvirket av valutaendringer enn andre eksportnæringer
og har tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier
Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.
Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner
fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette 14 milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB) Loading...
© Klassekampen
Se webartikkelen på http://ret.nu/umNjfb5E

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Avisen Agder. 13 like treff. 29.06.2016 05:07
innenriks.vaktsjef@ntb.no

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
© Avisen Agder
Se webartikkelen på http://ret.nu/cgIF9s8n

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Fædrelandsvennen. 13 like treff. 29.06.2016 05:07
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
© Fædrelandsvennen
Se webartikkelen på http://ret.nu/zpgSOkuL

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Sunnmørsposten. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
© Sunnmørsposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/Pg8z3U1l

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Altaposten. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
© Altaposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/aah6hqnM

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Framtid i Nord. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
© Framtid i Nord
Se webartikkelen på http://ret.nu/kxLlNrMY

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Romsdals Budstikke - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Klassekampen - 29.06.2016 05:26
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Troms Folkeblad - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Bladet Vesterålen - 29.06.2016 10:58
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

MSN - 29.06.2016 09:34

Harstad Tidende - 29.06.2016 04:54
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Uttak 04.07.2016

Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Romsdals Budstikke. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
© Romsdals Budstikke
Se webartikkelen på http://ret.nu/rhqWd7M9

Oversikt over like treff
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Adresseavisen - 29.06.2016 05:47
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Fædrelandsvennen - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Sunnmørsposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Avisen Agder - 29.06.2016 05:07
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Altaposten - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Framtid i Nord - 29.06.2016 04:54
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Harstad Tidende. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Mer å lese på ht.no:
{{item.title}}
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
© Harstad Tidende
Se webartikkelen på http://ret.nu/wTwYB9QC
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

Forskning.no - 29.06.2016 08:31
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne

ABC Nyheter - 29.06.2016 04:54
Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 Troms Folkeblad. 13 like treff. 29.06.2016 04:54
NTB

Bergen (NTB): Fiskerne har fått doblet prisene på sine
varer, mye takket være kronesvekkelse og lav oljepris,
ifølge Nofima-forsker.
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent. (NTB)
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/fSoTKDk7
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Svak krone og lav oljepris er gull verdt for fiskerne
 ABC Nyheter. 13 like treff. 29.06.2016 04:54. Oppdatert 30.06.2016 09:27

Fiskerne har fått doblet prisene på sine varer, mye
takket være kronesvekkelse og lav oljepris, ifølge
Nofima-forsker.
Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Foto: NTB scanpix
- Norsk sjømatnæring er mer påvirket av
valutaendringer enn andre eksportnæringer og har
tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofimaforsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv. Han sier
eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012
til 2015, og mener at mesteparten av dette - 14
milliarder - skyldes effekten av en svakere krone.
Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske
kronen svekket med 30 prosent.
© ABC Nyheter
Se webartikkelen på http://ret.nu/93Hfu6M3
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Inntektene doblet med lav oljepris
 Dagens Næringsliv. 29.06.2016. Side: 14
fiskeri Rune Ytreberg Tromsø

-Alle som gikk over til olje og offshore vil nå tilbake til
fiskerinæringen, sier fisker Hermod Sjøveian (46) og
ruller seg en røyk. Han har gullring i øret, «You'll never
walk alone» tatovert på underarmen og et gullkjede
rundt halsen.
Det er gode tider for fiskerne. Syv par grove røde og blå
plasthansker hengt til tørk og bærer preg av 14 dagers
lønnsomt sildefiske i Nordsjøen.
- Jeg håper på lav oljepris fremover. Det har vært en
veldig positiv utvikling i prisene vi får, og det er den lave
oljeprisen og kronekursen som er årsaken, sier skipper
Inge Nordheim (57) på ringnotbåten «Bjarne Nilsen»,
som bunkrer diesel ved kai i Tromsø.
- Prisstigningen på fisken vi leverer skyldes kun
kronekursen. Den lave oljeprisen er positiv for fiskerne.
Dieselprisen er nesten halvert og torskeprisene doblet,
det sier seg selv at vi tjener mere penger, sier
Nordheim.
14 av 22 milliarder

14

Nyheter

onsdag 29. juni 2016 | Dagens Næringsliv

Inntektene
doblet med
lav oljepris
Kronesvekkelse og lav oljepris står for
mesteparten av lønnsomhetsveksten for
norske fiskere og oppdrettere.
fiskeri
rune Ytreberg
Tromsø

-A

lle som gikk over til
olje og offshore vil
nå tilbake til fiskerinæringen, sier
fisker Hermod Sjøveian (46) og ruller
seg en røyk. Han har gullring i
øret, «You’ll never walk alone»
tatovert på underarmen og et gullkjede rundt halsen. Det er gode
tider for fiskerne. Syv par grove
røde og blå plasthansker hengt til
tørk og bærer preg av 14 dagers
lønnsomt sildefiske i Nordsjøen.
– Jeg håper på lav oljepris fremover. Det har vært en veldig positiv utvikling i prisene vi får, og det
er den lave oljeprisen og kronekursen som er årsaken, sier skipper Inge Nordheim (57) på ringnotbåten «Bjarne Nilsen», som
bunkrer diesel ved kai i Tromsø.
– Prisstigningen på fisken vi
leverer skyldes kun kronekursen.
Den lave oljeprisen er positiv for
fiskerne. Dieselprisen er nesten
halvert og torskeprisene doblet,
det sier seg selv at vi tjener mere
penger, sier Nordheim.

14 av 22 milliarder

Etter en måned på havet har skipper Nordheim tatt på seg sandalene og treningsbuksen og kan ta
sommerferie, etter en vintersesong der lav oljepris og svak kronekurs har gitt fiskerne dobbel så høy
torskepris som for noen år siden.
– Det er fiskerne og oppdretterne som til slutt får den store
gevinsten av svekket kronekurs.
Fiskerne har fått doblet sine priser
i norske kroner, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud. Ifølge ham
steg eksportverdien for norsk sjømatnæring med 22 milliarder kroner fra 2012 til 2015. Mesteparten,
14 milliarder, skyldes effekten av
svakere krone, mener Nyrud.
– Norsk sjømatnæring er mer

Svak krone

Norsk sjømat tjente 14 milliarder kroner på svak krone,
som er valutaeffekten av økte eksportinntekter på
22 milliarder kroner fra 2012 til 2015. Betydningen av svak
krone er størst i dollar og utenfor EU-markedet.
Endring i helårs eksportinntekter 2012–2015, sjømat, milliarder kroner

Alle markeder
EU
Storbritannia
Japan
Øvrige markeder

Verdiendring Valutaeffekt
22,4
14,1
17,1
5,5
2,7
0,8
1,1
-0,2
1,5
7,9

Volumeffekt
2,7
5,7
0,4
0,1
-3,5

Øvrige
effekter
1,6
2,6
0,6
0
-1,6

Pris/
produktmiks
4
3,4
0,8
1,1
-1,3
2016

grafikk/Kilde: Nofima

Økte priser, samme volum

Prisene har økt langt mer enn solgt volum for norsk sjømat.
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påvirket av valutaendringer enn
andre eksportnæringer, og har
tjent mer på svak kronekurs enn
andre. De har vært veldig heldige
med svak krone, sier Nyrud.
For tre-fire år siden var det
krise i norsk fiskeindustri med
sterk kronekurs, høye utgifter og
lave fiskepriser. Men fra januar
2013 til desember 2015 svekket
den norske kronen seg med 30
prosent, og særlig etter at oljeprisen falt kraftig har fiskeprisene
gått kraftig opp i norske kroner.
– Den svake kronekursen har
forbedret konkurransekraften til
sjømatnæringen med 30 prosent

2013

2015

grafikk/Kilde: Nofima

og nullet ut norsk kostnadsvekst
de siste ti årene. Det er en dramatisk forbedring av konkurransekraften, sier Nyruds kollega, forsker Bjørn Inge Bendiksen ved
Nofima.

Lever godt

– Dette viser at valuta- og finanspolitikk er særdeles viktig for sjømat-sektoren. Norsk sjømatnæring lever godt med en oljepris på
40–50 dollar, sier forsker Bent
Dreyer ved Nofima.
Da oljeprisen var høy førte det
til kraftig vekst i kostnadene for
næringene som måtte konkurrere

Skipper Inge Nordheim, fisker
Hermod Sjøveian og fisker Dag
Ove Johansen på ringnotbåten
«Bjarne Nilsen» håper på lave
oljepriser, svak krone og høye
fiskepriser. Foto: Lars Åke
Andersen
med oljebransjen. Lavere oljepris
gjør det lettere for sjømatnæringen
å konkurrere med oljebransjen,
mener både forskerne på Nofima
og fiskerne på ringnotbåten.

– Lav oljepris og svak kronekurs
har gitt dramatiske utslag på lønnsomheten i fiskeindustrien og
langt bedre konkurransekraft, sier
Bendiksen, som tror fjoråret var

tjent mer på svak kronekurs enn andre. De har vært
veldig heldige med svak krone, sier Nyrud.
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- Dette viser at valuta- og finanspolitikk er særdeles
viktig for sjømat-sektoren. Norsk sjømatnæring lever
godt med en oljepris på 40-50 dollar, sier forsker Bent
Dreyer ved Nofima.
Da oljeprisen var høy førte det til kraftig vekst i
kostnadene for næringene som måtte konkurrere med
oljebransjen. Lavere oljepris gjør det lettere for
sjømatnæringen å konkurrere med oljebransjen, mener
både forskerne på Nofima og fiskerne på ringnotbåten.
- Lav oljepris og svak kronekurs har gitt dramatiske
utslag på lønnsomheten i fiskeindustrien og langt
bedre konkurransekraft, sier Bendiksen, som tror
fjoråret var «et av de aller beste årene i historien for
norsk fiskeindustri».
Skipper Nordheim mener lav oljepris har ført til lavere
lønninger i offshorenæringen og mindre konkurranse
om arbeidskraften.
- Det er overflod av maskinister, som før var utrolig
etterspurt, sier Nordheim på «Bjarne Nilse», som gir
arbeid til to skift på syv mann.
- Fiskeri er blitt en næring som tas på alvor igjen,
mener Sjøveian.
rune.ytreberg@dn.no
Skipper Inge Nordheim, fisker Hermod Sjøveian og
fisker Dag Ove Johansen på ringnotbåten «Bjarne
Nilsen» håper på lave oljepriser, svak krone og høye
fiskepriser. Foto: Lars Åke Andersen
© Dagens Næringsliv
Les hele nyheten på http://ret.nu/fl5pVgr6
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Støtte for maks 5000 kroker
 Fiskeribladet Fiskaren. 29.06.2016. Side: 7

Fiskeridirektoratet støtter et forslag om å begrense

NYHETER 7

FISKERIBLADETFISKAREN onsdag 29. juni 2016

fisket med bunnline innenfor fjordlinjene til maks
5000 kroker per døgn. Terje Jensen Harstad

Støtte for maks 5000 kroker
z kystFisket

Forslaget ble lansert av ei arbeidsgruppe som har
vurdert redskapsbegrensninger i kystfisket, hvor både
Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag var
representert. Dermed er det ei tung innstilling som nå
er på vei inn på bordet til fiskeriminister Per Sandberg
(Frp),
Bakgrunnen for forslaget er det stadig mer
omfattende autolinefisket også med mindre fartøy inne
på fjordene hvor det brukes både 10.000 og 20.000
kroker. Mange lokale fiskere frykter at dette fort og
effektivt tar knekken på lokale bestander sånn som
lange og brosme.
Omfattende
- Både dette forslaget og alle de andre som er kommet
fra denne arbeidsgruppa, fra fjordfiskenemnda og fra
Havforskningsinstituttet, og som nå er vurdert av
Fiskeridirektoratet, vil bli behandlet på vanlig måte
fremover her i departementet. Dette er omfattende
saker, og vi behøver nok litt tid på oss. Men forslagene
vil på ingen måte bli lagt på vent. Det forsikrer

Fiskeridirektoratet
støtter et forslag om
å begrense fisket med
bunnline innenfor
fjordlinjene til maks
5000 kroker per døgn.
Terje Jensen
Harstad
Forslaget ble lansert av ei arbeidsgruppe som har vurdert
redskapsbegrensninger i kystfisket, hvor både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag var
representert. Dermed er det ei
tung innstilling som nå er på vei
inn på bordet til fiskeriminister
Per Sandberg (Frp),
Bakgrunnen for forslaget er
det stadig mer omfattende autolinefisket også med mindre
fartøy inne på fjordene hvor det
brukes både 10.000 og 20.000
kroker. Mange lokale fiskere
frykter at dette fort og effektivt
tar knekken på lokale bestander sånn som lange og brosme.

Omfattende
– Både dette forslaget og alle
de andre som er kommet fra
denne arbeidsgruppa, fra fjordfiskenemnda og fra Havforskningsinstituttet, og som nå er
vurdert av Fiskeridirektoratet,
vil bli behandlet på vanlig måte
fremover her i departementet.
Dette er omfattende saker, og vi
behøver nok litt tid på oss. Men
forslagene vil på ingen måte
bli lagt på vent. Det forsikrer
spesialrådgiver Bernt Bertelsen som forbereder saken for
politisk behandling.
Utsatte bestander
Når det gjelder krokbegrensningene, har Fiskeridirektoratet lagt vekt på at de utsatte fiskebestandene inne på fjordene
er mer utsatt for denne type
fiske enn tilsvarende bestander
lenger ute fra kysten, og at ei
stadig effektivisering via omlegging til autoline på de små
fartøyene vil kunne medføre
stor belastning på lokale fiskepopulasjoner.
Grensa på 5000 kroker skal
etter forslaget gjelde totalt i de
tilfellene hvor fisket foregår
både utenfor og innenfor fjordlinjene. Det foreslås imidlertid

BEGRENSNING: Diskusjonen rundt kystnært autolinefiske går heftig på kysten. Nå har Fiskeridirektøren sanksjonert et forslag om å
begrense redskapsmengden til maks 5000 krok i døgnet innenfor fjordlinjene. Illustrasjonsfoto fra GamvIk: terje jensen

unntak fra og med november
til og med april i inntil fem nautiske mil innenfor fjordlinjene
i finnmarksfjordene Varanger,
Tana, Laksefjord og Porsanger
samt i et område nordøst og
sørvest av Sørøya (Havøysund
- Akkarfjord og Hasvik - Silda).

Kystrekefisket
Av de øvrige forslagene fra
arbeidsgruppa, støtter Fiskeridirektoratet forslaget om
at fartøy under 11 meter som
fisker med snurrevad også
skal få slippe til i den såkalte
henningsværboksen i Lofoten i
den tiden det er åpent for fartøy
mellom 11 og 15 meter å fiske
med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad.
Derimot forslår direktoratet
å utsette alle forslagene som
går på begrensninger i kystrekefisket. Her forbereder
direktoratet et arbeid etter
sommeren som både vil omfatte en rekke begrensninger
i selve fisket, men også forhold

Fakta: reguleringer

QQMyndighetene vurderer nå

forslag fra fjordfiskenemnda og
fra Havforskningsinstituttet om
justering av fjordlinjene og vurdering av unntaksbestemmelser.
QQI tillegg har de fått en rapport
fra ei arbeidsgruppe som har
vurdert redskapsreguleringer i
det kystnære fisket.
QQAlle tre rapportene har vært på
høring. Nå er høringsuttalelsene
gjenomgått og sydd sammen av
Fiskeridirektoratet til ett forslag
som er oversendt Nærings- og
Fiskeridepartementet for endelig
avgjørelse.
som har med oppdrett og for
eksempel rør/kabler å gjøre.

Flyndretrål
Et siste forslag fra arbeidsgruppa var å åpne for den spesialtilpassede flyndretrålen/
flyndresnurrevaden innenfor
fjordlinjene i perioden juni-

desember for
fartøy under
11 meter. Hvis
forsøk skulle
vise at denne
spesialtrålen
også fungerer
for å unngå
torsk nå r
det er mørkt,
Bernt
ville de også
Bertelsen
slippe inn
fartøy mellom 11 og 15 meter
for slikt fiske.
Arbeidsgruppens mandat var
kun å vurdere fisket for fartøy
under 11 meter. Derfor har
Fiskeridirektoratet ikke tatt
konkret stilling til dette forslaget. De har derimot foreslått å
begrense et eventuelt sånt fiske
for de mellom 11 og 15 meter til
maks fem kveiler a 220 meter.

Kontrollproblem
Bertelsen i departementet
antyder allerede nå at myndighetene vurderer det som
vanskeligere å kontrollere red-

””

– Dette er omfattende saker, og vi behøver nok litt tid på oss
Bernt Bertelsen, spesialrådgiver

skapsmengde enn fartøylengde,
og at direktoratets forslag i en
sånn sammenheng er utfordrende.
– Men vi har absolutt ikke trukket noen konklusjoner i denne
sammenheng, poengterer han.
Da departementet i 2009
stengte for snurrevad innenfor
fjordlinjene, var det av hensyn
til alle bestander, ikke bare
torsk. Det er også et argument
for å stå fast på retningslinjene
om at fisket innenfor fjordlinjene skal forbeholdes flåten
under 11 meter.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Nordlaks omsatte for 2 milliarder
Nordlaks Oppdrett økte omsetningen med 3,4 prosent til
2.042 millioner kroner i fjor,
mens driftsresultatet økte
12,6 prosent til 600,3 millioner kroner.
Resultat før skatt endte på
540,9 millioner kroner, mens
nettoresultatet ble 408,2 millioner kroner. Av det tas 25,0
millioner kroner i utbytte,
mens resten er avsatt til annen egenkapital.

Nordlaks Oppdrett hadde
ved i snitt 94 ansatte i 2015,
ned fra 96 i 2014. Likevel økte
lønnskostnadene i selskapet,
fra 47,9 millioner kroner
til 53,5 millioner kroner.
Sykefraværet i bedriften var
på 6,7 prosent i 2014. Det ble
ikke registrert personskader
eller ulykker i løpet av året.
95 prosent av de ansatte var
menn.
Selskapets totalbalanse var

på 3.078,6 millioner kroner
ved utgangen av 2015, ned fra
8.512,2 millioner kroner året
før. «Selskapets likviditet er
gjennom konsernkontoordningen meget god og selskapet har ingen problemer
med å betale sine løpende
forpliktelser», skriver styret i
årsberetningen.
anders.furuset@fbfi.no
Telefon: 932 56 140

95 hk 2500 omd.
Dong sluregir 3,71:1
Motorer og gir fra 17 til 1000 hk
post@bolgamaritime.no
8158 Bolga | Tel: 75 75 10 50 | Fax: 75 75 10 70 | bolgamaritime.no

og med november til og med april i inntil fem nautiske
mil innenfor fjordlinjene i finnmarksfjordene Varanger,
Tana, Laksefjord og Porsanger samt i et område
nordøst og sørvest av Sørøya (Havøysund - Akkarfjord
og Hasvik - Silda).

spesialrådgiver Bernt Bertelsen som forbereder saken
for politisk behandling.
Utsatte bestander

Kystrekefisket
Av de øvrige forslagene fra arbeidsgruppa, støtter
Fiskeridirektoratet forslaget om at fartøy under 11

Når det gjelder krokbegrensningene, har
Fiskeridirektoratet lagt vekt på at de utsatte
fiskebestandene inne på fjordene er mer utsatt for
denne type fiske enn tilsvarende bestander lenger ute

meter som fisker med snurrevad også skal få slippe til
i den såkalte henningsværboksen i Lofoten i den tiden
det er åpent for fartøy mellom 11 og 15 meter å fiske
med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad.

fra kysten, og at ei stadig effektivisering via omlegging
til autoline på de små fartøyene vil kunne medføre stor
belastning på lokale fiskepopulasjoner.

Derimot forslår direktoratet å utsette alle forslagene
som går på begrensninger i kystrekefisket. Her
forbereder direktoratet et arbeid etter sommeren som

Grensa på 5000 kroker skal etter forslaget gjelde totalt
i de tilfellene hvor fisket foregår både utenfor og

både vil omfatte en rekke begrensninger i selve fisket,
men også forhold som har med oppdrett og for

innenfor fjordlinjene. Det foreslås imidlertid unntak fra
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eksempel rør/kabler å gjøre.
JOBBER MED SAKEN: Spesialrådgiver Bernt Bertelsen
Flyndretrål

i Nærings- og Fiskeridepartementet antyder allerede nå
at myndighetene vurderer det som vanskeligere å

Et siste forslag fra arbeidsgruppa var å åpne for den

kontrollere redskapsmengde enn fartøylengde.

spesialtilpassede flyndretrålen/flyndresnurrevaden

ARKIVFOTO Bernt Bertelsen Vadsø kongekrabbemøte

innenfor fjordlinjene i perioden juni-desember for fartøy
under 11 meter. Hvis forsøk skulle vise at denne

@text2

spesialtrålen også fungerer for å unngå torsk når det er
mørkt, ville de også slippe inn fartøy mellom 11 og 15

© Fiskeribladet Fiskaren

meter for slikt fiske.

