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01. Innledning

Innledning
I de siste år har tilgangen på fisk ved Røst vært svært god. Dette har ført til stor ansamling av
fartøy, og store kvantum ilandført fisk.

Fra kjøpers side har en ikke funnet grunnlag for mer betaling enn minstepris på torsken.
Grunnen hevdes å ha vært svært variabel kvalitet på fisken, samt mangel på kontrollkapasitet under
hektiske og korte sesonger.

Å etablere felles definisjoner av praktiske kvalitetsstandarder, som også fiskerne kunne slutte seg
til, har man trolig ikke funnet anledning og mulighet til.

Fiskernes situasjon har ikke vært tilfredsstillende, både fordi en ikke kunne oppnå merpris
på godt behandlet råstoff, og fordi kjøperne ikke skilte mellom god og mindre god fisk.
Situasjonen har vært oppfattet som utrivelig og uønsket fra begge parter.

Høsten 05 ble det besluttet å gjøre noe med problemet ved å sette i gang et kvalitetsprosjekt under
hovedsesongen på Røst, dvs februar – april, dette år.

Prosjektet kom i stand etter ønske fra både fiskerne og kjøperne på Røst. Partene ønsket at Norges
Råfisklag skulle organisere prosjektet og initiere både målsetninger og krav for selve
gjennomføringen. Dette medførte i praksis fysisk tilstedeværelse for kontrollører fra laget under
hele prosjektperioden, dvs 9 uker.

Mål
Målet for prosjektet er å heve kvaliteten på råstoffet og dermed kvaliteten på ferdigvarene, slik at
verdiskapingen i hele verdikjeden styrkes.

Som delmål kan også nevnes ønske om bedre informasjon, bedre kommunikasjon, samt det å
skaffe seg nyttige erfaringer i kvalitetsarbeid både om bord og på land.
Man har i tillegg arbeidet for å bli enige om en prishøyning for den beste fisken under prosjektet,
og en prisreduksjon på direkte dårlig fisk (skadd og sjødød).

Prosjektmandat

Prosjektledelsen ble gitt i mandat å bidra til å fremme kommunikasjon, informasjon og bedre
kvalitativt arbeid ang. det å fremskaffe bedre råstoff.

Prosjektledelsen ble ivaretatt av Råfisklagets kontrollavdeling.

Styringsgruppen består av Johnny Greger fra Røstkjøperne og Magnar Pedersen fra Råfisklaget.
Styringsgruppen skal gjennom sesongen jevnlig drøfte utviklingen i prosjektet i forhold til målet.

Referansegruppen består av Røstkjøperne, én fisker fra hvert av faglagene Fiskarlaget Midt-
Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, styrets leder i Norges Råfisklag og
regiondirektøren ved Råfisklagets kontor i Svolvær.
Referansegruppen skal brukes som rådgivere i forbindelse med inngåelse av selve prosjektavtalen,
og i saker som måtte dukke opp under veis i prosjektet.
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Kort oppsummering

Prosjektet startet offisielt på Røst den 06. februar 2006. og avsluttet 07. april 2006.
Prosjektleder fra Norges Råfisklag har vært til stede på Røst hele sesongen, og med støtte fra en
person fra Kontrollavdelinga.
Sistnevnte personell har skiftet på deltakelsen fra uke til uke.

Dagens fangst er levert

Slik gikk det…
Samlet sett må man si at prosjektet har lykkes med sine hovedmålsettinger.
1. Oppnådd bedring av råstoffkvaliteten (Kjøperne sier seg godt fornøyde)
2. Har fått økt pris på godt råstoff – ikke kun anvendt minstepris/ samfengt
3. Redusert mengde av sjødød og skadet fisk ved fornuftig drift/ røkting av bruk
4. Alle parter har fått nyttige erfaringer

”Suksesskriterier”
1. Partene ble på forhånd enige om rammene - og enige om å prøve
2. Kriteriene for sortering ble forståelige/ fornuftige
3. Sorteringsmetodikken ble akseptert av alle parter
4. Det ble gitt god informasjon i forkant og ved møter underveis. Viktig !
5. Man fikk tid til ”å øve” mens det var få båter og små mengder fisk
6. Sorteringen ble praktisert ”mykt” – det ble gitt advarsel, før event. trekk
7. Partene viste romslighet og samforståelse
8. Fiskerne satset på nattstått bruk – og reduserte bruksmengde ved mye fisk
9. Råfisklagets observatører/ rådgivere har virket ”tryggende” å ha på stedet
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02. Kvalitet – flere utfordringer