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

Arbeidsgruppens mandat var kun å vurdere fisket for
fartøy under 11 meter. Derfor har Fiskeridirektoratet
ikke tatt konkret stilling til dette forslaget. De har
derimot foreslått å begrense et eventuelt sånt fiske for
de mellom 11 og 15 meter til maks fem kveiler a 220
meter.
Kontrollproblem
Bertelsen i departementet antyder allerede nå at
myndighetene vurderer det som vanskeligere å
kontrollere redskapsmengde enn fartøylengde, og at
direktoratets forslag i en sånn sammenheng er
utfordrende.
- Men vi har absolutt ikke trukket noen konklusjoner i
denne sammenheng, poengterer han.
Da departementet i 2009 stengte for snurrevad
innenfor fjordlinjene, var det av hensyn til alle
bestander, ikke bare torsk. Det er også et argument for
å stå fast på retningslinjene om at fisket innenfor
fjordlinjene skal forbeholdes flåten under 11 meter.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
BEGRENSNING: Diskusjonen rundt kystnært
autolinefiske går heftig på kysten. Nå har
Fiskeridirektøren sanksjonert et forslag om å begrense
redskapsmengden til maks 5000 krok i døgnet innenfor
fjordlinjene. Illustrasjonsfoto fra Gamvik: Terje Jensen.
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Sjømat mer utsatt for valutauro
 Fiskeribladet Fiskaren. 29.06.2016. Side: 3

Sjømatindustrien har hatt et valutatap på 350

3

FISKERIBLADETFISKAREN onsdag 29. juni 2016

millioner kroner de siste elleve årene. Ny rapport viser
at eksportverdi sier lite om hvordan det går med norsk

NYHETER

Rekruttering: Fiskeriminister Per Sandberg har bestemt at det skal lysast ut inntil ti nye rekrutteringskvotar

for 2017. – Ordninga gjer at mange unge fiskarar får eit godt fotfeste til å velje å bli verande i fiskerinæringa på
lang sikt. Det vil eg støtte, seier Sandberg i ei pressemelding frå departementet.

sjømateksport. Magnus Ekeli Mullis Bergen
En ny rapport fra Nofima viser at fra økningen på 22,4
milliarder kroner i eksportverdi mellom 2012 og 2015,
var 14,1 milliarder knyttet til effekten av svekket
kronekurs. Rapporten konkluderer blant annet med at
eksportverdi i seg selv ikke er et godt mål for hvor godt
det går med sjømatnæringen.
- Vi ser at måleparameteret eksportverdi ikke
nødvendigvis er et mål på hvordan det går. Mange i
næringen og samfunnet forøvrig bruker eksportverdi
flittig for å finne ut hvor bra det går, sier Næs.

EKSPORT: Norsk fisk trives godt i fiskedisken til franske supermatkjeder. Det viktig å ha med at valutaen har betydd mye for den positive økningen vi har sett i
næringen de siste årene, mener FHF-direktør Geir Andreassen. ILLUSTRASJONSFOTO: PER THRANA

Sjømat mer utsatt for valutauro
z Økonomi
Sjømatindustrien har
hatt et valutatap på 350
millioner kroner de siste
elleve årene. Ny rapport
viser at eksportverdi
sier lite om hvordan
det går med norsk
sjømateksport.
Magnus Ekeli Mullis
Bergen

Hovedkonklusjonen i Nofima-rapporten viser at
sjømatnæringen er mer eksponert for valuta-uro enn
annen norsk eksportindustri. At sektoren stort sett
eksporterer i de fire valutaene euro, dollar, pund og yen,
mens den øvrige eksportindustrien har en bredere
valutaindeks, er noe av forklaringen.
- For næringen gjelder det å være klar over
sårbarheten de er utsatt for. Når man blir eksponert

En ny rapport fra Nofima viser
at fra økningen på 22,4 milliarder kroner i eksportverdi
mellom 2012 og 2015, var 14,1
milliarder knyttet til effekten
av svekket kronekurs. Rapporten konkluderer blant annet
med at eksportverdi i seg selv
ikke er et godt mål for hvor godt
det går med sjømatnæringen.
– Vi ser at måleparameteret
eksportverdi ikke nødvendigvis er et mål på hvordan det går.
Mange i næringen og samfunnet forøvrig bruker eksportverdi flittig for å finne ut hvor
bra det går, sier Næs.
Hovedkonklusjonen i Nofimarapporten viser at sjømatnæ-

ADVARSEL: FHF-direktør Geir Andreassen advarer mot å lage
rammebetingelser for næringer der kostnadene øker og øker.
FOTO: FHF

ringen er mer eksponert for
valuta-uro enn annen norsk
eksportindustri. At sektoren
stort sett eksporterer i de fire
valutaene euro, dollar, pund og
yen, mens den øvrige eksportindustrien har en bredere valutaindeks, er noe av forklaringen.
– For næringen gjelder det
å være klar over sårbarheten
de er utsatt for. Når man blir
eksponert mot et smalere antall valuta, blir man også mer

eksponert mot svingninger,
sier forsker Thomas Nyrud,
som sammen med Bjørn-Inge
Bendiksen er hovedforfatter av
rapporten.

Kostnadsøkning
Rapporten viser at sjømatsindustribedrifter har et samlet
valutatap på 350 millioner kroner for de elleve siste årene sett
under ett, i stor grad grunnet
større tap i enkelte år. Dette

reduserte industriens resultat
med 15 prosent i perioden 20122015.
– Når man ser på havbrukssiden, har de en bekymringsfull kostnadsøkning. Da er det
viktig å ha med at valutaen har
betydd mye for den positive økningen vi har sett i næringen de
siste årene, sier Geir Andreassen, administrerende direktør
i FHF.
Han advarer mot å lage rammebetingelser for næringer der
kostnadene øker og øker.
– Hva vil skje med valutaen
hvis oljeprisen går mot gamle
høyder? Vi er veldig sårbare.
Analysen er en bekreftelse på
at rendyrket fokus på eksportverdi er feil. Vi mener det er veldig uheldig, sier Andreassen.

Nyttig ved Brexit
Rapporten viser at å bruke
eksportverdien som prestasjonsmål er villedende, spesielt for delene som baserer seg
på villfangst – som hvitfisk og
pelagisk.
– Vi ser at valutaeffekten varierer mellom sektorer. Hvitfisk
er for eksempel vektet mer mot
pund enn øvrige sektorer. Eksportverdien av hvitfisk viser
en økning i perioden og hele
43 prosent av økningen skyldes valutaeffekten, sier Geir
Andreassen, administrerende

””

Analysen er en bekreftelse på at rendyrket
fokus på eksportverdi
er feil
Geir Andreassen, administrerende
direktør i FHF

direktør i FHF.
Også pelagisk fisk opplevde i
realiteten en 40 prosents svekkelse.
– Betydningen av valuta blir
mer synliggjort, og valuta viser
seg å være en faktor som betyr
ufattelig mye. Indekser som går
på sektorer kan vise seg å være
et nyttig verktøy, spesielt i disse
«Brexit»-tider, påpeker FHFkommunikasjonssjef Næs.
Nofima-forsker Nyrud er klar
på at Nofimas utvelgelse av valuta som går mer på enkeltnæringer bør være noe politikerne
bør bite seg merke i.
– Man bør gjøre grep for å
stabilisere inntjeningen og
være klar over at næringen er
sensitiv for valutasvingninger,
sier forskeren.
magnus.mullis@fbfi.no
Telefon: 472 59 210

Andreassen, administrerende direktør i FHF.
Han advarer mot å lage rammebetingelser for
næringer der kostnadene øker og øker.

mot et smalere antall valuta, blir man også mer
eksponert mot svingninger, sier forsker Thomas Nyrud,
som sammen med Bjørn-Inge Bendiksen er
hovedforfatter av rapporten.

- Hva vil skje med valutaen hvis oljeprisen går mot
gamle høyder? Vi er veldig sårbare. Analysen er en
bekreftelse på at rendyrket fokus på eksportverdi er
feil. Vi mener det er veldig uheldig, sier Andreassen.

Kostnadsøkning
Nyttig ved Brexit
Rapporten viser at sjømatsindustribedrifter har et
samlet valutatap på 350 millioner kroner for de elleve
siste årene sett under ett, i stor grad grunnet større tap
i enkelte år. Dette reduserte industriens resultat med

Rapporten viser at å bruke eksportverdien som
prestasjonsmål er villedende, spesielt for delene som
baserer seg på villfangst - som hvitfisk og pelagisk.

15 prosent i perioden 2012-2015.
- Vi ser at valutaeffekten varierer mellom sektorer.
- Når man ser på havbrukssiden, har de en
bekymringsfull kostnadsøkning. Da er det viktig å ha
med at valutaen har betydd mye for den positive

Hvitfisk er for eksempel vektet mer mot pund enn
øvrige sektorer. Eksportverdien av hvitfisk viser en
økning i perioden og hele 43 prosent av økningen

økningen vi har sett i næringen de siste årene, sier Geir
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skyldes valutaeffekten, sier Geir Andreassen,
administrerende direktør i FHF.
Også pelagisk fisk opplevde i realiteten en 40 prosents
svekkelse.
- Betydningen av valuta blir mer synliggjort, og valuta
viser seg å være en faktor som betyr ufattelig mye.
Indekser som går på sektorer kan vise seg å være et
nyttig verktøy, spesielt i disse «Brexit»-tider, påpeker
FHF-kommunikasjonssjef Næs.
Nofima-forsker Nyrud er klar på at Nofimas utvelgelse
av valuta som går mer på enkeltnæringer bør være noe
politikerne bør bite seg merke i.
- Man bør gjøre grep for å stabilisere inntjeningen og
være klar over at næringen er sensitiv for
valutasvingninger, sier forskeren.
magnus.mullis@fbfi.no
Telefon: 472 59 210
EKSPORT: Norsk fisk trives godt i fiskedisken til
franske supermatkjeder. Det viktig å ha med at
valutaen har betydd mye for den positive økningen vi
har sett i næringen de siste årene, mener FHF-direktør
Geir Andreassen. ILLUSTRASJONSFOTO: PER
THRANA
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/lY72MOSM
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Inntektene doblet med lav oljepris
 Dn.no Pluss. 28.06.2016 21:46

Kronesvekkelse og lav oljepris står for mesteparten av lønnsomhetsveksten for norske fiskere og oppdrettere.
© Dn.no Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/Va3bW10q
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Sjømateksport mer utsatt for valutauro
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 28.06.2016 17:26
Magnus Ekeli Mullis

Ny forskning viser at sjømatnæringen er svært sårbar
for valutasvingninger. - Bekrefter at rendyrket fokus
på eksportverdi er feil.
En ny rapport fra Nofima konkluderer blant annet med
at eksportverdi i seg selv ikke er et godt mål for
hvordan det går med sjømatnæringen.
- Vi ser at måleparameteret eksportverdi ikke
nødvendigvis er et mål på hvordan det går. Mange i
næringen og samfunnet forøvrig bruker eksportverdi
flittig for å finne ut hvor bra det går, sier Hans Petter
Næs, kommunikasjonssjef i Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
Rapporten viser at fra økningen på 22,4 millliarder
kroner i eksportverdi mellom 2012 og 2015, var 14,1
milliarder knyttet til effekten av svekket kronekurs. FHF
finansierte forskningsrapporten med 400 000 kroner.
Sjømatnæringen sårbar
Hovedkonklusjonen i Nofima-rapporten viser at
sjømatnæringen er mer eksponert for valutauro enn
annen norsk eksportindustri. At sektoren stort sett
eksporterer i de fire valutaene euro, dollar, pund og yen,
mens den øvrige eksportindustrien har en bredere
valutaindeks, er noe av forklaringen.
- For næringen gjelder det å være klar over
sårbarheten de er utsatt for. Når man blir eksponert
mot et smalere antall valuta, blir man også mer
eksponert mot svingninger, sier forsker Thomas Nyrud,
som sammen med Bjørn-Inge Bendiksen er
hovedforfatter av rapporten.
Den høye eksponeringen mot dollar gjør at eksport av
pelagisk fisk er mest utsatt for valutasvingninger. Både
hvitfisk og pelagisk sektor er svært sårbare for
valutasvingninger i periodene store kvantum
eksporteres.

- Det er en næring der enkelte segmenter som har
sterk sesongprofil, der en veldig stor andel går over en
begrenset tidsperiode. Har man da i tillegg et lengre
tidsrom mellom produksjon og eksport, er man svært
utsatt for valutasvingninger, sier forsker Nyrud.
Nyttig analyseverktøy i forbindelse med Brexit
Rapporten viser at å bruke eksportverdien som
prestasjonsmål er villedende, spesielt for delene som
baserer seg på villfangst - som hvitfisk og pelagisk.
- Vi ser at valutaeffekten varierer mellom sektorer.
Hvitfisk er for eksempel vektet mer mot pund enn
øvrige sektorer. Eksportverdien av hvitfisk viser en
økning i perioden og hele 43 prosent av økningen
skyldes valutaeffekten, sier Geir Andreassen,
administrerende direktør i FHF.
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Andreassen.

svekkelse.
- Sjømateksporten svinger mer og er mer sårbar enn
- Betydningen av valuta blir mer synliggjort, og valuta

annen eksportindustri. Det går begge veier - både opp

viser seg å være en faktor som betyr ufattelig mye.

og ned - avhengig av hvordan kronen står mot

Indekser som går på sektorer kan vise seg å være et

valutaen, sier kommunikasjonssjef i FHF, Hans Petter

nyttig verktøy, spesielt i disse Brexit -tider, påpeker

Næs. Foto: Adrian Nielsen

FHF-kommunikasjonssjef Næs.
Norske sjømatindustribedrifter har hatt et samlet
Nofima-forsker Nyrud er klar på at Nofimas utvelgelse

valutatap på 350 millioner kroner for de elleve siste

av valuta som går mer på enkeltnæringer bør være noe

årene sett under ett, i stor grad grunnet store tap i

politikerne bør bite seg merke i. Han påpeker at

enkelte år. Foto: Einar Lindbæk

valutapolitiske grep som gjøres vil ha stor innflytelse
på næringens lønnsomhetsbilde.

- Rapporten viser at valutapolitikken er viktig for
næringens lønnsomhet, og at i forhold til norsk industri

- Den overordnede sammenhengen her er at svakere

sett under ett er sjømatnæringen især sårbar for

kronekurs forbedrer næringens konkurransesituasjon,

fluktuerende valutakurser, sier forsker Thomas Nyrud i

mens en styrking av kronen forverrer

Nofima. Foto: Nofima

konkurransesituasjonen. Vi har vist at det historisk er
sterk sammenheng mellom nøkkeltall på lønnsomhet i

© Fiskeribladet Fiskaren - Login

fiskeindustrien, og valutakursutviklingen, sier

Se webartikkelen på http://ret.nu/j08As4Gb

forskeren.
-Bekymringsfull kostnadsøkning
Rapporten viser at sjømatsindustribedrifter har et
samlet valutatap på 350 millioner kroner for de elleve
siste årene sett under ett, i stor grad grunnet større tap
i enkelte år. Dette reduserte industriens resultat med
15 prosent i perioden 2012-2015.
- Når man ser på havbrukssiden, så har de en
bekymringsfull kostnadsøkning. Da er det viktig å ha
med at valutaen har betydd mye for den positive
økningen vi har sett i næringen de siste årene, sier
FHF-direktør Andreassen.
Han advarer mot å lage rammebetingelser for
næringer der kostnadene øker og øker.
- Hva vil skje med valutaen hvis oljeprisen går mot
gamle høyder? Vi er veldig sårbare. Analysen er en
bekreftelse på at rendyrket fokus på eksportverdi er
feile. Vi mener det er veldig uheldig og at vi trenger
alternative prestasjonsmål for næringen, avslutter
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Sjømatnæringen er svært sårbar for valutasvingninger
 Intrafish. 28.06.2016 14:32

Ny forskning viser at norsk sjømatnæring er svært
sårbar for valutasvingninger. En ny rapport fra Nofima
konkluderer blant annet med at eksportverdi i seg selv
ikke er et godt mål for hvordan det går med næringen.
© Intrafish
Se webartikkelen på http://ret.nu/ssqRfY0e
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Rekord for levendefangst
 Kyst og Fjord. 24.06.2016 07:26

Årets levendefangst har rundet 6500 tonn. Fortsetter
fisket i samme hastighet, kan det gå mot et overfiske.
Fremdeles er vi langt unna de store visjonene.
Tweet
- Foreløpig er det ingen fare, men etter fjorårsskjemaet
vil det fiskes 1000 tonn resten av året. Da begynner vi å
nærme oss grensa for avsatt bonus, sier rådgiver Guro
Gjelsvik i Fiskeridirektoratet.
24 fartøy har deltatt i dette fisket og det er satt torsk i
merd på 14 ulike steder i Nord-Norge i år. Aktiviteten er
nå på hell og det er kun to båter som fortsatt fisker
levende torsk til lagring i merd, melder Råfisklaget på
sin hjemmeside.
Aldri tidligere har så mye torsk blitt lagret levende som
i år. I forrige uke rundet kvantumet 6500 tonn, mot
5600 tonn på samme tid i fjor, også det historisk høyt,
for en landingsform som har levd fullstendig i skyggen
av ordinær fangstbehandling. Vi er likevel svært langt
unna visjonen om 40.000 tonn, fremsatt i 2001 av
administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges
Råfisklag. Med 40.000 tonn ut av vintermarkedet og
over til høstmarkedet, der torsken blir langt bedre
betalt, vil hele villfisknæringa dra nytte av dette.
Mer i papiravisa
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/nfimLSvW
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INGVILD ISRAELSEN

I dag skal kommunestyret bestemme hvorvidt
kommunen skal investere millionbeløp i det nedlagte
fiskebruket i Kvalsund.
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Fiskeaktører og Kvalsund kommune ønsker å snu nedgang i fiskerinæringen:

Vil få liv i fiskebruket

| nyhet |

| 19

Samarbeidsgruppen Kvalsund Fiskeindustri A/S
Navn
MB «Repparfjord»
MB «Eivågtind»
MB «Linda Merete»
MS «Havørna»
MS «Eidvågfisk» F186H
MB «Næssjenta»
MB «Junior»
MB «Pil I»

Eier
Repparfjord Kystfiske
Nordvågen Kystfiske, Stein Johannessen
Pål Johannesen
Eidvågfisk AS
Eidvågfisk AS
Sjur Næss Johannessen
John Are Olsen med flere
Torulf Olsen

I dag skal kommunestyret bestemme
hvorvidt kommunen
skal investere millionbeløp i det nedlagte
fiskebruket i Kvalsund.
ingvilD israelsen
ini@fd.no

KVALSUND: Kvalsundbruket

har vært uten drift siden 2010
da Orca North Cape AS stengte
ned fiskemottaket.
Nå har administrasjonen utarbeidet tre alternativer for å
realisere aktivitet i fiskebruket:

KVALSUND: Kvalsundbruket har vært uten drift siden
2010 da Orca North Cape AS stengte ned
fiskemottaket.
Nå har administrasjonen utarbeidet tre alternativer for
å realisere aktivitet i fiskebruket:

1. Kvalsund kommune forblir
passiv og lar markedet gå sin gang.
2. Kvalsund kommune tar eierskap
og kjøper aksjer ved etablering av
driftsselskap.
3. Kvalsund kommune kjøper
området med bygget og leier ut
bygget og areal til driftsselskapet.
Forrige uke behandlet formannskapet saken. Rådmannens tilrådning var å gå inn for
alternativ to, med en eierandel
på inntil 49 prosent og 1 million
kroner som kan hentes fra investeringsfondet. Men formannskapet valgte å gå inn for
det siste alternativet.

Færrest fiskere i fylket
I sakspapirene vises det til at
fiskerinæringen i en årrekke
har utgjort en stor del av kommunens næringsliv – med
Kvalsundbruket som en viktig
faktor. Uten fiskemottak har
antall fiskere i kommunen blitt
redusert fra 33 til 17, og rekrutteringen har stoppet opp.
«Effekten av et fiskebruk som
ikke har vært skikkelig i drift siden 2009 er at Kvalsund kommune har blitt den kommunen i
Finnmark med færrest fiskere
og færrest registrerte fiskebåter,
og som på få år har hatt størst
prosentvis frafall i næringen.»
Mens Kvalsund har hatt nedgang har små kystsamfunn i
Øst-Finnmark opplevd økning.
Et eksempel er Nesseby, som ligger innerst i Varangerfjorden, og
har en befolkning på 959 personer. Ikke ulikt Kvalsund. De har
ifølge saksutredningen hatt over
50 prosent økning fra 15 til 23 fiskere og et etablert fiskebruk.
Videre står det at Nesseby har
informert Kvalsund at de ikke
ønsker å risikere at private aktører skal legge ned og stenge
fiskebruket. Derfor har de satt
av 3 millioner kroner til å bygge
nytt fiskebruk, og søkt midler
hos Sametinget og Råfisklaget.
Bygget leier de så ut til kommersielle aktører for drift.

Gode vilkår i dag
For litt over et år siden startet
en gruppe fiskeaktører et pro-

1. Kvalsund kommune forblir passiv og lar markedet
gå sin gang.

ønsker
ønsker aktivitet:
aktiVitet:En
En gruppe
gruppe med
med fiskeaktører
fiskeaktører ønsker
ønsker åå starte
starte opp
opp fiskemottak
fiskemottak ii Kvalsundbruket
Kvalsundbruket igjen.
igjen. Til
Til det
det trenger
trenger de
de hjelp
hjelp fra
fra kommunen.
kommunen. Torsdag
Torsdag skal
skal kommunestyret
kommunestyret bestemme
bestemme hvorvidt
hvorvidt de
de ønsker
ønsker åå kjøpe
kjøpe opp
opp tomten.
tomten. Her
Her er
er fra
fra 2006
2006 da
da Kvalsund
Kvalsund fiskeindustri
fiskeindustri driftet
driftet Kvalsundbruket.
Kvalsundbruket.
sjekt kalt Kvalsund Fiskeproduksjon AS S.U.S. De har tatt initiativet til dialog med Kvalsund kommune og Hammerfest kommune med tanke på reetablering av Kvalsundbruket.
Samarbeidsgruppen består
av åtte båter med en total
fangstkvantum på 3.810 tonn.
Det er tenkt å utgjøre grunnlaget for å etablere fiskebruket.
I tillegg er det flere mulige leverandører. Seks fartøyeiere lokalt som vil ønske å levere i Kvalsund, notbåter, trålere og regionale båter som følger fisken.
Samtidig vises det til at kvotene ble økt i 2012 med den såkalte «Helgakvota» som medførte et påslag i kvote for 2016
på hele 16 tonn for fiskere i
Finnmark. Det har gitt økt inntektsgrunnlag for kystfiskeflåtens Gruppe II. Det vises til at

det er innført insentiver for å
levere fisk til levende lagring og
torskehotell, og det trekkes
også fram muligheten for at det
kan åpnes for krabbekvoter i
Vest-Finnmark.
Moderne fiskebruk har ikke
lenger pallevekt og is som forretningsmodell poengteres det
i saksutredningen. «Fiskebruk
skal ta imot, foredle og forhandle skalldyr og fisk, og all
fangst kan nå selges online med
noen tastetrykk.»
Konklusjonen er at det er
bedre å være både fisker og fiskeselger i dag.

Positive ringvirkninger
Videre vises det til at fiskebruket kan gi jobber til mange;
både nye tilflyttere, flyktninger
med oppholdstillatelse og ungdom. Det blir også grunnlag for

at servicenæringer til fiskeri vil
kunne blomstre opp, som mekaniske tjenester, bøteri, egning og salg av lokale varer og
tjenester.
«At et aktivt fiskebruk vil gi
positive ringvirkninger for samfunnet er det liten tvil om», slås
det fast.

– Overpris
I februar 2016 fikk Kvalsund
kommune en verdivurdering
på tomten og et bygg bestående
av to deler. Ifølge den ligger
verdien på 1.550.000 kroner.
Men i sakspapirene vises det til
at panthaver har 2,7 millioner
kroner i krav i boet, og at de
gjennom megler har uttrykt at
salgssum under kroner 2 millioner kroner er uinteressant.
Opprustningskostnader
er
estimert til 2,5 millioner kroner

og innkjøp av produksjonsutstyr er vurdert til ca. 2,5 millioner kroner.
I sakspapirene vises det til at
samarbeidsgruppen ønsker å ta
kostnaden med oppussing og
innkjøp av produksjonsutstyr,
men at det ikke er «forsvarlig
for lokalt næringsliv å kjøpe
Kvalsundbruket til en overpris
når den reelle verdien er langt
lavere enn hva panthaver krever.»
Derfor er Kvalsund kommune koblet inn for å hjelpe til
med løsningsforslag. Torsdag
skal altså kommunestyret vurdere om de vil følge opp formannskapets vedtak og gå inn
for å investere millionbeløp i
Kvalsundbruket. Pengene skal i
tilfelle hentes fra investeringsfondet og næringsfondet til
kommunen.

Arkivfoto:
Arkivfoto:AllAn
AllAnklo
klo

Mener reetablering er viktig
Næringssjefen i Kvalsund
ønsker at kommunen skal
satse på fiskerinæringen.

Viktig: Næringssjef i Kvalsund kommune, Truls Olufsen-Mehus, me-

ner det er viktig å satse på fiskerinæringen i kommunen.

Siden han startet i jobben som
næringssjef i kommunen 1. mai
har Truls Olufsen-Mehus brukt
mye tid på å sette seg inni fiskerinæringen.
Han er klar på at det er viktig
å få reetablert fiskerinæringen i
Kvalsund.
– Fiskeri har lang tradisjon i
kommunen, og vi ser nå at lokale ressurspersoner har gått
sammen for å styrke kompetanse og gjennomføringsevne.
Det at de har gått sammen og
invitert med seg flere i gruppen, mener jeg øker sjansen for

å lykkes, og det skaper lokalt eierskap og entusiasme. Det finnes jo ingen garantier for suksess, men med nytenkning og
mange nok bein å stå på, så tåler man å snuble noen ganger.

Sikrer vekst og adgang
Et aktivt fiskebruk vil gi positive
ringvirkninger for samfunnet.
Samtidig peker han på at det for
kommunen sin del er viktig å
sikre tilgang til den offentlige,
statlige kaien, servicehuset som
er tilgjengelig for alle fiskerne i
kommunen og veksthuset.

Må forhandle om pris
Hvis kommunestyret går inn
for å kjøpe opp tomten og huse-

ne, må det forhandles om pris,
forteller Olufsen-Mehus
– Pantehavers krav er så langt
unna verdivurderingen at vi antar at det må en forhandling til.
sier næringssjef Truls OlufsenMehus.

Kan ha både gruvedrift
og fiskerinæring
At kommunen kan få gruvedrift i Repparfjord ser ikke den
nye næringssjefen på som et
problem
– En eventuell Nussir-etablering er ikke noe vi ser som et
hinder for en reetablering av
fiskeri. Alternativet er å gjøre
ingenting. Det synes ikke jeg er
aktuelt.

Varangerfjorden, og har en befolkning på 959 personer.
Ikke ulikt Kvalsund. De har ifølge saksutredningen hatt
over 50 prosent økning fra 15 til 23 fiskere og et

2. Kvalsund kommune tar eierskap og kjøper aksjer

etablert fiskebruk.

ved etablering av driftsselskap.
Videre står det at Nesseby har informert Kvalsund at
3. Kvalsund kommune kjøper området med bygget og
leier ut bygget og areal til driftsselskapet.

de ikke ønsker å risikere at private aktører skal legge
ned og stenge fiskebruket. Derfor har de satt av 3
millioner kroner til å bygge nytt fiskebruk, og søkt

Forrige uke behandlet formannskapet saken.
Rådmannens tilrådning var å gå inn for alternativ to,

midler hos Sametinget og Råfisklaget. Bygget leier de
så ut til kommersielle aktører for drift.

med en eierandel på inntil 49 prosent og 1 million
kroner som kan hentes fra investeringsfondet. Men
formannskapet valgte å gå inn for det siste alternativet.

Gode vilkår i dag For litt over et år siden startet en
gruppe fiskeaktører et prosjekt kalt Kvalsund
Fiskeproduksjon AS S. U. S. De har tatt initiativet til

Færrest fiskere i fylket I sakspapirene vises det til at
fiskerinæringen i en årrekke har utgjort en stor del av
kommunens næringsliv - med Kvalsundbruket som en

dialog med Kvalsund kommune og Hammerfest
kommune med tanke på reetablering av
Kvalsundbruket.

viktig faktor. Uten fiskemottak har antall fiskere i
kommunen blitt redusert fra 33 til 17, og rekrutteringen
har stoppet opp.

Samarbeidsgruppen består av åtte båter med en total
fangstkvantum på 3.810 tonn. Det er tenkt å utgjøre
grunnlaget for å etablere fiskebruket.

«Effekten av et fiskebruk som ikke har vært skikkelig i
drift siden 2009 er at Kvalsund kommune har blitt den
kommunen i Finnmark med færrest fiskere og færrest
registrerte fiskebåter, og som på få år har hatt størst

I tillegg er det flere mulige leverandører. Seks
fartøyeiere lokalt som vil ønske å levere i Kvalsund,
notbåter, trålere og regionale båter som følger fisken.

prosentvis frafall i næringen. »
Samtidig vises det til at kvotene ble økt i 2012 med den
Mens Kvalsund har hatt nedgang har små
kystsamfunn i Øst-Finnmark opplevd økning. Et

såkalte «Helgakvota» som medførte et påslag i kvote
for 2016 på hele 16 tonn for fiskere i Finnmark. Det har

eksempel er Nesseby, som ligger innerst i
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gitt økt inntektsgrunnlag for kystfiskeflåtens Gruppe II.

med løsningsforslag. Torsdag skal altså

Det vises til at det er innført insentiver for å levere fisk

kommunestyret vurdere om de vil følge opp

til levende lagring og torskehotell, og det trekkes også

formannskapets vedtak og gå inn for å investere

fram muligheten for at det kan åpnes for krabbekvoter

millionbeløp i Kvalsundbruket. Pengene skal i tilfelle

i Vest-Finnmark.

hentes fra investeringsfondet og næringsfondet til
kommunen.

Moderne fiskebruk har ikke lenger pallevekt og is som
forretningsmodell poengteres det i saksutredningen.

Samarbeidsgruppen Kvalsund Fiskeindustri A/S

«Fiskebruk skal ta imot, foredle og forhandle skalldyr
og fisk, og all fangst kan nå selges online med noen

Navn MB «Repparfjord» MB «Eivågtind» MB «Linda

tastetrykk. »

Merete» MS «Havørna»

Konklusjonen er at det er bedre å være både fisker og

MS «Eidvågfisk» F186H MB «Næssjenta»

fiskeselger i dag.
MB «Junior»
Positive ringvirkninger Videre vises det til at fiskebruket
kan gi jobber til mange; både nye tilflyttere, flyktninger

MB «Pil I»

med oppholdstillatelse og ungdom. Det blir også
grunnlag for at servicenæringer til fiskeri vil kunne

Eier Repparfjord Kystfiske Nordvågen Kystfiske, Stein

blomstre opp, som mekaniske tjenester, bøteri, egning

Johannessen Pål Johannesen Eidvågfisk AS Eidvågfisk

og salg av lokale varer og tjenester.

AS Sjur Næss Johannessen John Are Olsen med flere
Torulf Olsen

«At et aktivt fiskebruk vil gi positive ringvirkninger for
samfunnet er det liten tvil om», slås det fast.

© Finnmark Dagblad
Les hele nyheten på http://ret.nu/s2ID4w3x

- Overpris I februar 2016 fikk Kvalsund kommune en
verdivurdering på tomten og et bygg bestående av to
deler. Ifølge den ligger verdien på 1.550.000 kroner.
Men i sakspapirene vises det til at panthaver har 2,7
millioner kroner i krav i boet, og at de gjennom megler
har uttrykt at salgssum under kroner 2 millioner kroner
er uinteressant.
Opprustningskostnader er estimert til 2,5 millioner
kroner og innkjøp av produksjonsutstyr er vurdert til ca.
2,5 millioner kroner.
I sakspapirene vises det til at samarbeidsgruppen
ønsker å ta kostnaden med oppussing og innkjøp av
produksjonsutstyr, men at det ikke er «forsvarlig for
lokalt næringsliv å kjøpe Kvalsundbruket til en overpris
når den reelle verdien er langt lavere enn hva panthaver
krever. »
Derfor er Kvalsund kommune koblet inn for å hjelpe til
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Vil ha liv i fiskebruket igjen
 iFinnmark Pluss. 22.06.2016 16:17. Oppdatert 19:07

Torsdag skal kommunestyret i Kvalsund bestemme
hvorvidt kommunens skal investere millionbeløp i det
nedlagte fiskebruket. Kvalsundbruket har vært uten
drift siden 2010 da Orca North Cape AS stengte ned
fiskemottaket.
Nå har administrasjonen utarbeidet tre alternativer for
å realisere aktivitet i fiskebruket:
1. Kvalsund kommune forblir passiv og lar markedet
gå sin gang.
2. Kvalsund kommune tar eierskap og kjøper aksjer
ved etablering av driftsselskap.
3. Kvalsund kommune kjøper området med bygget og
leier ut bygget og areal til driftsselskapet.
Forrige uke behandlet formannskapet saken.
Rådmannens tilrådning var å gå inn for alternativ to,
med en eierandel på inntil 49 prosent og 1 million
kroner som kan hentes fra investeringsfondet. Men
formannskapet valgte å gå inn for det siste alternativet.
Færrest fiskere i fylket
I sakspapirene vises det til at fiskerinæringen i en
årrekke har utgjort en stor del av kommunens
næringsliv - med Kvalsundbruket som en viktig faktor.
Uten fiskemottak har antall fiskere i kommunen blitt
redusert fra 33 til 17, og rekrutteringen har stoppet
opp.
Effekten av et fiskebruk som ikke har vært skikkelig i
drift siden 2009 er at Kvalsund kommune har blitt den
kommunen i Finnmark med færrest fiskere og færrest
registrerte fiskebåter, og som på få år har hatt størst
prosentvis frafall i næringen.
Mens Kvalsund har hatt nedgang har små
kystsamfunn i Øst-Finnmark opplevd økning. Et
eksempel er Nesseby, som ligger innerst i
Varangerfjorden, og har en befolkning på 959 personer.

Ikke ulikt Kvalsund. De har ifølge saksutredningen hatt
over 50 prosent økning fra 15 til 23 fiskere og et
etablert fiskebruk.
Videre står det at Nesseby har informert Kvalsund at
de ikke ønsker å risikere at private aktører skal legge
ned og stenge fiskebruket. Derfor har de satt av 3
millioner kroner til å bygge nytt fiskebruk, og søkt
midler hos Sametinget og Råfisklaget. Bygget leier de
så ut til kommersielle aktører for drift.
Gode vilkår i dag
For litt over et år siden startet en gruppe fiskeaktører
et prosjekt kalt Kvalsund Fiskeproduksjon AS S.U.S. De
har tatt initiativet til dialog med Kvalsund kommune og
Hammerfest kommune med tanke på reetablering av
Kvalsundbruket.
Samarbeidsgruppen består av åtte båter med en total
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er uinteressant.

grunnlaget for å etablere fiskebruket.
Opprustningskostnader er estimert til 2,5 millioner
I tillegg er det flere mulige leverandører. Seks

kroner og innkjøp av produksjonsutstyr er vurdert til ca.

fartøyeiere lokalt som vil ønske å levere i Kvalsund,

2,5 millioner kroner.

notbåter, trålere og regionale båter som følger fisken.
I sakspapirene vises det til at samarbeidsgruppen
Samtidig vises det til at kvotene ble økt i 2012 med

ønsker å ta kostnaden med oppussing og innkjøp av

den såkalte Helgakvota som medførte et påslag i kvote

produksjonsutstyr, men at det ikke er forsvarlig for

for 2016 på hele 16 tonn for fiskere i Finnmark. Det har

lokalt næringsliv å kjøpe Kvalsundbruket til en overpris

gitt økt inntektsgrunnlag for kystfiskeflåtens Gruppe II.

når den reelle verdien er langt lavere enn hva panthaver

Det vises til at det er innført insentiver for å levere fisk

krever.

til levende lagring og torskehotell, og det trekkes også
fram muligheten for at det kan åpnes for krabbekvoter

Derfor er Kvalsund kommune koblet inn for å hjelpe til

i Vest-Finnmark.

med løsningsforslag. Torsdag skal altså
kommunestyret vurdere om de vil følge opp

Moderne fiskebruk har ikke lenger pallevekt og is som

formannskapets vedtak og gå inn for å investere

forretningsmodell poengteres det i saksutredningen.

millionbeløp i Kvalsundbruket. Pengene skal i tilfelle

Fiskebruk skal ta imot, foredle og forhandle skalldyr og

hentes fra investeringsfondet og næringsfondet til

fisk, og all fangst kan nå selges online med noen

kommunen.

tastetrykk.
Samarbeidsgruppen Kvalsund Fiskeindustri A/S
Konklusjonen er at det er bedre å være både fisker og
fiskeselger i dag.

Navn Eiere

Positive ringvirkninger

MB Repparfjord Repparfjord Kystfiske

Videre vises det til at fiskebruket kan gi jobber til

MB Eivågtind Nordvågen Kystfiske, Stein

mange; både nye tilflyttere, flyktninger med

Johannessen

oppholdstillatelse og ungdom. Det blir også grunnlag
for at servicenæringer til fiskeri vil kunne blomstre opp,

MB Linda Merete

som mekaniske tjenester, bøteri, egning og salg av
lokale varer og tjenester.

Pål Johannesen

At et aktivt fiskebruk vil gi positive ringvirkninger for

MS Havørna

samfunnet er det liten tvil om, slås det fast.
Eidvågfisk AS
- Overpris
MS Eidvågfisk
I februar 2016 fikk Kvalsund kommune en
verdivurdering på tomten og et bygg bestående av to

Eidvågfisk AS

deler. Ifølge den ligger verdien på 1.550.000 kroner.
Men i sakspapirene vises det til at panthaver har 2,7

MB Næssjenta

millioner kroner i krav i boet, og at de gjennom megler
har uttrykt at salgssum under kroner 2 millioner kroner

Sjur Næss Johannessen

Side 51 av 86

Nyheter - Nofima AS

Uttak 04.07.2016

offentlige, statlige kaien, servicehuset som er
MB Junior

tilgjengelig for alle fiskerne i kommunen og veksthuset.

John Are Olsen m/fl.

Må forhandle om pris

MB Pil I Torulf Olsen

Hvis kommunestyret går inn for å kjøpe opp tomten
og husene, må det forhandles om pris, forteller

Image info:

Olufsen-Mehus

Ønsker aktivitet: En gruppe med fiskeaktører ønsker å

- Pantehavers krav er så langt unna verdivurderingen

starte opp fiskemottak i Kvalsundbruket igjen. Til det

at vi antar at det må en forhandling til. sier næringssjef

trenger de hjelp fra kommunen. Torsdag skal

Truls Olufsen-Mehus.

kommunestyret bestemme hvorvidt de ønsker å kjøpe
opp tomten. Her er fra 2006 da Kvalsund fiskeindustri

Kan ha både gruvedrift og fiskerinæring

driftet Kvalsundbruket.
At kommunen kan få gruvedrift i Repparfjor ser ikke
Eksisterende arealer knyttet til Kvalsundbruket

den nye næringssjefen på som et problem

Fact-box:

- En eventuell Nussir-etablering er ikke noe vi ser som
et hinder for en re-etablering av fiskeri. Alternativet er å

Mener reetablering er viktig

gjøre ingenting. Det synes ikke jeg er aktuelt.

Næringssjefen i Kvalsund ønsker at kommunen skal

© iFinnmark Pluss

satse på fiskerinæringen. Siden han startet i jobben

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

som næringssjef i kommunen 1. mai har OlufsenMehus brukt mye tid på å sette seg inni
fiskerinæringen.
Han er klar på at det er viktig å få re-etablert
fiskerinæringen i Kvalsund.
- Fiskeri har lang tradisjon i kommunen, og vi ser nå at
lokale ressurspersoner har gått sammen for å styrke
kompetanse og gjennomføringsevne. Det at de har
gått sammen og invitert med seg flere i gruppen,
mener jeg øker sjansen for å lykkes, og det skaper
lokalt eierskap og entusiasme. Det finnes jo ingen
garantier for suksess, men med nytenkning og mange
nok bein å stå på, så tåler man å snuble noen ganger.
Sikrer vekst og adgang
Et aktivt fiskebruk vil gi positive ringvirkninger for
samfunnet. Samtidig peker han på at det for
kommunen sin del er viktig å sikre tilgang til den
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Hvem skal utforme fiskeflåten?
 Fiskeribladet Fiskaren. 22.06.2016. Side: 16

Medreder Kristian Kransvik kommer med innspill i
debatten rundt kvoteinstruksen og tar for seg
frysingen av instruksen.
I januar 2016 kom fiskeriminister Per Sandberg ut med
en ny fartøyinstruks for kystflåten i Norge. Den er en
forenkling og standardisering av tidligere praktisert
praksis. Den sier at en fartøykvote med
hjemmelslengde under 11 meter ikke kan flyttes opp til
et større fartøy enn 14,99 meter etter ønske fra
landsmøtet i Norges fiskarlag 2015 i Trondheim.
Videre standardiseres også muligheten for at
hjemmelslengder over 11 meters hjemmelslengde kan
plasseres på alle fartøy over 11 meters lengde, opp til
500 kubikkmeter lasterom. Dette er bestemmelse som
tilsier at den tidligere praksisen blir standardisert for
hele landet og gjør det mulig for alle med kvoter over
11 meter å drive med det fartøy de ønsker å bruke til
fiske.
Etter dette har hele fiskeri Norge gått i et eneste stort
sammensurium. Fylkeslag, miljøorganisasjoner,
politikere, media og fiskekjøper har meldt seg inn i
diskusjonen. De mener at med fri fartøybegrensing for
kvoter over 11 meter er det med på å bygge ned
kystnorge og lokalsamfunn. Og til slutt har det gått så
langt at Stortinget ønsker å fryse instruksen og all
kvotetrafikk mellom lengdegruppene.
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Medreder Kristian Kransvik kommer med innspill i debatten rundt
kvoteinstruksen og tar for seg frysingen av instruksen.