Pris – et ømtålig tema
Minstepris og samfengt kvalitet har vært gjennomgående trekk med sesongene på Røst.
Kjøperne har vært lite villige til å gå høyere enn minstepris – og mener å ha flere forklaringer:
1. Kvaliteten har vært for variabel – for mye har vært på nedre del av kvalitetskala.
2. Stort antall fartøy og stort kvantum fisk har gjort vurdering/ korrigering av kvalitet vanskelig.
3. Usikkerhet i tørrfiskproduksjonen (temperatur, vær og vind) er også faktorer som reduserer

iveren til å betale merpris.
4. Dårlig logistikk fører til att de ikke kan følge svingningene i fersk fisk markedet på samme

måte som på fastlandet. Forbindelsen med fastlands-Norge er ikke sikker nok. Svært ujevn og
vanskelig å forholde seg til.

5. Flere nettes bruk på line og garnbåtene i tillegg til forhold i sjøen (strøm, bunn) som innvirker
negativt på kvaliteten.

6. Næringsvandring. De seinere år har fisken vært full av sild og av den grunn tålt mindre før
kvaliteten ble forringet.

Verditap på fisk
Fiskeriforskning har påvist at skadeomfanget på fisk fra kystflåten er høy (se henvisn. vedlegg).
I enkelte tilfeller er skadene trolig unødig store som følge av noe faglig uvitenhet, noe like-
gyldighet, og/ eller manglende krav fra kjøperne.

I Røstprosjektet har garn stått for ca. 70 % av hele
kvantumet som er ilandført.
Det har vært viktig at denne redskapsgruppen er
særlig oppmerksom på de handlinger og rutiner
som kan redusere kvalitet og fangstverdi unødig.

Vær, vind, strøm, næringsforhold og mengde fisk er
utenfor kontroll, men må likevel beregnes i drifta
(om en skal sette bruk i sjøen, hvor mye bruk – når en skal
trekke bruket etc).
Uansett brukstype vil kvaliteten forringes raskere ved
dårlige rutiner. (Uvær er avvik – og behandles deretter).

God, og mindre god utbløding
Fangstskadeindeks - sorteringskriterier
For å karakterisere skade på fisk har Fiskeriforskning utarbeidet tallverdiene 0, 1, og 2 for å
klassifisere en skade (Jfr. Brosjyren: ”Hvis du kunne velge”). 0 er feilfri, 1 er moderat feil, og 2 er
å anse som alvorlig feil.
Vi fant ut at metoden egnet seg dårlig til kvalitetsbedømmelse under det tidspresset som er på
mottaket når flere ti-talls båter ligger og venter på tur.
I møte med Sjurdur Joenson fra Fiskeriforskning ble dette bekreftet, og det samme understreket
seniorforsker Leif Akse. Tallfastsettelsen var mer beregnet for forskningsoppgaver.

Vi besluttet oss for å lage ”nye” kvalitetsgraderinger basert på behov for å registrere kvalitets-
nyanser raskere under stort press og høyt tempo. Vi fant tankegangen til Fiskeriforskning om å
karakterisere fisk etter synlige skader som en god og praktisk vinkling. Vedlegg om sortering.

Det er levert god kvalitet tidligere
Det må understrekes at mye av fisken levert til Røst tidligere har vært av alminnelig, god kvalitet,
men at andelen skadd, sjødød og dårlig fisk kan ha vært for stor og ukontrollerbar til tider.
Utfordringene har ligget i å senke andelen av dårlig fisk slik at den gode fisken dominerer mer.
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03. Planlagt program

1. Ansvar for gjennomføring

Det ble påpekt før oppstart at eierskapet til prosjektet klart hørte hjemme hos fiskerne og
kjøperne. Ansvaret for gjennomføring var dermed plassert hos begge partene

Norges Råfisklags rolle ble å planlegge, informere, gi råd og være faglige støttespillere for
begge parter. Det ble også viktig å fange opp eventuelle uenigheter og misforståelser under
gjennomføringen av Prosjektet for å unngå konflikter.

For at alle skulle være samsnakket ble en praktisk gjennomførbar kvalitetsgradering beskrevet
etter følgende modell:

Ekstra god kvalitet – Tilnærmet lytefri – Lett å se
Ordinær kvalitet – Større toleranser for mindre feil/ mangler (minstepris)
Forringet kvalitet - Sjødød, blodig, skadet, bløt etc. Lett å se

Begge parter sa seg enig i at beskrivelsene var enkle og forståelige for sortering.
I praksis er det ikke så enkelt. Krever god faglig innsikt, erfaring og konsentrasjon.