Hvem skal utforme fiskeflåten?
Innlegg

z politikk

I

januar 2016 kom fiskeriminister Per Sandberg ut
med en ny fartøyinstruks
for kystflåten i Norge. Den
er en forenkling og standardisering av tidligere praktisert praksis. Den sier at en
fartøykvote med hjemmelslengde under 11 meter ikke
kan flyttes opp til et større
fartøy enn 14,99 meter etter
ønske fra landsmøtet i Norges
fiskarlag 2015 i Trondheim.
Videre standardiseres også
muligheten for at hjemmelslengder over 11 meters
hjemmelslengde kan plasseres på alle fartøy over 11
meters lengde, opp til 500
kubikkmeter lasterom. Dette
er bestemmelse som tilsier at
den tidligere praksisen blir
standardisert for hele landet
og gjør det mulig for alle med
kvoter over 11 meter å drive
med det fartøy de ønsker å
bruke til fiske.
Etter dette har hele fiskeri
Norge gått i et eneste stort
sammensurium. Fylkeslag,
miljøorganisasjoner, politikere, media og fiskekjøper
har meldt seg inn i diskusjonen. De mener at med fri
fartøybegrensing for kvoter
over 11 meter er det med på
å bygge ned kystnorge og
lokalsamfunn. Og til slutt har
det gått så langt at Stortinget
ønsker å fryse instruksen
og all kvotetrafikk mellom
lengdegruppene.
Dette utfallet er det aller
siste denne saken trenger.
Denne instruksen har ikke
gjort noe annet enn at det
nå er mulig for redere rundt
om i landet å bruke større
fartøy til å fiske sine kvoter.
Dette gir best kvalitet, best
utnyttelse av råstoff og best
komfort til de som lever om
bord i fartøyene. Når Stortinget eventuelt stenger denne
instruksen vil det si at redere
kun får lov til å ha en lengdegruppe opp i Finnmarksmodellen å utvikle sitt fartøy på.
Med en utvikling av fiskeritonnasje i dag som går på
størrelse, komfort, kjøleteknologi, fangstmetode, oppbevaring av fangst osv. er det
viktig for næringen å ha en
mulighet for å kunne utvide
sin virksomhet og lønnsomhet med større og mer
moderne fartøy. For å satse
på levendelagring av torsk
trengs større fartøy for bedre
kapasitet og oppbevaring av
fisken som skal i merd og
videre ut i verden senere på
året. Ved å stoppe instruksen
vil det kunne sitte mange

OPPRETTHOLDER:
Skribenten mener
flåtegruppen stor kyst
er med på å styrke
kjøperkapasiteten i mange
småsamfunn, som f. eks
Havøysund. ILL.FOTO

Kristian
Kransvik
er medeier
i Kransvik
AS.

en kvote er en deltageradgang som er utdelt av staten
for mange år siden. Noen har
kanskje kjøpt rettigheter fra
andre eller fått rekrutteringskvote. Om denne instruksen
stoppes så sier altså landet
Norge at vi bryr oss ikke
om dine behov for en bedre
arbeidsplass. Du får ha en så
stor båt som vi sier, og så får
du klare deg med det.

fartøy. Dette er reinspikka
propaganda fra de som ikke
vil forstå! Finnmarksmodellen er utformet av Norges
Fiskarlag i 2006 og fordeler
kystflåtene i 4 kvotegrupper.
Denne ligger fast for hele
kystflåten og vil nok ligge fast
i mange, mange år fram i tid.
Stor kyst kan ikke kjøpe disse
kvotene direkte til sine fartøy
for så å fiske de.

Om denne
instruksen
stoppes så sier
altså landet
Norge at vi
bryr oss ikke
om dine behov
for en bedre
arbeidsplass

Er dette riktig?
Skal politikere, miljøorganisasjoner og fergeskippere
sitte og diktere hva vi skal
fiske med? Er ikke det aller
beste at vi kan få litt friere
tøyler i hva vi ønsker som
arbeidsplass? Står landbruksmyndighetene og sier hvor
mange sau en bonde kan ha i
fjøset?
Instruksen gjør ikke noen
galt. Tidligere praksis har
vært at de forskjellige regionene i Fiskeridirektoratet har
hatt forskjellig praksis for
muligheten til å sette disse
kvotene på fartøy de ønsker
dem på. Så denne muligheten
har vært der i mange år men
med denne instruksen ligger
det fast at alle kan flytte
kvoter til de fartøy de ønsker.
Så, når denne praksisen var
urettferdig praktisert over
landet var det ingen som
brydde seg – men da det ble
rettferdig for alle ble det
ramaskrik.
Mange sikter også til at
stor kyst, med rederi som har
store kystnotfartøy som er
helårsdrevende, kommer til å
kjøpe opp alle kvotene under
15 meters hjemmelslengde og
sette de på sine egne større

Ingen fiende
I 2004 innførte daværende
fiskeriminister Svein Ludvigsen en strukturordning
for kystflåten over 15 meters
lengde. Denne ga muligheten
for rederi med fartøy over 15
meter å strukturere innad i
sin egen lengdegruppe.
Eks. kan et rederi med et
fartøy 22 meters lengde med
kvote på 22 meter, strukturere inn en kvote fra sin egen
lengdegruppe inn på sitt fartøy og mister 20 % av kvoten
som strukturens tilbake til
den lengdegruppen. Han kan
IKKE strukturere inn på sitt
fartøy en kvote på 14 meter,
fordi dette er i en annen
lengdegruppe i Finnmarsmodellen. Dette gjør det umulig
for stor kyst å kjøpe mindre
kvoter for å sette på sine
større fartøy.
Og vil stor kyst selge sine
store kvoter for å kunne kjøpe disse mindre og rimeligere
kvotene fra mindre fartøy for
å drive sine flotte 120 fotinger
til flere titalls millioner? Det
er nok lite sannsynlig, for
alt handler om penger. Med
mindre kvoter vil også det
økonomiske resultatet bli
mindre. Men for dem som

””

rundt om kring som har lyst
til å utnytte denne muligheten, men som må sitte med
skjegget i postkassen fordi
han ikke har stor nok båt og
ikke får lov til å ha større.
Sa ikke fiskeriminister Per
Sandberg på debatten i NRK
at villfisknæringen skal ha
en seksdobling i verdien, og
den verdien skal komme fra
å levere det best mulig av
kvalitet.
Det hele brygger ned til at

kommer fra mindre fartøy
og kvoter, og som ønsker
en lettere hverdag og bedre
forhold for fisk og folk bør det
ikke da være mulig at når et
rederi som bytter ut sin eldre
eks 90 fots båt for å bygge
nytt, da er det vel bedre at det
er en ung og satsende reder
som kjøper den båten til sine
mindre kvoter enn at det går
til Afrika?
Stor kyst er ikke en fiende i
kystnorge. Kanskje det er den
gruppen som holder kysten
oppe? Hadde det ikke vært for
stor kyst ville mange fiskerihavner rundt om i landet
vært langt ned. Eks. Havøysund, Brevikbotn, Årviksand,
Båtsfjord og mange flere. Stor
kyst leverer torsk, hyse, notsei og annen fisk som styrker
kjøperkapasiteten i disse små
samfunnene – som gjør det
mulig for fiskere fra fjern og
nær å ha en bedre mulighet
for å få solgt fangsten sin.
Vårt ønske er at denne
fartøyinstruksen bør få være
i fred som den er i dag. La de
som ønsker større båter få
mulighet til det, og de som ønsker å beholde sine kvoter og
fartøy gjøre det. Behold Finnmarksmodellen og strukturmodellen som hjørnesteinene
i næringen. Det skjer så støtt
at fiskerimyndighetene
endrer reguleringer. Det gjør
det nesten umulig å forutse
noe i denne næringen. Om vi
bare kunne fått hatt det slikt
det er i dag så vil nok alle bli
fornøyd med tiden. Både store
og små. Gammel og ung.

oppbevaring av fangst osv. er det viktig for næringen å
ha en mulighet for å kunne utvide sin virksomhet og
lønnsomhet med større og mer moderne fartøy. For å
satse på levendelagring av torsk trengs større fartøy
for bedre kapasitet og oppbevaring av fisken som skal i
merd og videre ut i verden senere på året. Ved å stoppe
instruksen vil det kunne sitte mange rundt om kring
som har lyst til å utnytte denne muligheten, men som

Dette utfallet er det aller siste denne saken trenger.

må sitte med skjegget i postkassen fordi han ikke har
stor nok båt og ikke får lov til å ha større. Sa ikke

Denne instruksen har ikke gjort noe annet enn at det
nå er mulig for redere rundt om i landet å bruke større
fartøy til å fiske sine kvoter. Dette gir best kvalitet, best
utnyttelse av råstoff og best komfort til de som lever

fiskeriminister Per Sandberg på debatten i NRK at
villfisknæringen skal ha en seksdobling i verdien, og
den verdien skal komme fra å levere det best mulig av
kvalitet.

om bord i fartøyene. Når Stortinget eventuelt stenger
denne instruksen vil det si at redere kun får lov til å ha
en lengdegruppe opp i Finnmarksmodellen å utvikle
sitt fartøy på.

Det hele brygger ned til at en kvote er en
deltageradgang som er utdelt av staten for mange år
siden. Noen har kanskje kjøpt rettigheter fra andre eller
fått rekrutteringskvote. Om denne instruksen stoppes

Med en utvikling av fiskeritonnasje i dag som går på

så sier altså landet Norge at vi bryr oss ikke om dine

størrelse, komfort, kjøleteknologi, fangstmetode,
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behov for en bedre arbeidsplass. Du får ha en så stor

kvoten som strukturens tilbake til den lengdegruppen.

båt som vi sier, og så får du klare deg med det.

Han kan IKKE strukturere inn på sitt fartøy en kvote på
14 meter, fordi dette er i en annen lengdegruppe i

Er dette riktig?

Finnmarsmodellen. Dette gjør det umulig for stor kyst
å kjøpe mindre kvoter for å sette på sine større fartøy.

Skal politikere, miljøorganisasjoner og fergeskippere
sitte og diktere hva vi skal fiske med? Er ikke det aller

Og vil stor kyst selge sine store kvoter for å kunne

beste at vi kan få litt friere tøyler i hva vi ønsker som

kjøpe disse mindre og rimeligere kvotene fra mindre

arbeidsplass? Står landbruksmyndighetene og sier

fartøy for å drive sine flotte 120 fotinger til flere titalls

hvor mange sau en bonde kan ha i fjøset?

millioner? Det er nok lite sannsynlig, for alt handler om
penger. Med mindre kvoter vil også det økonomiske

Instruksen gjør ikke noen galt. Tidligere praksis har

resultatet bli mindre. Men for dem som kommer fra

vært at de forskjellige regionene i Fiskeridirektoratet

mindre fartøy og kvoter, og som ønsker en lettere

har hatt forskjellig praksis for muligheten til å sette

hverdag og bedre forhold for fisk og folk bør det ikke

disse kvotene på fartøy de ønsker dem på. Så denne

da være mulig at når et rederi som bytter ut sin eldre

muligheten har vært der i mange år men med denne

eks 90 fots båt for å bygge nytt, da er det vel bedre at

instruksen ligger det fast at alle kan flytte kvoter til de

det er en ung og satsende reder som kjøper den båten

fartøy de ønsker. Så, når denne praksisen var

til sine mindre kvoter enn at det går til Afrika?

urettferdig praktisert over landet var det ingen som
brydde seg - men da det ble rettferdig for alle ble det

Stor kyst er ikke en fiende i kystnorge. Kanskje det er

ramaskrik.

den gruppen som holder kysten oppe? Hadde det ikke
vært for stor kyst ville mange fiskerihavner rundt om i

Mange sikter også til at stor kyst, med rederi som har

landet vært langt ned. Eks. Havøysund, Brevikbotn,

store kystnotfartøy som er helårsdrevende, kommer til

Årviksand, Båtsfjord og mange flere. Stor kyst leverer

å kjøpe opp alle kvotene under 15 meters

torsk, hyse, notsei og annen fisk som styrker

hjemmelslengde og sette de på sine egne større fartøy.

kjøperkapasiteten i disse små samfunnene - som gjør

Dette er reinspikka propaganda fra de som ikke vil

det mulig for fiskere fra fjern og nær å ha en bedre

forstå! Finnmarksmodellen er utformet av Norges

mulighet for å få solgt fangsten sin.

Fiskarlag i 2006 og fordeler kystflåtene i 4
kvotegrupper. Denne ligger fast for hele kystflåten og

Vårt ønske er at denne fartøyinstruksen bør få være i

vil nok ligge fast i mange, mange år fram i tid. Stor kyst

fred som den er i dag. La de som ønsker større båter få

kan ikke kjøpe disse kvotene direkte til sine fartøy for

mulighet til det, og de som ønsker å beholde sine

så å fiske de.

kvoter og fartøy gjøre det. Behold Finnmarksmodellen
og strukturmodellen som hjørnesteinene i næringen.

Ingen fiende

Det skjer så støtt at fiskerimyndighetene endrer
reguleringer. Det gjør det nesten umulig å forutse noe i

I 2004 innførte daværende fiskeriminister Svein

denne næringen. Om vi bare kunne fått hatt det slikt

Ludvigsen en strukturordning for kystflåten over 15

det er i dag så vil nok alle bli fornøyd med tiden. Både

meters lengde. Denne ga muligheten for rederi med

store og små. Gammel og ung.

fartøy over 15 meter å strukturere innad i sin egen
lengdegruppe.

OPPRETTHOLDER: Skribenten mener flåtegruppen
stor kyst er med på å styrke kjøperkapasiteten i mange

Eks. kan et rederi med et fartøy 22 meters lengde med

småsamfunn, som f. eks Havøysund. ILL.FOTO

kvote på 22 meter, strukturere inn en kvote fra sin egen
lengdegruppe inn på sitt fartøy og mister 20 % av
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Bedrer pakketeknikken for ferske sjømatprodukter
 Fiskeribladet Fiskaren. 1 like treff. 21.06.2016 13:34

Forbedret pakketeknikk gir økt holdbarhet av
sjømatprodukter og redusert matsvinn. Hvert år
foredler, pakker og transporterer norske
sjømatbedrifter rundt 900.000 tonn ferskvare.
Det er mye å spare på å forbedre så vel foredlingen
som forpakningene, skriver.
Et nytt innovasjonsprosjekt for å bedre pakketeknikken
for sjømatprodukter er nå i gang.
Målet er økt bærekraft, lønnsomhet og redusert
miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og
transport.
Økt videreforedlingsgrad kan bidra til redusere
matsvinnet fordi produsentene kan sørge for at
restråstoffet, altså slakteavfallet, blir brukt på best
mulig måte, for eksempel til produksjon av fiskeolje
eller protein. Nye kjøleløsninger og bedre emballering
vil bidra både til mer hensiktsmessige og
miljøbesparende transportløsninger samt øke
holdbarheten og kvaliteten på sjømaten, skriver
Nofima.
Dette skal forskere og bedriftene få til ved å utvikle og
implementere:

Oversikt over like treff
Bedrer pakketeknikken for ferske sjømatprodukter

Fiskeribladet Fiskaren - Login - 21.06.2016 18:00

Nye prosesseringsmetoder for økt råstoffutnyttelse og
produktkvalitet
Optimale transportemballeringsløsninger for laks som
innebærer utvikling av gjenbrukskasser med tilpasset
innerfilm.
Kjølesystem tilpasset nye
transportemballeringsløsninger
Optimal produkt- og forbrukertilpasset emballering.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/X4nH8Ljo
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Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter
 Nofima. 21.06.2016 10:22

Hvert år foredler, pakker og transporterer norske
sjømatbedrifter rundt 900.000 tonn ferskvare. Det er
mye å spare på å forbedre så vel foredlingen som
forpakningene.
Et nytt innovasjonsprosjekt for å bedre pakketeknikken
for sjømatprodukter er nå i gang.
Økt videreforedlingsgrad kan bidra til redusere
matsvinnet fordi produsentene kan sørge for at
restråstoffet, altså slakteavfallet, blir brukt på best
mulig måte, for eksempel til produksjon av fiskeolje
eller protein. Nye kjøleløsninger og bedre emballering
vil bidra både til mer hensiktsmessige og
miljøbesparende transportløsninger samt øke
holdbarheten og kvaliteten på sjømaten.
Kretsløpstankegangen er sentral
I mai var det oppstart for Bionærprosjektet SeaPack.
Prosjektet fulle navn er
Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av
sjømatprodukter og redusert matsvinn. Målet er økt
bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning
relatert til matsvinn, materialforbruk og transport.
Dette skal forskere og bedriftene få til ved å utvikle og
implementere:
1. Nye prosesseringsmetoder for økt råstoffutnyttelse
og produktkvalitet
Optimale transportemballeringsløsninger for laks som
innebærer utvikling av gjenbrukskasser med tilpasset
innerfilm.
Kjølesystem tilpasset nye
transportemballeringsløsninger
Optimal produkt- og forbrukertilpasset emballering.

viktigste verktøyet for å måle miljøeffektene av de nye
metodene, innen både videreforedling og emballering.
Fakta om forskningsprosjektet
Det er Salmar som er prosjektleder og eier, øvrige
bedrifter er Lycro, Tommen Gram, Marel, Yara,
Multivac, Keep-IT og Norsk Lastbærer Pool.
Forskningsinstituttene som deltar er Nofima og
Østfoldforskning. Forskningen finansieres av Norges
forskningsråd i tillegg til deltakende bedrifter.
Trygg og holdbar mat
21. juni 2016 Wenche Aale Hægermark
Kontaktperson
Marit Kvalvåg Pettersen

Livsløpsanalyser og Livsløpskostnadsanalyser blir det
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Seniorforsker Tlf.: +47 928 07 951
marit.kvalvag.pettersen@nofima.no
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/NlbEZ4CY
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Tar museskritt mot topp kvalitet
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 20.06.2016 18:00
Terje Jensen

Kvaliteten på torsken ble hårfint bedre fra 2014 til
2015. Men kvaliteten på garnfisken står på stedet hvil
og er fortsatt gjennomgående for dårlig. Det er
hovedkonklusjonen i en rapport fra Nofima i Tromsø.
De har på oppdrag fra Nærings- og
Fiskeridepartementet reist rundt på kysten for å lete
etter fremgang i forbindelse med at Norges Råfisklag
som ei prøveordning for Nordland, Troms og Finnmark
ble overlatt ansvaret for kvalitetskontrollen fra og med
2015.
- Vi ser en liten forbedring fra 2014 til 2015, og er sånn
sett på rett vei. Men det er fortsatt veldig langt igjen før
næringa kan si seg fornøyd. Fortsatt er det en stor
andel av torskelandingene som har redusert kvalitet og
ikke kan gå til for eksempel merkevaren skrei, forteller
Sjurdur Joenson på Nofima.
Garn
Mest nedslående er atter en gang resultatene for
garnfisken.
- Vi fant sjelden under 20 prosent skadet fisk i
enkeltfangster tatt med garn. Stort sett handlet det om
40 prosent på nattstått bruk som er den normale
måten å drifte på under vinterfisket. Ved å stubbe, det
vil si å sette bruket og dra det på samme tur, så
kommer man ned i 15 - 20 prosent på
gjennomsnittstallene, forteller Joenson fra
undersøkelsen.
Nattstått Fokus i undersøkelsen har vært på blodfeil
og klemskader/avskalling på fisken, ikke på selve
kvaliteten på fiskemuskelen, for eksempel spalting av
fiskekjøttet.
- Vi har sett på blodfeil i den tjukke delen av
fiskemuskelen, feil som er så alvorlige at det ikke kan
gi et topp kvalitetsprodukt. Et problem for garnflåten
på nattstått bruk er at fisken står så lenge på garnet at

det i seg selv gir feil, enten ved at fiskekjøttet klemmes
eller ved at maskene trykker sammen gjellene, fisken
kveles og det oppstår blodfeil. Stubbing reduserer
kvalitetsforringelsen. Men det er fortsatt stort
forbedringspotensiale i forhold til hvor langt ned det er
mulig å komme i forhold til fangstskader i garnfisket,
mener Joenson.
Snurrevad På snurrevad har det vært en påtagelig
fremgang fra 2014 til 2015. I 2014 ble 59 prosent av
fisken karakterisert som god. I fjor handlet det om 76
prosent.
- Litt av fremgangen kan nok tilbakeføres til økt
levendefangsting. Den skjerper fokuset på å unngå
fangstskader. Skadene på snurrevadfisk skyldes i
hovedsak enten stress eller at fisken blir klemt.
Klemskadene blir det flere av jo større hal. I
levendefisket er halene mindre og man tar hensyn til
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stressfaktoren ved å la fisken hvile. Noen er også

med to spylepumper på 22 volt som står på hele tiden,

begynt å bedøve fisken når den komme rombord. Det

forteller Bleiks-fiskeren.

innebærer at fisken blir bløgget mye hurtigere enn før,
fire-fem ganger så fort, hevder enkelt, forteller Nofima-

Ei lenke med 2,5 tonnfisk tar gjerne over to timer å dra.

forskeren.

Med tre lenker tar det seks-sju timer ombord på MatsErik. På en mindre sjark kan det ta dobbelt så lang tid.

Juksa/line På krokredskapene line og juksa gikk
andelen fisk i kategorien god fra henholdsvis 72 til 84

- Vi er fornøyd med svært gode skussmål fra

prosent og fra 90 til 96 prosent fra 2014 til 2015.På line

Mattilsynet da de kontrollerte i vinter. Så får tallene

oppstår problemene strak det blir store fangster.

være som de er, sier Kristiansen.

Andelen fisk med alvorlige feil øker fra to prosent til 14
prosent i snitt når fangstene øker fra under to tonn til 5

Pris etter kvalitet avgjørende for videre fremgang Det

- 10 tonn.

aller viktigste for å heve kvaliteten på norsk torsk er at
kjøperne og markedet priser torsken ut fra kvalitet. Det

- Årsaken er i all hovedsak for sein bløgging, sier

hevder Nofima-forsker Sjurdur Joenson som sammen

Joenson.

med kollegen Torbjørn Tobiassen, Heidi Nilsen, Bjørg
Helen Nøstvold og Bjørn Inge Bendiksen har

Fisker: - Høres mye ut Odd Magne Kristiansen drifter

gjennomført undersøkelsen Kvalitet på torsk i 2014 og

med garn for Andenes og Bleik lengst nord i Nordland.

2015.

Han synes umiddelbart at det høres mye ut at 40 - 50
prosent av garnfisken betegnes som dårlig.

- Pris etter kvalitet fungerer ikke spesielt godt i
hvitfisksektoren i dag. Vi har opplevd at juksaflåten har

Bleiks-fiskerne stubber utelukkende, det vil si at de

måttet ligge i land når det var for mye fisk på bruket

setter bruket og drar det fortløpende. Da er

mens resten av flåten har kunnet fiske. Det er et godt

prosentandelen dårlig fisk nede i 15 - 20 prosent, i følge

eksempel på at fiskekjøperne er mer interessert i

undersøkelsen. Selv det synes Kristiansen er mye. Men

volum enn i topp kvalitetsfisk, forteller Joenson.

han er samtidig klar på at stubbing kan være så mangt.
For kjøperne er ofte regnestykket at store volum av en
- Med mye bruk og lite folk ombord så kan det fort

litt dårligere kvalitet er mer lønnsomt enn mindre

vekk ta både 12, 14 og 16 timer før den siste lenka er

volum av topp kvalitet.

ferdig dratt. Vi for vår del fisker ikke med mer enn tre
lenker når fisken kommer for fullt. Og vi sløyer fisken

- Resultatet er at altfor mye er altfor dårlig, mener

fortløpende etter hvert som den kommer ombord. Vi

forskeren.

har fire-fem mann til å ta av fisken, mens jeg tar i mot
og sløyer. Blir det mye fisk, flytter flere over i sløyinga,

Han vil ikke klandre verken den ene eller den andre.

forteller Kristiansen.
- Nøkkelen er at det blir regningssvarende å satse på
Det aller viktigste er imidlertid vann.

kvalitet. All erfaring tilsier at fiskerne forbedrer seg fort
dersom de har igjen for det.

- De som tar av, legger fisken i sløyebinge med vann.
Når fisken er sløyd, går den over i en uttaksbinge, også

Joenson tror allikevel ikke på de helt store endringene

det med rennende vann. Hvis det ikke er rennende

i årene fremover.

vann her, så blir den fort rød i kverken. Derfra går fisken
i rommet hvor det også er reint vann. Vi gjør i det hele

- Vi vil nok få tekniske forbedringer som hjelper på. Og

tatt alt som står i vår makt for å berge optimal kvalitet

ikke minst er det grunn til å ha store forhåpninger til de
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systemene som nå utvikles rundt fangstbegrensning.
Men vi får ingen fundamentale endringer uten at det
lønner seg med kvalitet for alle parter, mener Nofimaforskeren.
Ill.foto. Torskelanding
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Q7rGuhh
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Nofima har enn så lenge lite å melde i forhold til
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mulige markedsgevinster av økt fokus på

Fakta: kvalitet
QQNofima har gjennom mange år

fiskekvaliteten her hjemme. Men det skyldes enn så

arbeidet med problemstillinger
knyttet til råstoffkvalitet og konsekvens av redusert kvalitet.

QQI 2004 gjennomførte de blant

annet en større undersøkelse om
fangstskader.

lenge mer metodiske utfordringer enn at gevinstene

QQDe har over tid gjennomført

og systematisert dokumentasjon av kvaliteten, og har som en
del av dette arbeidet etablert en
database for denne type data.

ikke finnes.

QQI forbindelse med at Råfiskla-

GARN: Garnfisk er
vanskeligere å få av topp
kvalitet enn torsk fanget
med de andre redskapene
i kystfisket. Det viser nye
undersøkelser fra Nofima.
Personene på bildet
har ikke vært involvert i
undersøkelsen.

Håpet er å ha lagt et grunnlag i 2015 for å kunne måle
eventuelle effekter i løpet av sesongen 2016.

ILL.FOTO: TERJE JENSEN

Pris etter
kvalitet avgjørende

Da er målet å forsøke å identifisere eventuell økt
tilgang på torsk i de best betalte markedssegmentene,
økninger som ikke skyldes vær- eller
sesongsvingninger. Hovedfokus blir allikevel på
industrielle kjøpere i Tyskland og Polen for om mulig å
fange opp endringer i kvaliteten på fisk de mottar fra
Norge.
Det er nemlig de industrielle kjøperne
(videreforedlerne) som har størst utfordringer knyttet
til kvalitet. Særlig fangstskader skaper problemer på
fileten med tanke på utbytte, produksjonstid og mulige
produkttyper. Disse kundene har så langt antydet at
kvaliteten er noenlunde lik fra sesong til sesong,

get overtok ansvaret for kvalitetskontrollen fra og med 2015,
har Nofima gjennomført kvalitetsregistreringer for eventuelt
å påvise fremgang. Målet er økt
verdiskaping fra næringa
QQI tillegg til fangstskaderegistreringene, gjør instituttet
spørreundersøkelser blant
aktører og ute i markedene for
å få et bredere grunnlag for å
evaluere om ordningen gjennom
Råfisklaget gir målbare effekter
markedsmessig.

FORBEDRING: Kvaliteten på Snurrevadfangster er bedre i 2015
enn i 2014. ILL.FOTO: LARS A. OMA

innebærer at fisken blir bløgget
mye hurtigere enn før, fire-fem
ganger så fort, hevder enkelt,
forteller Nofima-forskeren.

Juksa/line
På krokredskapene line og
juksa gikk andelen fisk i kategorien «god» fra henholdsvis
72 til 84 prosent og fra 90 til
96 prosent fra 2014 til 2015.På

line oppstår problemene strak
det blir store fangster. Andelen
fisk med alvorlige feil øker fra
to prosent til 14 prosent i snitt
når fangstene øker fra under to
tonn til 5 - 10 tonn.
– Årsaken er i all hovedsak
for sein bløgging, sier Joenson.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Det aller viktigste for å heve
kvaliteten på norsk torsk er at
kjøperne og markedet priser
torsken ut fra kvalitet. Det
hevder Nofima-forsker Sjurdur Joenson som sammen
med kollegen Torbjørn
Tobiassen, Heidi Nilsen, Bjørg
Helen Nøstvold og Bjørn Inge
Bendiksen har gjennomført
undersøkelsen «Kvalitet på
torsk i 2014 og 2015».
– Pris etter kvalitet fungerer ikke spesielt godt i
hvitfisksektoren i dag. Vi har
opplevd at juksaflåten har
måttet ligge i land når det var
for mye fisk på bruket mens
resten av flåten har kunnet
fiske. Det er et godt eksempel
på at fiskekjøperne er mer
interessert i volum enn i topp
kvalitetsfisk, forteller Joenson.
For kjøperne er ofte regnestykket at store volum av en
litt dårligere kvalitet er mer
lønnsomt enn mindre volum
av topp kvalitet.
– Resultatet er at altfor
mye er altfor dårlig, mener
forskeren.
Han vil ikke klandre verken
den ene eller den andre.
– Nøkkelen er at det blir
regningssvarende å satse på
kvalitet. All erfaring tilsier
at fiskerne forbedrer seg fort
dersom de har igjen for det.
Joenson tror allikevel ikke
på de helt store endringene i
årene fremover.
– Vi vil nok få tekniske
forbedringer som hjelper på.
Og ikke minst er det grunn
til å ha store forhåpninger til
de systemene som nå utvikles
rundt fangstbegrensning.
Men vi får ingen fundamentale endringer uten at det
lønner seg med kvalitet for
alle parter, mener Nofimaforskeren.

GARNFISKER: Odd Magne Kristiansen er garnfisker på Bleik.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Fisker: – Høres mye ut
Odd Magne Kristiansen
drifter med garn for Andenes
og Bleik lengst nord i Nordland. Han synes umiddelbart
at det høres mye ut at 40 - 50
prosent av garnfisken betegnes som dårlig.
Bleiks-fiskerne stubber utelukkende, det vil si at de setter
bruket og drar det fortløpende. Da er prosentandelen dårlig fisk nede i 15 - 20 prosent, i
følge undersøkelsen.
Selv det synes Kristiansen
er mye. Men han er samtidig
klar på at stubbing kan være
så mangt.
– Med mye bruk og lite folk
ombord så kan det fort vekk
ta både 12, 14 og 16 timer før
den siste lenka er ferdig dratt.
Vi for vår del fisker ikke med
mer enn tre lenker når fisken
kommer for fullt. Og vi sløyer
fisken fortløpende etter hvert
som den kommer ombord. Vi
har fire-fem mann til å ta av
fisken, mens jeg tar i mot og
sløyer. Blir det mye fisk, flytter

flere over i sløyinga, forteller
Kristiansen.
Det aller viktigste er imidlertid vann.
– De som tar av, legger
fisken i sløyebinge med vann.
Når fisken er sløyd, går den
over i en uttaksbinge, også det
med rennende vann. Hvis det
ikke er rennende vann her,
så blir den fort rød i kverken.
Derfra går fisken i rommet
hvor det også er reint vann. Vi
gjør i det hele tatt alt som står
i vår makt for å berge optimal
kvalitet med to spylepumper
på 22 volt som står på hele tiden, forteller Bleiks-fiskeren.
Ei lenke med 2,5 tonnfisk
tar gjerne over to timer å dra.
Med tre lenker tar det sekssju timer ombord på «MatsErik». På en mindre sjark kan
det ta dobbelt så lang tid.
– Vi er fornøyd med svært
gode skussmål fra Mattilsynet
da de kontrollerte i vinter. Så
får tallene være som de er,
sier Kristiansen.

Kvalitetsutfordringer
Nofima har enn så lenge lite å
melde i forhold til mulige markedsgevinster av økt fokus på
fiskekvaliteten her hjemme.
Men det skyldes enn så lenge
mer metodiske utfordringer
enn at gevinstene ikke finnes.
Håpet er å ha lagt et grunnlag i 2015 for å kunne måle
eventuelle effekter i løpet av
sesongen 2016.
Da er målet å forsøke å identifisere eventuell økt tilgang
på torsk i de best betalte markedssegmentene, økninger
som ikke skyldes vær- eller
sesongsvingninger. Hovedfokus blir allikevel på industrielle kjøpere i Tyskland og
Polen for om mulig å fange
opp endringer i kvaliteten på
fisk de mottar fra Norge.
Det er nemlig de industrielle kjøperne (videreforedlerne)
som har størst utfordringer
knyttet til kvalitet. Særlig
fangstskader skaper problemer på fileten med tanke på
utbytte, produksjonstid og
mulige produkttyper. Disse
kundene har så langt antydet
at kvaliteten er noenlunde
lik fra sesong til sesong,
bortsett fra i perioder i 2015

da været var dårlig. En annen
oppfatning er at fisk nærmest
uansett kvalitet kan omsettes,
bare den er billig nok.
De mest betalingsvillige
kundene kjøper i hovedsak
merkevaren skrei og i tillegg
såkalt blankpakket torsk.
Disse rapporterer om få, om
noen, utfordringer i forhold
til kvalitet. Oppstår det
problemer, håndteres dette
hurtig og ryddig av de norske
aktørene, i følge rapporten.
«De fleste av disse aktørene er meget nøye på hva de
kjøper og fra hvem. Pakkenummer på mottaksanlegg,
båtnavn og nummer samt
langsiktige relasjoner med
eksportørene er deres måte
å unngå dårlige leveranser
på. Derfor kan man anta at
disse vil merke lite til om
fisken som landes i Norge
får en gjennomsnittlig bedre
kvalitet. Det som eventuelt vil
merkes, er god tilgang på riktig råstoff. De fleste betalingsvillige kundene mener de kan
omsette mer kvalitetstorsk
i de best betalende markedene», heter det i rapporten.

markedene», heter det i rapporten.

bortsett fra i perioder i 2015 da været var dårlig. En
annen oppfatning er at fisk nærmest uansett kvalitet

@text2

kan omsettes, bare den er billig nok.
© Fiskeribladet Fiskaren

De mest betalingsvillige kundene kjøper i hovedsak

Les hele nyheten på http://ret.nu/18qcVbL2

merkevaren skrei og i tillegg såkalt blankpakket torsk.
Disse rapporterer om få, om noen, utfordringer i
forhold til kvalitet. Oppstår det problemer, håndteres
dette hurtig og ryddig av de norske aktørene, i følge
rapporten.
«De fleste av disse aktørene er meget nøye på hva de
kjøper og fra hvem. Pakkenummer på mottaksanlegg,
båtnavn og nummer samt langsiktige relasjoner med
eksportørene er deres måte å unngå dårlige leveranser
på. Derfor kan man anta at disse vil merke lite til om
fisken som landes i Norge får en gjennomsnittlig bedre
kvalitet. Det som eventuelt vil merkes, er god tilgang på
riktig råstoff. De fleste betalingsvillige kundene mener
de kan omsette mer kvalitetstorsk i de best betalende
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Pris etter kvalitet avgjørende for videre fremgang
 Fiskeribladet Fiskaren. 20.06.2016. Side: 5

Det aller viktigste for å heve kvaliteten på norsk torsk
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er at kjøperne og markedet priser torsken ut fra

Fakta: kvalitet
QQNofima har gjennom mange år

kvalitet.

arbeidet med problemstillinger
knyttet til råstoffkvalitet og konsekvens av redusert kvalitet.

QQI 2004 gjennomførte de blant

annet en større undersøkelse om
fangstskader.

QQDe har over tid gjennomført

og systematisert dokumentasjon av kvaliteten, og har som en
del av dette arbeidet etablert en
database for denne type data.

Det hevder Nofima-forsker Sjurdur Joenson som

QQI forbindelse med at Råfiskla-

sammen med kollegen Torbjørn Tobiassen, Heidi

GARN: Garnfisk er
vanskeligere å få av topp
kvalitet enn torsk fanget
med de andre redskapene
i kystfisket. Det viser nye
undersøkelser fra Nofima.
Personene på bildet
har ikke vært involvert i
undersøkelsen.

Nilsen, Bjørg Helen Nøstvold og Bjørn Inge Bendiksen
har gjennomført undersøkelsen «Kvalitet på torsk i

ILL.FOTO: TERJE JENSEN

2014 og 2015».

Pris etter
kvalitet avgjørende

- Pris etter kvalitet fungerer ikke spesielt godt i
hvitfisksektoren i dag. Vi har opplevd at juksaflåten har
måttet ligge i land når det var for mye fisk på bruket
mens resten av flåten har kunnet fiske. Det er et godt
eksempel på at fiskekjøperne er mer interessert i
volum enn i topp kvalitetsfisk, forteller Joenson.
For kjøperne er ofte regnestykket at store volum av en
litt dårligere kvalitet er mer lønnsomt enn mindre
volum av topp kvalitet.
- Resultatet er at altfor mye er altfor dårlig, mener
forskeren.

get overtok ansvaret for kvalitetskontrollen fra og med 2015,
har Nofima gjennomført kvalitetsregistreringer for eventuelt
å påvise fremgang. Målet er økt
verdiskaping fra næringa
QQI tillegg til fangstskaderegistreringene, gjør instituttet
spørreundersøkelser blant
aktører og ute i markedene for
å få et bredere grunnlag for å
evaluere om ordningen gjennom
Råfisklaget gir målbare effekter
markedsmessig.

FORBEDRING: Kvaliteten på Snurrevadfangster er bedre i 2015
enn i 2014. ILL.FOTO: LARS A. OMA

innebærer at fisken blir bløgget
mye hurtigere enn før, fire-fem
ganger så fort, hevder enkelt,
forteller Nofima-forskeren.

Juksa/line
På krokredskapene line og
juksa gikk andelen fisk i kategorien «god» fra henholdsvis
72 til 84 prosent og fra 90 til
96 prosent fra 2014 til 2015.På

line oppstår problemene strak
det blir store fangster. Andelen
fisk med alvorlige feil øker fra
to prosent til 14 prosent i snitt
når fangstene øker fra under to
tonn til 5 - 10 tonn.
– Årsaken er i all hovedsak
for sein bløgging, sier Joenson.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Det aller viktigste for å heve
kvaliteten på norsk torsk er at
kjøperne og markedet priser
torsken ut fra kvalitet. Det
hevder Nofima-forsker Sjurdur Joenson som sammen
med kollegen Torbjørn
Tobiassen, Heidi Nilsen, Bjørg
Helen Nøstvold og Bjørn Inge
Bendiksen har gjennomført
undersøkelsen «Kvalitet på
torsk i 2014 og 2015».
– Pris etter kvalitet fungerer ikke spesielt godt i
hvitfisksektoren i dag. Vi har
opplevd at juksaflåten har
måttet ligge i land når det var
for mye fisk på bruket mens
resten av flåten har kunnet
fiske. Det er et godt eksempel
på at fiskekjøperne er mer
interessert i volum enn i topp
kvalitetsfisk, forteller Joenson.
For kjøperne er ofte regnestykket at store volum av en
litt dårligere kvalitet er mer
lønnsomt enn mindre volum
av topp kvalitet.
– Resultatet er at altfor
mye er altfor dårlig, mener
forskeren.
Han vil ikke klandre verken
den ene eller den andre.
– Nøkkelen er at det blir
regningssvarende å satse på
kvalitet. All erfaring tilsier
at fiskerne forbedrer seg fort
dersom de har igjen for det.
Joenson tror allikevel ikke
på de helt store endringene i
årene fremover.
– Vi vil nok få tekniske
forbedringer som hjelper på.
Og ikke minst er det grunn
til å ha store forhåpninger til
de systemene som nå utvikles
rundt fangstbegrensning.
Men vi får ingen fundamentale endringer uten at det
lønner seg med kvalitet for
alle parter, mener Nofimaforskeren.

GARNFISKER: Odd Magne Kristiansen er garnfisker på Bleik.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Fisker: – Høres mye ut
Odd Magne Kristiansen
drifter med garn for Andenes
og Bleik lengst nord i Nordland. Han synes umiddelbart
at det høres mye ut at 40 - 50
prosent av garnfisken betegnes som dårlig.
Bleiks-fiskerne stubber utelukkende, det vil si at de setter
bruket og drar det fortløpende. Da er prosentandelen dårlig fisk nede i 15 - 20 prosent, i
følge undersøkelsen.
Selv det synes Kristiansen
er mye. Men han er samtidig
klar på at stubbing kan være
så mangt.
– Med mye bruk og lite folk
ombord så kan det fort vekk
ta både 12, 14 og 16 timer før
den siste lenka er ferdig dratt.
Vi for vår del fisker ikke med
mer enn tre lenker når fisken
kommer for fullt. Og vi sløyer
fisken fortløpende etter hvert
som den kommer ombord. Vi
har fire-fem mann til å ta av
fisken, mens jeg tar i mot og
sløyer. Blir det mye fisk, flytter

flere over i sløyinga, forteller
Kristiansen.
Det aller viktigste er imidlertid vann.
– De som tar av, legger
fisken i sløyebinge med vann.
Når fisken er sløyd, går den
over i en uttaksbinge, også det
med rennende vann. Hvis det
ikke er rennende vann her,
så blir den fort rød i kverken.
Derfra går fisken i rommet
hvor det også er reint vann. Vi
gjør i det hele tatt alt som står
i vår makt for å berge optimal
kvalitet med to spylepumper
på 22 volt som står på hele tiden, forteller Bleiks-fiskeren.
Ei lenke med 2,5 tonnfisk
tar gjerne over to timer å dra.
Med tre lenker tar det sekssju timer ombord på «MatsErik». På en mindre sjark kan
det ta dobbelt så lang tid.
– Vi er fornøyd med svært
gode skussmål fra Mattilsynet
da de kontrollerte i vinter. Så
får tallene være som de er,
sier Kristiansen.