2. Sorteringsmetode

Sortering handler om å skille på nyanser, her må det gå raskt, og det måtte i tillegg fungere.
Vi ”valgte bort” 100 % sorteringen. Altfor tidkrevende og omstendelig.
Vi ”valgte bort” 10 % sorteringen. Plass- og tidkrevende.
Vi gikk for ”scanning-metoden” m/ ettersyn. Se etter feil + vurdere andre ting av betydning.

Dette ble en metode som både fisker og kjøper kunne leve med, selv om ikke alle ble tilfredse.
Det ble lagt vekt på redskapstype, driftsforhold(vær), dagfanget og etter hvert kjennskap til den
enkelte båts kvalitet. Ved endringer i forholdene ble det tatt ekstra kontroll.

Sorteringa gikk greit
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3. Strategi for gjennomføring

For å starte prosjektet på en trygg måte dro en kontrollør og prosjektansvarlig til Røst uka før
prosjektstart for å legge forholdene til rette for en myk overgang fra ”gamle rutiner”
For å skape den nødvendige samforståelse og trygghet tok vi en gjennomgang på følgende:
- Vi avtalte at man skulle starte forsiktig – øve – og snakke sammen
- Man skulle være tålmodige (stort prosjekt)
- Man skulle lytte til hverandres tvil når det røynet på
- Man skulle si hva man syntes var bra, og hva som kunne bli bedre, i denne rekkefølge
- Man må akseptere å måtte leve med at ”millimeterrettferdighet” er vanskelig å få til
- Ved stormfiske skulle det være mulighet for unntakstilstand – gjøre det en måtte gjøre

for å komme à jour, men betrakte dette som et avvik
- Dersom prosjektet ble mislykket var det kun eierne av prosjektet som kunne avvikle dette.

”Havneområdet” på Røst - sett mot sør

Joh. Greger AS

Røst Fiskeindustri AS

Røst Sjømat AS

Glea AS
Hj. Ekrem AS

A. Johansen AS
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04. Gjennomføring i praksis

1. Rolledeling
Fra prosjektledelsens side var vi klar på at vi skulle ha en serviceorientert rolle, og la aktørene
praktisere drifta slik de var vante med.
Vi forholdt oss til de avtaler som var gjort på forhånd om oppgaver og ansvar, og vi skulle se til at
partene overholdt disse.

Vi skulle være til stede, og tilgjengelig slik at om partene følte det var nyttig så skulle vi brukes.
Noen forventet at vi skulle være aktive i sorteringen. Dette frarådde vi av flere årsaker. En viktig
grunn var at bedriftene trengte den treninga de kunne få, og at de selv hadde folk som kunne det
meste. Å bruke utenforstående fagfolk som mer enn rådgivere er ikke tilrådelig.

2. Fiske og kjøp kom i gang
Forholdene ble slik på Røst at både antallet båter og mengden fisk startet suksessivt.
Dette medførte en stor fordel ved at både båter og anlegg fikk begynne ”å øve” på både drift og
kvalitetssortering uten stort stress.
Det kom tidlig frem at kjøperne var usikker, og ryktene mellom fiskerne gikk om ulik behandling
fra bedrift til bedrift.
Enkelte ledere reagerte på at fra tidligere er man kritisert for å være for mye samsnakket, og nå ble
de kritikk fordi de vurderte ulikt.

Med bakgrunn i dette organiserte vi raskt et felles kvalitetsmøte for alle 5 bedriftene hos
J. Greger AS. Her orienterte vi alle de ansatte som var med på møtet om bakgrunn, hensikt med
prosjektet, og generelle krav til sorteringen. Vi fikk lagt ut fisk som ble vurdert og kommentert
med alle til stede. Konklusjonen ble at man så ganske likt på kvalitetsnyansene.

Vi innkalte tidlig i Prosjektet til et møte med fiskerne slik at vi kunne lytte til deres oppfatninger,
kommentere ilandført kvalitet, og samtidig informere om hva vi registrerte rundt på anleggene.

3. Daglig oppmøte på bedriftene

Vi observerte daglig hva som ble levert, hvordan det ble sortert, og hvordan det ble ført inn på
seddel.
Kjøpere var stort sett flinke med å gi ros og ris til fiskerne. Fiskerne satte stor pris på å få spesielt
den positive tilbakemeldingen, men også på at de fikk tilbakemelding på ting de kunne forbedre.

Vi ble generelt godt mottatt på alle bedrifter.
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4. Samtaler med fiskerne

Vi hadde mange samtaler med ulike fiskere på rundene. Mange syntes Prosjektet virket bra, og at
det var på høy tid at det kom, mens andre var noe mer avdempet i sin begeistring. Felles for de
fleste var at pris etter kvalitet var bra men at mer-prisen for beste kvalitet var for lav.
Det ble hele tiden sammenlignet med pris som ble gitt i Vesterålen/Fastlands Lofoten/Værøy.
Og da i hovedsak samfengt pris uansett kvalitet.