Kvalitetsutfordringer
Nofima har enn så lenge lite å
melde i forhold til mulige markedsgevinster av økt fokus på
fiskekvaliteten her hjemme.
Men det skyldes enn så lenge
mer metodiske utfordringer
enn at gevinstene ikke finnes.
Håpet er å ha lagt et grunnlag i 2015 for å kunne måle
eventuelle effekter i løpet av
sesongen 2016.
Da er målet å forsøke å identifisere eventuell økt tilgang
på torsk i de best betalte markedssegmentene, økninger
som ikke skyldes vær- eller
sesongsvingninger. Hovedfokus blir allikevel på industrielle kjøpere i Tyskland og
Polen for om mulig å fange
opp endringer i kvaliteten på
fisk de mottar fra Norge.
Det er nemlig de industrielle kjøperne (videreforedlerne)
som har størst utfordringer
knyttet til kvalitet. Særlig
fangstskader skaper problemer på fileten med tanke på
utbytte, produksjonstid og
mulige produkttyper. Disse
kundene har så langt antydet
at kvaliteten er noenlunde
lik fra sesong til sesong,
bortsett fra i perioder i 2015

da været var dårlig. En annen
oppfatning er at fisk nærmest
uansett kvalitet kan omsettes,
bare den er billig nok.
De mest betalingsvillige
kundene kjøper i hovedsak
merkevaren skrei og i tillegg
såkalt blankpakket torsk.
Disse rapporterer om få, om
noen, utfordringer i forhold
til kvalitet. Oppstår det
problemer, håndteres dette
hurtig og ryddig av de norske
aktørene, i følge rapporten.
«De fleste av disse aktørene er meget nøye på hva de
kjøper og fra hvem. Pakkenummer på mottaksanlegg,
båtnavn og nummer samt
langsiktige relasjoner med
eksportørene er deres måte
å unngå dårlige leveranser
på. Derfor kan man anta at
disse vil merke lite til om
fisken som landes i Norge
får en gjennomsnittlig bedre
kvalitet. Det som eventuelt vil
merkes, er god tilgang på riktig råstoff. De fleste betalingsvillige kundene mener de kan
omsette mer kvalitetstorsk
i de best betalende markedene», heter det i rapporten.

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

Han vil ikke klandre verken den ene eller den andre.
- Nøkkelen er at det blir regningssvarende å satse på
kvalitet. All erfaring tilsier at fiskerne forbedrer seg fort
dersom de har igjen for det.
Joenson tror allikevel ikke på de helt store endringene
i årene fremover.
- Vi vil nok få tekniske forbedringer som hjelper på. Og
ikke minst er det grunn til å ha store forhåpninger til de
systemene som nå utvikles rundt fangstbegrensning.
Men vi får ingen fundamentale endringer uten at det
lønner seg med kvalitet for alle parter, mener Nofimaforskeren.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Side 63 av 86

Nyheter - Nofima AS

Uttak 04.07.2016

Tar museskritt mot topp kvalitet
 Fiskeribladet Fiskaren. 20.06.2016. Side: 4

Kvaliteten på torsken ble hårfint bedre fra 2014 til
2015. Men kvaliteten på garnfisken står på stedet hvil
og er fortsatt gjennomgående for dårlig. Terje Jensen
Harstad
Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Nofima i
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Tar museskritt
mot topp kvalitet

Tromsø. De har på oppdrag fra Nærings- og
Fiskeridepartementet reist rundt på kysten for å lete
etter fremgang i forbindelse med at Norges Råfisklag
som ei prøveordning for Nordland, Troms og Finnmark
ble overlatt ansvaret for kvalitetskontrollen fra og med
2015.
- Vi ser en liten forbedring fra 2014 til 2015, og er sånn
sett på rett vei. Men det er fortsatt veldig langt igjen før
næringa kan si seg fornøyd. Fortsatt er det en stor
andel av torskelandingene som har redusert kvalitet og
ikke kan gå til for eksempel merkevaren skrei, forteller
Sjurdur Joenson på Nofima.
Garn
Mest nedslående er atter en gang resultatene for
garnfisken. - Vi fant sjelden under 20 prosent skadet
fisk i enkeltfangster tatt med garn. Stort sett handlet
det om 40 prosent på nattstått bruk som er den
normale måten å drifte på under vinterfisket. Ved å
stubbe, det vil si å sette bruket og dra det på samme
tur, så kommer man ned i 15 - 20 prosent på

z kvalitet
Kvaliteten på torsken
ble hårfint bedre fra
2014 til 2015. Men
kvaliteten på garnfisken
står på stedet hvil og
er fortsatt gjennomgående for dårlig.
Terje Jensen
Harstad
Det er hovedkonklusjonen i en
rapport fra Nofima i Tromsø. De
har på oppdrag fra Næringsog Fiskeridepartementet reist
rundt på kysten for å lete etter
fremgang i forbindelse med at
Norges Råfisklag som ei prøveordning for Nordland, Troms og
Finnmark ble overlatt ansvaret
for kvalitetskontrollen fra og
med 2015.
– Vi ser en liten forbedring fra
2014 til 2015, og er sånn sett på
rett vei. Men det er fortsatt veldig langt igjen før næringa kan
si seg fornøyd. Fortsatt er det en

stor andel av
torskelandingene som har
redusert kvalitet og ikke
kan gå til for
eksempel
merkevaren
skrei, forteller Sjurdur
Joenson på
Nofima.

””

Sjurdur
Joenson

Garn
Mest nedslående er atter en
gang resultatene for garnfisken. – Vi fant sjelden under
20 prosent skadet fisk i enkeltfangster tatt med garn. Stort
sett handlet det om 40 prosent
på nattstått bruk som er den
normale måten å drifte på under vinterfisket. Ved å stubbe,
det vil si å sette bruket og dra
det på samme tur, så kommer
man ned i 15 - 20 prosent på
gjennomsnittstallene, forteller
Joenson fra undersøkelsen.
Nattstått
Fokus i undersøkelsen har vært
på blodfeil og klemskader/avskalling på fisken, ikke på selve
kvaliteten på fiskemuskelen,

Vi ser en liten
forbedring fra 2014 til
2015, og er sånn sett
på rett vei. Men det er
fortsatt veldig langt
igjen før næringa kan si
seg fornøyd
Sjurdur Joenson, kvalitetsforsker
på Nofima

for eksempel spalting av fiskekjøttet.
– Vi har sett på blodfeil i den
tjukke delen av fiskemuskelen,
feil som er så alvorlige at det
ikke kan gi et topp kvalitetsprodukt. Et problem for garnflåten på nattstått bruk er at
fisken står så lenge på garnet
at det i seg selv gir feil, enten
ved at fiskekjøttet klemmes
eller ved at maskene trykker
sammen gjellene, fisken kveles
og det oppstår blodfeil. Stubbing reduserer kvalitetsforringelsen. Men det er fortsatt
stort forbedringspotensiale i
forhold til hvor langt ned det
er mulig å komme i forhold til

TORSK: Fortsatt er det en stor andel av torskelandingene som
har redusert kvalitet og ikke kan gå til for eksempel merkevaren
skrei. ILL.FOTO: TERJE JENSEN

fangstskader i garnfisket, mener Joenson.

Snurrevad
På snurrevad har det vært en
påtagelig fremgang fra 2014 til
2015. I 2014 ble 59 prosent av
fisken karakterisert som god.
I fjor handlet det om 76 prosent.
– Litt av fremgangen kan nok
tilbakeføres til økt levende-

fangsting. Den skjerper fokuset
på å unngå fangstskader. Skadene på snurrevadfisk skyldes
i hovedsak enten stress eller at
fisken blir klemt. Klemskadene
blir det flere av jo større hal. I
levendefisket er halene mindre
og man tar hensyn til stressfaktoren ved å la fisken hvile. Noen
er også begynt å bedøve fisken
når den komme rombord. Det

det i seg selv gir feil, enten ved at fiskekjøttet klemmes
eller ved at maskene trykker sammen gjellene, fisken
kveles og det oppstår blodfeil. Stubbing reduserer
kvalitetsforringelsen. Men det er fortsatt stort
forbedringspotensiale i forhold til hvor langt ned det er
mulig å komme i forhold til fangstskader i garnfisket,
mener Joenson.

gjennomsnittstallene, forteller Joenson fra
undersøkelsen.
Nattstått

Snurrevad
På snurrevad har det vært en påtagelig fremgang fra
2014 til 2015. I 2014 ble 59 prosent av fisken

Fokus i undersøkelsen har vært på blodfeil og
klemskader/avskalling på fisken, ikke på selve

karakterisert som god. I fjor handlet det om 76
prosent.

kvaliteten på fiskemuskelen, for eksempel spalting av
fiskekjøttet.

- Litt av fremgangen kan nok tilbakeføres til økt
levendefangsting. Den skjerper fokuset på å unngå

- Vi har sett på blodfeil i den tjukke delen av
fiskemuskelen, feil som er så alvorlige at det ikke kan
gi et topp kvalitetsprodukt. Et problem for garnflåten

fangstskader. Skadene på snurrevadfisk skyldes i
hovedsak enten stress eller at fisken blir klemt.
Klemskadene blir det flere av jo større hal. I

på nattstått bruk er at fisken står så lenge på garnet at
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levendefisket er halene mindre og man tar hensyn til
stressfaktoren ved å la fisken hvile. Noen er også
begynt å bedøve fisken når den komme rombord. Det
innebærer at fisken blir bløgget mye hurtigere enn før,
fire-fem ganger så fort, hevder enkelt, forteller Nofimaforskeren.
Juksa/line
På krokredskapene line og juksa gikk andelen fisk i
kategorien «god» fra henholdsvis 72 til 84 prosent og
fra 90 til 96 prosent fra 2014 til 2015.På line oppstår
problemene strak det blir store fangster. Andelen fisk
med alvorlige feil øker fra to prosent til 14 prosent i
snitt når fangstene øker fra under to tonn til 5 - 10
tonn.
- Årsaken er i all hovedsak for sein bløgging, sier
Joenson.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
GARN: Garnfisk er vanskeligere å få av topp kvalitet
enn torsk fanget med de andre redskapene i kystfisket.
Det viser nye undersøkelser fra Nofima. Personene på
bildet har ikke vært involvert i undersøkelsen.
ILL.FOTO: TERJE JENSEN GARNFISKER: Odd Magne
Kristiansen er garnfisker på Bleik. ARKIVFOTO: TERJE
JENSEN TORSK: Fortsatt er det en stor andel av
torskelandingene som har redusert kvalitet og ikke kan
gå til for eksempel merkevaren skrei. ILL.FOTO: TERJE
JENSEN
FORBEDRING: Kvaliteten på Snurrevadfangster er
bedre i 2015 enn i 2014. ILL.FOTO: LARS A. OMA
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
Les hele nyheten på http://ret.nu/fozw3268
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Runder 6.400 tonn
 Kyst og Fjord. 17.06.2016 07:32

Kvantumet levende levert torsk har økt med 10% i
forhold til i fjor. Det settes rekorder over hele linja,
også i levendelagringen. Tweet Ifølge Råfisklaget
runder kvantumet levende levert torsk snart 6.400
tonn.
Aldri tidligere har så mye vill torsk blitt lagret levende,
og årets kvantum representerer en økning på 10 % fra
2015, som også var rekordår med sine 5.800 tonn.
24 fartøy har deltatt i dette fisket og det er satt torsk i
merd på 14 ulike steder i Nord-Norge i år. Aktiviteten er
nå på hell og det er kun 2 båter som fortsatt fisker
levende torsk til lagring i merd, opplyser Råfisklaget på
sine nettsider.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/Rv4XRqO3
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Levendelagring av torsk når nye rekorder
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 16.06.2016 17:35

Aldri tidligere har så mye torsk blitt lagret levende.
Levende kvantum nærmer seg så langt i år 6400 tonn,
melder Norges Råfisklag. Aldri tidligere har så store
mengder vill torsk blitt lagret levende.
Økningen er på 10 prosent sammenlignet med
rekordåret fra i fjor som endte på 5800 tonn.
Det er satt torsk i merd på 14 ulike steder i Nord-Norge
og 24 båter har deltatt i fisket. Men aktiviteten er nå på
hell og kun to båter er fortsatt i fiske etter torsk for
levendelagring.
- De to siste leverer i Finnmark, men jeg antar at neste
uke er også de ferdige for sommeren. Så venter vi at
aktiviteten tas opp igjen til høsten, sier omsetningssjef
Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag til FBFI.
Levendelagring gir mulighet til jevne leveranser
uavhengig av vær og forlenger sesongen for fersk
torsk til markedet.
Levendefangst av torsk her representert med fisker
Tommy Krane. Foto: Bjørn Tore Forberg
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/2Btfsplu
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Hvem skal utforme den norske fiskeflåten?
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 16.06.2016 17:33
Kristian Kransvik, kystnotreder

Kristian Kransvik i rederiet Kransvik AS forsvarer
kvoteinstruksen i dette leserinnlegget. - Stor kyst er
ikke en fiende i kyst-Norge. Kanskje er det den som
holder kysten oppe? spør Kransvik.
LESERINNLEGG
Dette leserinnlegget er skrevet av Kristian Kransvik,
medeier i rederiet Kransvik AS, som eier båtene MS
Bernt Oskar, MS Hjelmsøy og MS Skomvær.
I januar 2016 kom fiskeriminister Per Sandberg med
en ny fartøyinstruks for kystflåten i Norge. Den er en
forenkling og standardisering av tidligere praktisert
praksis. Den sier at en fartøykvote med
hjemmelslengde under 11 meter ikke kan flyttes opp til
et større fartøy enn 14,99 meter etter ønske fra
landsmøtet i Norges fiskarlag 2015 i Trondheim.
Videre standardiseres også muligheten for at
hjemmelslengder over 11 meters hjemmeleslengde
kan plasseres på alle fartøy over 11 meters lengde, opp
til 500 kubikkmeter lasterom. Dette er en bestemmelse
som tilsier at den tidligere praksisen blir standardisert
for hele landet, og gjør det mulig for alle med kvoter
over 11 meter å drive med det fartøy de ønsker.
Etter dette har hele fiskeri-Norge gått i et eneste stort
sammensurium. Fylkeslag, miljøorganisasjoner,
politikere, media og fiskekjøpere har meldt seg på
diskusjonen. De mener at fri fartøybegrensing for
kvoter over 11 meter er med på å bygge ned kystNorge og dens lokalsamfunn. Og til slutt er det gått så
langt at Stortinget ønsker å fryse instruksen og all
kvotetrafikk mellom lengdegruppene.
Er ikke det aller beste at vi får litt friere tøyler i hva vi
ønsker som arbeidsplass. Står landbruksmyndighetene
og sier hvor mange sauer en bonde kan ha i fjøset?
Dette utfallet er det aller siste denne saken trenger.

Skal alle blande seg inn i hvordan vår og andres
arbeidsplass skal være? Denne instruksen har ikke
gjort noe annet enn å gi mulighet for redere rundt om i
landet, å bruke større fartøy til å fiske sine kvoter. Dette
gir best kvalitet, best utnyttelse av råstoff og best
komfort til de som lever om bord i fartøyene. Når et
Storting eventuelt stopper denne instruksen, vil det si
at redere kun får lov til å flytte kvoter med mindre
hjemmelslengde enn fartøylengde, ett trinn opp i
Finnmarksmodellen, for å utvikle sitt fartøy.
Med en utvikling av fiskeritonnasje i dag som går på
størrelse, komfort, kjøleteknologi, fangstmetode,
oppbevaring av fangst og så videre, er det viktig for
næringen å ha en mulighet for å kunne utvide sin
virksomhet og lønnsomhet med større og mer modere
fartøy.
For å satse på levendelagring av torsk trengs større
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fartøy med bedre kapasitet og oppbevaring av fisken

Denne ligger fast for hele kystflåten og vil nok ligge

som skal i merd og videre ut i verden senere på året.

fast i mange, mange år fram i tid. Stor kyst kan ikke

Ved å stoppe instruksen vil det kunne sitte mange

kjøpe disse kvotene direkte til sine fartøy for så å fiske

rundt omkring som har lyst til å utnytte denne

de.

muligheten, men som sitter med skjegget i postkassen
fordi de ikke har stor nok båt og får ikke lov til å ha

I 2004 innførte daværende fiskeriminister Svein

større fartøy. Sa ikke fiskeriminister Per Sandberg på

Ludvigsen en strukturordning for kystflåten over 15

debatten i NRK at villfisknæringen skal seksdobles i

meters lengde. Denne ga muligheten for rederi med

verdi og at det skal en klare ved å levere best mulig

fartøy over 15 meter å strukturere innad i sin egen

kvalitet?

lengdegruppe.

Det hele koker ned til at en kvote er en deltageradgang

Eksempelvis kan et rederi med et fartøy på 22 meters

som er utdelt av staten for mange år siden. Noen har

lengde og som har en kvote på 22 meter, strukturere

kanskje kjøpt rettigheter fra andre eller fått

på en kvote fra sin egen lengdegruppe, og mister 20

rekrutteringskvote. Om denne instruksen stoppes, sier

prosent av kvoten som tilbakeføres til lengdegruppen

altså staten Norge at vi bryr oss ikke om dine behov for

den kom fra. Han kan IKKE strukturere på sitt fartøy en

en bedre arbeidsplass. Du får ha en så stor båt som vi

kvote på 14 meter, fordi dette er i en annen

sier, og så får du klare deg med det.

lengdegruppe i Finnmarsmodellen. Dette gjør det
umulig for stor kyst å kjøpe mindre kvoter for å sette

Er dette riktig?

på sine større fartøy.

Skal politikere, miljøorganisasjoner og fergeskippere

Og vil stor kyst selge sine store kvoter for å kunne

sitte å diktere hva vi skal fiske med? Er ikke det aller

kjøpe disse mindre og rimeligere kvotene fra mindre

beste at vi får litt friere tøyler i hva vi ønsker som

fartøy for å drive sine flotte 120-fotinger til flere titalls

arbeidsplass. Står landbruksmyndighetene og sier hvor

millioner? Det er nok lite sannsynlig, for alt handler om

mange sauer en bonde kan ha i fjøset?

penger. Med mindre kvoter vil også det økonomiske
resultatet blir mindre.

Instruksen gjør ikke noen galt. Tidligere har de
forskjellige regionene i Fiskeridirektoratet hatt ulik

Er det ikke bedre at unge redere som vil satse, og som

praksis for muligheten til å sette mindre kvoter på

har et mindre fartøy med små kvoter, kan kjøpe en

større fartøy. Denne muligheten har eksistert i mange

gammel 90-foting og sette kvotene på denne for å lette

år, men med instruksen ligger det fast at alle kan flytte

hverdagen? Det er vel bedre enn at båten selges til

kvoter til de fartøy som er ønskelig. Når denne

Afrika?

praksisen var urettferdig praktisert var det ingen som
brydde seg, men når det blir rettferdig for alle blir det

Stor kyst er ikke en fiende i kyst-Norge. Kanskje er det

ramaskrik?

den som holder kysten oppe? Hadde det ikke vært for
stor kyst ville mange fiskerihavner rundt om i landet

Mange sikter også til at stor kyst med store

kommet til kort, for eksempel Havøysund, Brevikbotn,

kystnotfartøy som er helårsdrevende, kommer til å

Årviksand, Båtsfjord og mange flere. Stor kyst leverer

kjøpe opp alle kvotene under 15 meters

torsk, hyse, notsei og annen fisk som styrker

hjemmelslengde og sette de på større fartøy. Dette er

kjøperkapasiten i disse små samfunnene. Det gjør det

reinspikka propaganda fra de som ikke vil forstå!

mulig at fiskere fra fjern og nær har en bedre mulighet
for å få solgt fangsten sin.

Finnmarksmodellen er utformet av Norges Fiskarlag i
2006 og fordeler kystflåtene i fire lengdegrupper.

Vårt ønske er at fartøyinstruksen får være i fred. La de
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som ønsker større båter få mulighet til det og de som
ønsker å beholde sine kvoter og fartøy gjøre det.
Behold Finnmarksmodellen og strukturmodellen som
hjørnesteinene i næringen. Det skjer støtt og stadig at
fiskerimyndighetene endrer reguleringer. Det gjør det
nesten umulig å forutse noe i denne næringen. Om vi
bare kan få ha det slik det er i dag, vil nok alle bli
fornøyde med tiden. Både store og små. Gammel, som
ung.
Kristian Kransvik, reder i Kransvik AS, mener
instruksen ikke må røres. Arkivfoto: Arne Fenstad
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/DLG3Skld
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Levendelagring av torsk når nye rekorder
 Fiskeribladet Fiskaren. 16.06.2016 17:02

kl 16:30 Aldri tidligere har så mye torsk blitt lagret
levende.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/zsaoSk9N
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Vil ikke flytte fjordlinjer for kysttorsken
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 12.06.2016 17:24
Jon Eirik Olsen

Å trekke dagens fjordlinjer utenfor ny-registrerte
gytefelt er ikke riktig vei å gå for å verne kysttorsken,
mener kystfiskerorganisasjonene.
Verken Norges Fiskarlag eller Norges Kystfiskarlag vil
gi sin tilslutning til Havforskningsinstituttets forslag
om å flytte fjordlinjene slik at påviste gytefelt havner
innenfor dagens fjordlinjeregime. Organisasjonene er
enig om behovet for å verne kysttorsken, og det er
også enighet om turistfisket må trekkes sterkere inn i
problematikken. Men når det gjelder praktiske
løsninger stopper enigheten.
Kysttorsk viktig
Forslaget fra havforskerne presenteres i et tredelt
saksframlegg om fjordlinjer og lokale
redskapsbegrensninger som er ute til høring for tida.
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og
Fjordfiskenemnda står bak, og en rekke
problemstillinger er tatt opp.
Kysttorsken står imidlertid sentralt i flere
sammenhenger, med utgangspunkt i at forskerne
mener tilbakegangen i bestandene er stanset med
dagens reguleringer og vernetiltak, men at
gjenoppbyggingen går dårlig. I den sammenhengen
pekes det på muligheten som ligger i at det er
registrert viktige gytefelt for kysttorsk som til dels
ligger utenfor dagens fjordlinjer.
Støtter beskyttelse Den klareste motstanden mot å
flytte fjordlinjene kommer fra Fiskarlaget, selv om laget
understreker at de isolert sett støtter beskyttelse av
gyteområder for kysttorsk.
I høringsuttalelsen ønsker man seg i stedet at
søkelyset rettes mot den økende beskatningen av
kysttorsk som utøves av turistfiskenæringen, og laget
peker på næringas klare krav om innføring av en
registreringsordning.

Men samtidig peker Fiskarlaget på den betydelige
ekspansjonen det legges opp til i oppdrettsnæringen,
og som etter all sannsynlighet har negative effekter på
kystområder og kystbestander.
Bokser i stedet? Kystfiskarlaget er ikke like kategorisk
når det gjelder tiltak på gytefeltene, men ber
Fiskeridirektoratet vurdere om hensynet til kysttorsken
i stedet kan ivaretas ved at det innføres bokser som
stenges i gyteperioden. En tidsbegrenset boks med
fjordlinjereguleringer tror organisasjonen kan være mer
hensiktsmessig enn å flytte linjene permanent.
Fullt mulig Men også Fjordfiskenemnda peker på
turistfisket, og melder om bekymring på grunn av
Manglende regulering, ukjent uttak, til dels lite
kunnskap hos besøkende, og et stort fiskepress på
kystnære bestander.
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Et argument mot en registreringsordning har vært at
den ville bli for komplisert og omfattende, men
Kystfiskarlaget mener den tilsvarende reguleringen av
turistenes kongekrabbefiske viser at registreringen er
fullt mulig å gjennomføre i praksis.
Tre områder I forslaget fra Havforskningsinstituttet
viser man til tre områder som ut fra status i gytefeltkartleggingen pr februar var spesielt aktuell for flytting
av fjordlinjer. Det er Leinesfjord i Steigen, Reipå i Meløy
og Grøtøya/Vikafjorden i Dønna og Herøy.
I tillegg nevnes seks andre lokalt viktige gytefelt på
den samme strekningen av kysten. Havforskerne
kartlegger fortløpende nye kystområder, og Møre og
Finnmark står på programmet for de nærmeste årene.
Og det vil være naturlig med ytterligere justeringer av
fjordlinjene når nye gytefelt påvises, mener forskerne.
Ill.foto: Jon Eirik Olsen
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/m1UVpKO
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Nergård ønsker å tilby fersk torsk hele året
 Troms Folkeblad. 11.06.2016. Side: 8
Vidar Bjørkli | 481 58 820 | vidar.bjorkli@folkebladet.no -

Nergård i Senjahopen gjør gode erfaringer med
8

levendelagring av torsk. Men bedriften ser fortsatt
utfordringer for å få dette til å bli lønnsom butikk.

NYHETER

Lørdag 11. juni 2016

Nergård ønsker å tilby fers
Se innslag på

SENJAHOPEN: – Torsken er sprell levende. Ferskere
enn dette kan du ikke få den!
Bryggeformann Ståle Wilsgård smiler bredt der han
står på kaia og deltar i slakting av torsk som nettopp er
håvet på land fra ei mærde utfor kaikanten.
Torsken har svømt rundt i mærda i tre måneder. Den
ble fanget i mars-april. Nergård er en av bedriftene på
kysten som satser tungt og entusiastisk på
levendelagring av torsk. Det gjør de på andre året.
Målet på sikt er å kunne tilby fersk torsk hele året rundt
— ikke bare i høyeste sesongen.
– Dette er spennende. Vi har veldig god tro på at
levendelagring er rette veien å gå. Det er ingen grunn til
at vi ikke skal oppnå det samme med torsken som

MÆRDE: Nergård har per dato 400-450 tonn torsk lagret levende i mærder.

Nergård i Senjahopen gjør gode erfaringer med levendelagring av torsk.
Men bedriften ser
fortsatt utfordringer for å få dette til
å bli lønnsom
butikk.

SENJAHOPEN: – Torsken er
sprell levende. Ferskere enn
dette kan du ikke få den!
Bryggeformann Ståle Wilsgård smiler bredt der han står
på kaia og deltar i slakting av
torsk som nettopp er håvet på
land fra ei mærde utfor kaikanten.
Torsken har svømt rundt i
mærda i tre måneder. Den ble
fanget i mars-april. Nergård er
en av bedriftene på kysten som
satser tungt og entusiastisk på
levendelagring av torsk. Det
gjør de på andre året. Målet på
sikt er å kunne tilby fersk torsk
hele året rundt — ikke bare i
høyeste sesongen.
– Dette er spennende. Vi har
veldig god tro på at levendelagring er rette veien å gå. Det
er ingen grunn til at vi ikke
skal oppnå det samme med
torsken som man har gjort
med laksen, og få like godt
betalt for den. Men vi har et
stykke vei å gå før vi er der, sier
daglig leder Henning Grande
ved Nergård på Senja.

Stimulans

Den levende fisken får bedriften levert fra større kystfiskefartøyer. Fiskerne som leverer
levende blir premiert med en
kvotebonus på 50 prosent.
Leverer de for eksempel ti
tonn levende, så får de fem
tonn ekstra som de kan plusse
på kvota. Det er stimulansen
myndighetene bruker for på

LEVENDE: – Vi har som mål å kunne tilby fersk torsk hele året, sier bryggefo
skulle imidlertid ønske regler som tillater å lagre fisken lenger, slik at torsk fan
SLØYES: Det er flott kvalitet på torsken som blir hodekappet og sløyd ved bedriftens sløyelinje. Levendelagring gir sysselsetting for de ansatte i ei ellers stille tid på året.

denne måten å forsøke å utjevne sesongsvingningene.
I Senjahopen har Nergård
investert i 12 ventemærder på
Hopsvatnet hvor torsken blir
oppbevart før den er aktuell for markedet. Akkurat nå
svømmer det 400-450 tonn
torsk rundt i mærdene.
– Vi er ikke fornøyd med det.
Vi skulle gjerne hatt det dobbelte og helst det tredobbelte,
sier Grande.

Tåler fangenskap

Fisken viser seg å tåle oppholdet i fangenskap godt.
– Fisken som dør stryker
med rimelig fort etter levering.
Mye avhenger av hvordan den
er behandlet om bord. Men
dødeligheta totalt er overraskende lav, rundt 10-20 prosent.
Vi har daglig røkting og kontroll, så fisken som dør blir tatt
ut med en gang og benyttet.
Kvantumet levende fisk gjør

det mulig for Nergård å sende
avgårde en til to trailere for
uka i rundt halvannen måned
framover.
– Etterspørselen er god, men
prisene er ikke bedre enn at
vi når akkurat break-even. Vi
burde fått mer ut av det, sier
Henning Grande.

Utvidet lagringstid

Grande mener det er nødvendig med grep for å få mer
effekt ut av ordninga.
– I dag har vi lov å oppbevare fisken levende i tre
måneder før vi må ta den ut.
Utover dette blir det regnet
som oppdrett. Det betyr at
vi for torsk som er fanget i
mars-april, ikke treffer markedet optimalt når vi leverer
den i juni. Ferskfiskmarkedet er labert i sommermånedene, og på denne tida konkurrerer vi også med torsk fra
Finnmark.

Vi bør derfor kunne få
mulighet til å lagre torsken
i seks måneder. Da har vi
mulighet til å være leveringsdyktig hele året og kunne
løfte torsken til laksenivå.
Det er ingen logikk i at vi skal
få betalt 30-40 kroner kiloet
for levendelagret torsk mens
laks blir betalt med opptil 80
kroner, sier Grande.

Kvotebonus

Han håper også at myndighetene viderefører ordninga med
kvotebonus. Etter signaler
som er kommet, skal ordninga
evalueres i 2017.
– Vi regner med at kvotebonusen videreføres. Hvis ikke
vil alt vi så langt har oppnådd
være bortkastet. Å fange og
ta vare på fisk levende krever
merarbeid, og bonusen er gulrota som gjør at fiskerne ser
det verdt å gjøre det, sier Henning Grande.

DAGLIG leder Henning Grande
ved Nergård Senja ønsker å
kunne lagre torsk i seks måneder.

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

man har gjort med laksen, og få like godt betalt for
den. Men vi har et stykke vei å gå før vi er der, sier

– Vi er ikke fornøyd med det. Vi skulle gjerne hatt det

daglig leder Henning Grande ved Nergård på Senja.

dobbelte og helst det tredobbelte, sier Grande.

Stimulans

Tåler fangenskap

Den levende fisken får bedriften levert fra større

Fisken viser seg å tåle oppholdet i fangenskap godt.

kystfiskefartøyer. Fiskerne som leverer levende blir
premiert med en kvotebonus på 50 prosent. Leverer de

– Fisken som dør stryker med rimelig fort etter

for eksempel ti tonn levende, så får de fem tonn ekstra

levering. Mye avhenger av hvordan den er behandlet

som de kan plusse på kvota. Det er stimulansen

om bord. Men dødeligheta totalt er overraskende lav,

myndighetene bruker for på denne måten å forsøke å

rundt 10-20 prosent. Vi har daglig røkting og kontroll,

utjevne sesongsvingningene.

så fisken som dør blir tatt ut med en gang og benyttet.

I Senjahopen har Nergård investert i 12 ventemærder

Kvantumet levende fisk gjør det mulig for Nergård å

på Hopsvatnet hvor torsken blir oppbevart før den er

sende avgårde en til to trailere for uka i rundt

aktuell for markedet. Akkurat nå svømmer det 400-450

halvannen måned framover.

tonn torsk rundt i mærdene.
– Etterspørselen er god, men prisene er ikke bedre enn
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at vi når akkurat break-even. Vi burde fått mer ut av det,
sier Henning Grande.
Utvidet lagringstid
Grande mener det er nødvendig med grep for å få mer
effekt ut av ordninga.
– I dag har vi lov å oppbevare fisken levende i tre
måneder før vi må ta den ut. Utover dette blir det
regnet som oppdrett. Det betyr at vi for torsk som er
fanget i mars-april, ikke treffer markedet optimalt når vi
leverer den i juni. Ferskfiskmarkedet er labert i
sommermånedene, og på denne tida konkurrerer vi
også med torsk fra Finnmark.
Vi bør derfor kunne få mulighet til å lagre torsken i
seks måneder. Da har vi mulighet til å være
leveringsdyktig hele året og kunne løfte torsken til
laksenivå. Det er ingen logikk i at vi skal få betalt 30-40
kroner kiloet for levendelagret torsk mens laks blir
betalt med opptil 80 kroner, sier Grande.
Kvotebonus
Han håper også at myndighetene viderefører ordninga
med kvotebonus. Etter signaler som er kommet, skal
ordninga evalueres i 2017.
– Vi regner med at kvotebonusen videreføres. Hvis
ikke vil alt vi så langt har oppnådd være bortkastet. Å
fange og ta vare på fisk levende krever merarbeid, og
bonusen er gulrota som gjør at fiskerne ser det verdt å
gjøre det, sier Henning Grande.
© Troms Folkeblad
Les hele nyheten på http://ret.nu/fWevB8p
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– Økende interesse for levende-levering
 Troms Folkeblad. 11.06.2016. Side: 9

Norges Råfisklag merker økt interesse blant fiskerne
Lørdag 11. juni 2016

NYHETER

Nergård ønsker å tilby fersk torsk hele året

9

for å levere levende torsk.

TROMSØ: – I år har det vært økning både i deltakelse
og kvantum. Mens det i fjor ble levert 5.900 tonn
levende torsk, så er det i år levert 6.200 tonn, sier
assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges
Råfisklag.

Haugland sier dette likevel er et ganske lite kvantum.
– 6.000 tonn er ikke mer enn det som til vanlig dras i
land på ei god uke under vinterfisket på Senja. Så
foreløpig har vi ikke sett den store sesongutjevnende
effekt av ordninga. Det er en vei å gå, sier Haugland.

LEVENDE: – Vi har som mål å kunne tilby fersk torsk hele året, sier bryggeformann Ståle Wilsgård ved Nergård. Per dato har bedriften nok levendelagret torsk til å kunne forsyne markedet i halvannen måned framover. Bedriften
skulle imidlertid ønske regler som tillater å lagre fisken lenger, slik at torsk fanget i mars-april, mens den ennå er ved kysten, kan selges i markedet i september-oktober. Da er det på sitt beste.
Alle foto: Vidar Bjørkli

Han mener likevel intensjonen med ordninga er
fornuftig. Blant annet ved at man blir mindre sårbar
ved at man kan ha fisk tilgjengelig for å kunne tilby
markedet.

– Økende interesse for levende-levering
Norges Råfisklag merker
økt interesse blant
fiskerne for å levere
levende torsk.

TROMSØ: – I år har det vært
økning både i deltakelse og
kvantum. Mens det i fjor ble
levert 5.900 tonn levende torsk,
så er det i år levert 6.200 tonn,
sier assisterende direktør Svein
Ove Haugland i Norges Råfisklag.
Haugland sier dette likevel
er et ganske lite kvantum.
– 6.000 tonn er ikke mer enn
det som til vanlig dras i land på
ei god uke under vinterfisket på
Senja. Så foreløpig har vi ikke
sett den store sesongutjevnende effekt av ordninga. Det er en
vei å gå, sier Haugland.
Han mener likevel intensjo-

DELIKAT: Å få tak
i blodfersk skrei i
begynnelsen av juni
er normalt umulig.
Men levendelagringa
hos Nergård gjør det
mulig. Folkebladets
medarbeider smakte
på bedriftens torsk,
og det var ikke noe å
utsette på kvaliteten.
Slik tok den seg ut på
fatet.

nen med ordninga er fornuftig. Blant annet ved at man blir
mindre sårbar ved at man kan
ha fisk tilgjengelig for å kunne
tilby markedet.
Haugland er også viss på at
det i startfasen må stimulering

til for å få levendelagring opp
og gå som ei næring.
– Levendelagring er ei ung
næring som trenger drahjelp
for å kunne bli ei permant og
varig næring på sikt. Derfor er
det fornuftig nå i startfasen å

HÅVING: Fra mærda håves torsken inn til bløggebingen på kaikanten.

stimulere ved hjelp av kvotebonus. Men på sikt, når man
har fått utviklet næringa, må
den stå på egne bein økonomisk. Utfordinga med kvote-

bonus er at denne bonusen tas
av totalkvota. Norges Fiskarlag har vært skeptisk til denne
omfordelingen, sier Svein Ove
Haugland.

Haugland er også viss på at det i startfasen må
stimulering til for å få levendelagring opp og gå som ei
næring.
– Levendelagring er ei ung næring som trenger
drahjelp for å kunne bli ei permant og varig næring på
sikt. Derfor er det fornuftig nå i startfasen å
stimulere ved hjelp av kvotebonus. Men på sikt, når
man har fått utviklet næringa, må den stå på egne bein
økonomisk. Utfordinga med kvotebonus er at denne
bonusen tas av totalkvota. Norges Fiskarlag har vært
skeptisk til denne omfordelingen, sier Svein Ove
Haugland.
© Troms Folkeblad
Les hele nyheten på http://ret.nu/lmmiWlMy
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Vil ikke flytte fjordlinjer for kysttorsken
 Fiskeribladet Fiskaren. 10.06.2016. Side: 7

Å trekke dagens fjordlinjer utenfor ny-registrerte

NYHETER 7
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gytefelt er ikke riktig vei å gå for å verne kysttorsken,
mener kystfiskerorganisasjonene. Jon Eirik Olsen
Harstad

Vil ikke flytte fjordlinjer
for kysttorsken

Verken Norges Fiskarlag eller Norges Kystfiskarlag vil
gi sin tilslutning til Havforskningsinstituttets forslag
om å flytte fjordlinjene slik at påviste gytefelt havner
innenfor dagens fjordlinjeregime. Organisasjonene er
enig om behovet for å verne kysttorsken, og det er
også enighet om turistfisket må trekkes sterkere inn i
problematikken. Men når det gjelder praktiske
løsninger stopper enigheten.
Kysttorsk viktig

FÅR FRED: Fiskerorganisasjonene ser gjerne at kysttorsken får fred på sine gyteområder langs kysten. Men de krever også at turistfisket i de samme områdene
kommer under registrering og kontroll, og at mulige konsekvenser av oppdrettsnæringa vurderes. FOTO: JON EIRIK OLSEN

z reguleringer
Å trekke dagens
fjordlinjer utenfor
ny-registrerte gytefelt
er ikke riktig vei å gå
for å verne kysttorsken,
mener kystfiskerorganisasjonene.
Jon Eirik Olsen
Harstad

Forslaget fra havforskerne presenteres i et tredelt
saksframlegg om fjordlinjer og lokale
redskapsbegrensninger som er ute til høring for tida.
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og
Fjordfiskenemnda står bak, og en rekke
problemstillinger er tatt opp.

Verken Norges Fiskarlag eller
Norges Kystfiskarlag vil gi sin
tilslutning til Havforskningsinstituttets forslag om å flytte
fjordlinjene slik at påviste gytefelt havner innenfor dagens
fjordlinjeregime. Organisasjonene er enig om behovet
for å verne kysttorsken, og det
er også enighet om turistfisket må trekkes sterkere inn i
problematikken. Men når det
gjelder praktiske løsninger
stopper enigheten.

Kysttorsk viktig
Forslaget fra havforskerne
presenteres i et tredelt saksframlegg om fjordlinjer og lokale redskapsbegrensninger
som er ute til høring for tida.
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Fjordfiskenemnda står bak, og en rekke
problemstillinger er tatt opp.
Kysttorsken står imidlertid
sentralt i flere sammenhenger, med utgangspunkt i at

Fakta: kysttorsk

””

Manglende regulering, ukjent uttak, til
dels lite kunnskap hos
besøkende, og et stort
fiskepress på kystnære
bestander

QQDet finnes flere bestander av

kysttorsk langs kysten fra Stad
til russegrensen.

QQAndelen kysttorsk øker fra

nord mot sør. Mengden øker
derimot fra sør mot nord, og ca.
75 % finnes nord for 67°N. Kysttorsk finnes fra tarebeltet og ned
mot 500 meter. Den gyter langt
inne i de fleste fjordene eller i
sidearmer i større fjordsystemer,
men også i samme områder som
nordøstarktisk torsk.
QQKysttorskyngel bunnslår på
svært grunt vann (0–20 meter)
og vandrer sjelden ned på dypere
vann før den er 2 år gammel. Den
blir tidligere kjønnsmoden enn
nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer i mindre grad.
QQGenetiske studier antyder at
det finnes flere atskilte kysttorskpopulasjoner med ulik
veksthastighet og alder ved
kjønnsmodning. Det er derfor
ikke helt uproblematisk å betrakte disse populasjonene under
ett i bestandsvurderingene. I et
føre-var-perspektiv er det likevel
bedre å utarbeide prognoser for
kysttorsk som helhet i påvente
av at bestandsstrukturen kartlegges.
QQKilde: Havforskningsinstituttet

forskerne mener tilbakegangen i bestandene er stanset
med dagens reguleringer og
vernetiltak, men at gjenoppbyggingen går dårlig. I den
sammenhengen pekes det på

Norges Kystfiskarlag om
turistfisket

KYSTTORSK: Det finnes flere bestander av kysttorsk langs
kysten fra Stad til russegrensen. Her fra garnfiske etter
kysttorsk. ARKIVFOTO

muligheten som ligger i at det
er registrert viktige gytefelt
for kysttorsk som til dels ligger utenfor dagens fjordlinjer.

Støtter beskyttelse
Den klareste motstanden mot
å flytte fjordlinjene kommer
fra Fiskarlaget, selv om laget
understreker at de «isolert sett
støtter beskyttelse av gyteområder for kysttorsk».
I høringsuttalelsen ønsker
man seg i stedet at søkelyset
rettes mot «den økende beskatningen av kysttorsk som
utøves av turistfiskenæringen»,
og laget peker på næringas
klare krav om innføring av en
registreringsordning.
Men samtidig peker Fiskarlaget på «den betydelige ekspansjonen det legges opp til
i oppdrettsnæringen, og som
etter all sannsynlighet har ne-

gative effekter på kystområder
og kystbestander».

«Bokser» i stedet?
Kystfiskarlaget er ikke like
kategorisk når det gjelder
tiltak på gytefeltene, men ber
Fiskeridirektoratet vurdere
om hensynet til kysttorsken i
stedet kan ivaretas ved at det
innføres «bokser» som stenges i
gyteperioden. En tidsbegrenset
«boks» med fjordlinjereguleringer tror organisasjonen kan
være mer hensiktsmessig enn å
flytte linjene permanent.
Fullt mulig
Men også Fjordfiskenemnda
peker på turistfisket, og melder om bekymring på grunn av
«Manglende regulering, ukjent
uttak, til dels lite kunnskap hos
besøkende, og et stort fiskepress på kystnære bestander».

Et argument mot en registreringsordning har vært at
den ville bli for komplisert og
omfattende, men Kystfiskarlaget mener den tilsvarende
reguleringen av turistenes
kongekrabbefiske viser at registreringen er fullt mulig å
gjennomføre i praksis.

Tre områder
I forslaget fra Havforskningsinstituttet viser man til tre
områder som ut fra status i
gytefelt-kartleggingen pr februar var spesielt aktuell for
flytting av fjordlinjer. Det er
Leinesfjord i Steigen, Reipå i
Meløy og Grøtøya/Vikafjorden
i Dønna og Herøy.
I tillegg nevnes seks andre
«lokalt viktige» gytefelt på den
samme strekningen av kysten.
Havforskerne kartlegger
fortløpende nye kystområder,
og Møre og Finnmark står på
programmet for de nærmeste
årene. Og det vil være naturlig
med ytterligere justeringer av
fjordlinjene når nye gytefelt
påvises, mener forskerne.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

registreringsordning.
Kysttorsken står imidlertid sentralt i flere
sammenhenger, med utgangspunkt i at forskerne
mener tilbakegangen i bestandene er stanset med
dagens reguleringer og vernetiltak, men at
gjenoppbyggingen går dårlig. I den sammenhengen

Men samtidig peker Fiskarlaget på «den betydelige
ekspansjonen det legges opp til i oppdrettsnæringen,
og som etter all sannsynlighet har negative effekter på
kystområder og kystbestander».

pekes det på muligheten som ligger i at det er
registrert viktige gytefelt for kysttorsk som til dels

«Bokser» i stedet?

ligger utenfor dagens fjordlinjer.
Kystfiskarlaget er ikke like kategorisk når det gjelder
Støtter beskyttelse

tiltak på gytefeltene, men ber Fiskeridirektoratet
vurdere om hensynet til kysttorsken i stedet kan

Den klareste motstanden mot å flytte fjordlinjene
kommer fra Fiskarlaget, selv om laget understreker at
de «isolert sett støtter beskyttelse av gyteområder for
kysttorsk».
I høringsuttalelsen ønsker man seg i stedet at

ivaretas ved at det innføres «bokser» som stenges i
gyteperioden. En tidsbegrenset «boks» med
fjordlinjereguleringer tror organisasjonen kan være mer
hensiktsmessig enn å flytte linjene permanent.
Fullt mulig

søkelyset rettes mot «den økende beskatningen av
kysttorsk som utøves av turistfiskenæringen», og laget

Men også Fjordfiskenemnda peker på turistfisket, og

peker på næringas klare krav om innføring av en
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melder om bekymring på grunn av «Manglende

© Fiskeribladet Fiskaren

regulering, ukjent uttak, til dels lite kunnskap hos

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

besøkende, og et stort fiskepress på kystnære
bestander».
Et argument mot en registreringsordning har vært at
den ville bli for komplisert og omfattende, men
Kystfiskarlaget mener den tilsvarende reguleringen av
turistenes kongekrabbefiske viser at registreringen er
fullt mulig å gjennomføre i praksis.
Tre områder
I forslaget fra Havforskningsinstituttet viser man til tre
områder som ut fra status i gytefelt-kartleggingen pr
februar var spesielt aktuell for flytting av fjordlinjer. Det
er Leinesfjord i Steigen, Reipå i Meløy og
Grøtøya/Vikafjorden i Dønna og Herøy.
I tillegg nevnes seks andre «lokalt viktige» gytefelt på
den samme strekningen av kysten.
Havforskerne kartlegger fortløpende nye kystområder,
og Møre og Finnmark står på programmet for de
nærmeste årene. Og det vil være naturlig med
ytterligere justeringer av fjordlinjene når nye gytefelt
påvises, mener forskerne.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22
FÅR FRED: Fiskerorganisasjonene ser gjerne at
kysttorsken får fred på sine gyteområder langs kysten.
Men de krever også at turistfisket i de samme
områdene kommer under registrering og kontroll, og at
mulige konsekvenser av oppdrettsnæringa vurderes.
FOTO: JON EIRIK OLSEN
KYSTTORSK: Det finnes flere bestander av kysttorsk
langs kysten fra Stad til russegrensen. Her fra
garnfiske etter kysttorsk. ARKIVFOTO
@text2
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SOLGTE FISK FOR OVER 100 MILLIONER
 Lofotposten. 2 like treff. 08.06.2016. Side: 12
KAI NIKOLAISEN

2015 ble et kjempegodt år for Røst Sjømat AS som for

RØST: -Det er klart vi er strålende fornøyd med å ha

næring

nådd en slik omsetningsmessig milepæl, sier daglig

2015 ble et kjempeår for Røst Sjømat AS:

12 |

første gang passerte 100 millioner i omsetning.
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leder Tore Johansen ved Røst Sjømat AS etter at
bedriften i 2015 omsatte for 102 millioner kroner. Det
var over 30 millioner mer enn året før og nesten en
dobling fra 2013.
Tore Johansen forteller at de har lagt om litt på driften.
-Yngre krefter i familien har kommet hjem etter endt
utdanning og bidratt med nye impulser. Før hadde vi
mest fokus på tørrfisken som var det produktet som
sto for det meste av omsetningen. I dag står tørrfisken
for bare omtrent en tredjedel av omsetningen. Resten
fordeler seg på ferskfisk, saltfisk og klippfisk. Denne
satsingen har gjort at vi har jevnere produksjon hele

NY REKORD: I 2015 omsatte Røst Sjømat AS for 102 millioner kroner og det var ny rekord i selskapets historie.

Solgte fiSk for
over 100 millioner
2015 ble et kjempegodt år for Røst Sjømat AS som for første
gang passerte 100
millioner i omsetning.
Kai niKoLaisen

året, sier Johansen som forteller at Røst Sjømat AS har
12 helårsansatte, mens de i sesongen er rundt 50.

Foto: Røst sjømat as

kai.nikolaisen@lofotposten.no

RØST: -Det er klart vi er strålende fornøyd med å ha nådd
en slik omsetningsmessig milepæl, sier daglig leder Tore Johansen ved Røst Sjømat AS etter at bedriften i 2015 omsatte

for 102 millioner kroner. Det
var over 30 millioner mer enn
året før og nesten en dobling fra
2013.
Tore Johansen forteller at de
har lagt om litt på driften.
-Yngre krefter i familien har
kommet hjem etter endt utdanning og bidratt med nye impulser. Før hadde vi mest fokus på
tørrfisken som var det produktet som sto for det meste av omsetningen. I dag står tørrfisken
for bare omtrent en tredjedel av
omsetningen. Resten fordeler
seg på ferskfisk, saltfisk og
klippfisk. Denne satsingen har

gjort at vi har jevnere produksjon hele året, sier Johansen
som forteller at Røst Sjømat AS
har 12 helårsansatte, mens de i
sesongen er rundt 50.
Det er ikke bare omsetningsmessig det gikk bra for Røst Sjømat AS. Resultatet før skatt i
2015 endte på 16, 7 millioner.
Det var en resultatforbedring
på 7,5 millioner sammenlignet
med året før.
-I for var det gode marginer
på alle våre produkter og vi er
godt fornøyd med resultatet.
Det er helt klart at det ikke blir
de marginene i år, slår han fast.

Røst Sjømat AS har satset litt
på levende lagring av torsk de
siste sesongene.
-Vi leid lagring lenger nord og
så langt har det fungert bra. Vi
har fått tillatelse til å setter ut
merder på Røst, men vi har ikke
helt bestemt oss om vi gjør det,
sier Johansen.
-Hvorfor avventer dere?
-Regjeringen har ikke bestemt om bonusordningen med
levendelagring skal videreføres
ut over 2017. Blir den videreført
i en ny femårsperiode blir vi å
satse. Forhåpentlig skal vi være
i gang til sesongen 2017, sier Jo-

hansen.
Han forteller at de i år vil lande på rundt samme omsetningen som i fjor.
-Som sagt så er det lave marginer i år og tørrfisken er vi
enda ikke begynt prisforhandlinger om, men omsetningsmessig ser det bra ut, avslutter
Tore Johansen som eier Røst
Sjømat AS sammen med moren
Irene og broren Geir Børre. Det
er ikke første gang en bedrift
omsetter for 100 millioner på
Røst. I 2011 nådde John Greger
AS den milepælen.

Det er ikke bare omsetningsmessig det gikk bra for

med levendelagring skal videreføres ut over 2017. Blir

Røst Sjømat AS. Resultatet før skatt i 2015 endte på

den videreført i en ny femårsperiode blir vi å satse.

16, 7 millioner. Det var en resultatforbedring på 7,5

Forhåpentlig skal vi være i gang til sesongen 2017, sier

millioner sammenlignet med året før.

Johansen.

-I for var det gode marginer på alle våre produkter og vi

Han forteller at de i år vil lande på rundt samme

er godt fornøyd med resultatet. Det er helt klart at det

omsetningen som i fjor.

ikke blir de marginene i år, slår han fast.
-Som sagt så er det lave marginer i år og tørrfisken er
Røst Sjømat AS har satset litt på levende lagring av

vi enda ikke begynt prisforhandlinger om, men

torsk de siste sesongene.

omsetningsmessig ser det bra ut, avslutter Tore
Johansen som eier Røst Sjømat AS sammen med

-Vi leid lagring lenger nord og så langt har det fungert

moren Irene og broren Geir Børre. Det er ikke første

bra. Vi har fått tillatelse til å setter ut merder på Røst,

gang en bedrift omsetter for 100 millioner på Røst. I

men vi har ikke helt bestemt oss om vi gjør det, sier

2011 nådde John Greger AS den milepælen.

Johansen.
© Lofotposten

-Hvorfor avventer dere?

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

-Regjeringen har ikke bestemt om bonusordningen

Oversikt over like treff
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Krever strengere vern av kysttorsken i nord
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 04.06.2016 17:20
Torhild Måkestad Martinussen

Havforsker Knut Korsbrekke sier det har vært et vel
hardt press på kysttorsken i nord de siste to årene.
Arne Luther i Naturvernforbundet etterlyser tiltak.
Under reguleringsmøtet torsdag ble det redegjort for
prioriterte bestander og utviklingstiltak i 2016, samt
hvilke arter som skal prioriteres i 2017, som en del av
den økosystembaserte forvaltningen.
Prinsippet innebærer at tilstanden til de enkelte arter
og bestander med jevne mellomrom vurderes, og tiltak
iverksettes dersom det er nødvendig for å sikre en
ansvarlig forvaltning av den enkelte bestand.
Kysttorsk i sør står som en prioritert art i 2016 og
2017. Havforskningsinstituttets overvåkning på
Skagerrakkysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at
forekomstene av kysttorsk ligger på et historisk
bunnivå. For å berge kysttorsken i sør, foreslår
havforskerne fjordlinjer og forbud mot torskefisket.
Under møtet ble det etterlyst mer oppmerksomhet
også på kysttorsken i nord.
Sterkt press
FBFI meldte i januar at skreijakten også i starten av
sesongen i år, gikk hardt utover kysttorsken i nord. På
møtet kunne havforsker Knut Korsbrekke vise til at det
har vært et hardt fiskepress på denne bestanden de
siste to årene.
- Uttaket av kysttorsk nord for 62 grader nord i 2015
var doblet i forhold til tidligere, noe som ser ut til å
skyldes sent skreiinnsig og stort fiskepress. Dette
mønsteret har gjentatt seg i år. Dette gjelder i
begynnelsen av året. Vel to år på rad nå har det vært et
vel sterkt press på kysttorsken, fortalte havforsker
Knut Korsbrekke på reguleringsmøtet torsdag.
Ytterligere tiltak

- En snakker mye om status for kysttorsken i sør, men
situasjonen er ikke særlig god i nord heller. Bestanden
er på et lavmål i forhold til det som har vært, og jeg har
inntrykk av at Havforskningsinstituttet ser nokså
alvorlig på situasjonen. Det er på tide å ta ytterligere
tiltak for å få opp torskestammen på fjordene i nord.
Det betyr mye at bestanden holder seg oppe på
ansvarlig nivå, uttalte Arne Luther i Naturvernforbundet
under møtet.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord påpekte at en har egne
reguleringer og prosesser på kysttorsken i nord, men at
tiltakene i sør er mer omfattende.
- Det er riktig at kysttorsken har vist en
bekymringsverdig trend over tid. Siste innspill vi fikk fra
Havforskningsinstituttet i desember viste en litt negativ
trend i 2015, påpekte Holmefjord.

Side 81 av 86

Nyheter - Nofima AS

Uttak 04.07.2016

Reguleringer 2017
Havforskerne konstaterte i desember en nedgang i
registreringene for kysttorsk. Dette ble oppsummert i
en sluttrapport etter det faste høsttoktet, der
bestandene av sei og kysttorsk kartlegges langs kysten
fra Finnmark til Møre.
- Vi har ikke tenkt på ytterligere tiltak for kysttorsken i
nord, men det vil vi gjøre i forbindelse med
reguleringene for 2017, uttalte Holmefjord.
Det etterlyses strengere tiltak for kysttorsken nord for
62 grader nord. Arkivfoto: Jon Eirik Olsen
Prøvetaking i vinter av skrei/kysttorsk ble foretatt av
havforskere på Gamle Kvalstein. Her Stian Kleven (t.v)
og Kjell Arne Gamst i Havforskningsinstituttet.
Arkivfoto: Terje Jensen
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/agcVmPVX

Side 82 av 86

Nyheter - Nofima AS

Uttak 04.07.2016

Foreslår fjordlinjer og forbud mot torskefisket
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 04.06.2016 17:19
Kjersti Kvile

Havforskere med nye tiltak for å berge kysttorsken i
sør. Vil ha påmelding og redskapsbegrensninger for
fritidsfiskere.
- Kysttorsken har ikke helt naturen med seg, slo forsker
Asgeir Aglen ved Havforskningsinstituttet fast på
reguleringsmøtet denne uka.
Det siste året har han vært del av en forskergruppe
som har vurdert hva som kan gjøres med kysttorsken,
med hovedvekt på bestanden i sør. Forskerne fikk
oppdraget av Fiskeridirektoratet i fjor, og konklusjonen
er at tilstanden ikke er god.
Under reguleringsmøtet torsdag ble det etterlyst mer
oppmerksomhet også på kysttorsken i nord.
Fugl spiser 15-20 millioner
Høye sommertemperaturer begrenser leveområdet og
fører til at det blir mindre mat for denne torsken.
Skarvebestanden har økt de siste årene og fuglen tar
grådig for seg av småtorsken.
Aglen har gjort et regnestykke sammen med kollega
Kjell Nedreaas som viser at skarven spiser 15-20
millioner nullgruppetorsk i året.
- Den er en viktig torskepredator, og det gjelder også i
nord, sa han.
Summa summarum er det stor risiko for at vi i
øyeblikket har en kritisk liten gytebestand for å få god
rekruttering, ifølge forskeren. I oppsummering for
møtedeltakerne brukte han flere ganger ordene
dramatisk og betydelig fall.
Fugl og fritidsfisker
Landingsstatistikken viser et fall siden 2005, mens
forskernes overvåkingsprogram strandnotserien, en
tidsserie fra 1919, viser et jevnt fall i bestanden siden

1960. De klareste negative signalene er øst for Kragerø,
men fra Stadt og sørover er det heller ikke bra.
Sjøfuglen skarv og fritidsfiskerne ser ut til å være
hovedproblemet for rekrutteringa, mens yrkesfiskerne
står for bare 15 prosent av uttaket.
Forskerne ønsker derfor å innføre fjordlinjer øst for
Kragerø, og innenfor dem foreslår de totalforbud av
torskefiske - i praksis et forbud mot garnfiske. De har
ikke gitt noen forslag til hvor fjordlinjene i så fall skal
gå.
To tredeler dør
Sør for Stadt har det vært en 30 prosent økning i
skarvebestanden de siste 25 årene - i hovedsak av
mellomskarv: I 2000 registrerte forskerne 500
hekkende par. I 2012 var tallet 2500 - en dramatisk
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økning, ifølge forskeren.
Forsøk viser at av et- og toåringstorsken dør to
tredeler fra ett år til det neste, men det finnes ikke
liknende tall for nullåringene, siden de er vanskeligere å
merke. Skarven påfører mest dødelighet på den yngste
fisken.
Fritidsfiske står for litt over 40 prosent av
dødeligheten, mens yrkesfiskerne står for 15 prosent.
Resten er naturlig dødelighet.
Vurderer tiltak
Fiskeridirektør Liv Holmefjord sa på møtet at
rapporten underbygger antakelser de hadde i
utgangspunktet.
- Når det gjelder hva som skjer videre, vil
Fiskeridirektoratet vurdere de ulike tiltakene og
eventuelt foreslå andre utover året, sa hun.
Til høsten blir det anbefaling til departementet og
høringsrunder dersom det forslås endringer i
reguleringen.
Fisker Kåre Heggebø fra Ølen var skeptisk til å forby
garnfiske, men satte pris på at forskerne vil gjøre noe
med skarven.
- Det er ikke noen økning i skarvebestanden. Det er en
eksplosjon. Jeg har en sterk mistanke om at skarven
også er en stor beskatter av yngel og smolt av laks og
ørret, sa han.
Yrkesfiskerne står for et lite uttak av kysttorsken i sør.
Nå vil forskerne sette inn tiltak mot fritidsfiskere og
mot skarven. Foto: Einar Lindbæk
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/Y1r2dPX
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Opprettholder bonus for levendelagring
 Fiskeribladet Fiskaren. 02.06.2016 22:01

kl 21:33 Av Torhild Måkestad Martinussen Dersom
avsetningen bli oppfisket, vil fiskerne likevel få bonus
få levendelagring av torsk.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/K3NI3ZEJ
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Opprettholder bonus for levendelagring
 Fiskeribladet Fiskaren - Login. 02.06.2016 18:00
Torhild Måkestad Martinussen

Dersom avsetningen bli oppfisket, vil fiskerne likevel
få bonus få levendelagring av torsk. Det gjenstår kun
855 tonn av avsetningen som er satt av for
levendelagring, på 4000 tonn.
Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i Nærings- og
fiskeridepartementet, påpekte under reguleringsmøtet
torsdag, at bonus fortsatt utløses, til tross for at
avsetningen etter hvert blir oppfisket.
- Vi har besluttet at vi kan "gli" litt på det, men blir det
snakk om mye over avsetningen, må vi vurdere på nytt,
uttalte Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i Nærings- og
fiskeridepartementet under reguleringsmøtet torsdag.
Det ble også informert om at det gjenstår et
tredjelandskvantum på torsk som ikke er blitt fordelt
hittil, på nær 6300 tonn. Fiskeridirektoratet har sendt
forespørsel til departementet hvordan dette kvantumet
skal refordeles. Departementet har foreløpig ikke tatt
en avgjørelse på dette, men vil komme med en snarlig
avklaring.
Jan Ivar Maråk, som representerte Norges Fiskarlag
under møtet, frarådet på det sterkeste å utvide
kvantumet til levendelagring før en vet hvilken effekt
det vil gi.
- En bør sette ned bonusprosenten på levendelagring,
uttalte Maråk.
Ill.foto: Terje Jensen.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/1cnJPBr5
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