Etter hvert som vi registrerte misnøye og eller misforståelser blant fiskerne innkalte vi til felles
oppklaringsmøter.
Nyttig å få synspunktene ut, samt korrigert eventuelle feiltolkninger.
Uklarhetene registrert på møtene ble tatt opp i generelle vendinger hos kjøperne. Noe måtte rettes
opp, mens andre ting var til å ta til etterretning.

Ja, i dag ble alle containere fulle

5. Sorteringserfaringer

Ut over i sesongen syntes det som om bedriftene fant en ballanse i hva de mente var god, middels
og dårlig kvalitet. Trykket på mottaksapparatet økte betydelig, og kjøperne gikk totalt over til
Scanning-metoden. Det ble ikke sortert helt likt fra anlegg til anlegg, men toleransen var stor hos
alle kjøperne.
Hos enkelte kjøpere ble toleransene såpass store vi gav en påminnelse om Prosjektets hensikt og
mål.

Hver bedrift tok imot råstoff fra 40 til 60 båter fra ca kl.12 på formiddagen og ut kvelden. Det ble
levert fangster fra 500 – 8000 kg pr båt.
Losset totalkvantum kunne være opp vel 100 tonn fisk pr. bedrift på noen timer.
Dette umulig gjør 100 % likhet i kvalitetsvurdering mellom alle fartøy på alle anlegg.
Men man prøvde å holde fokus på de mest åpenbare feil som betød nedklassing.
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6. Møter underveis
Som oversikten viser ble det avholdt ca. 9 formelle møter i prosjektet. De medførte
informasjon, klager, ideer om løsninger, og de fjernet en del misforståelser.
Det kan understrekes at møtene var viktige for vårt arbeid mot så vel kjøperne som fiskerne.

En stille dag

Møter (K= kjøpere F= fiskere) K F
Info. 12.01.06. Robert/ Jan Møte på hotellet og på Fiskarheimen X X
Info. 30.01.06. Lillian/ Jan Møte på hotellet og på Fiskarheimen
Sort. 14.02.06. Lillian/ Jan Samling på Joh. Greger AS for kvalitetssortering

X
X

X

Info. 01.03.06. Åge/ Jan Om sortering etc. Samling på Fiskarheimen X
Møte 12.03. Jan + Sjurdur og Ingebrigth fra Fiskeriforskning om bl.a mucoso

Fiskarheimen (Fin info. fra forskerne – sporty å stille opp)
X

Møter 25.03. Lillian, Robert, Hermod, Jan (Avslutning av prosjektet)
På hotellet og på Fiskarheimen. X X
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05. Konklusjoner/ kommentarer

Om fiskerne
Fiskernes innsats og rutiner har i år ført til følgende:
- generell økning av råstoffkvaliteten
- bedre tilpassing av bruksmengde
- bedre rutiner ved røkting av bruk
- flere har gjort de riktige handgrepene som bør gjøres
- flere har vært engasjerte og flinke til å holde fokus på de riktige tingene

Begrensninger for optimal råstoffhandtering på noen fartøy, slik vi registrerte det:
- små båter med lite plass for råstoffhandtering og lagring - sliter ved store mengder fisk
- liten kapasitet – liten bemanning (fisk dør ned – man rekker ikke det man skal gjøre
- noe mangelfullt utstyr og upraktisk layout (arrangement på dekk)
- mangelfull innsikt i bløgging (når, og hvordan?) -
- manglende sløyeferdigheter (Feilt buksnitt og feil hodekapping – lang nakke)
- for mange røde nakker ved at fisk blør ut i konteinere uten gjennomstrømning av sjøvann.

Sistnevnte forhold må det tenkes nøye på – her ligger et forbedringspotensial
- Fisk skal blø ut før den has over i lagerkonteiner med litt sjø (for å dempe press)

Vi fikk innsikt i at flere fiskere, i løpet av sesongen, har fått ideer om hvordan de kan ordne seg
neste sesong for å arbeide lettere/ skaffe seg bedre kapasitet ang. råstoffbehandling.

Om bedriftene
- har sortert etter beste skjønn
- har vist positivt engasjement i prosjektet
- mener prosjektet har vært meget positivt for råstoffkvaliteten

Vi registrerte at mottak, sortering og veiing, + seddelskriving gikk i ekspressfart.
Vekter og registrering er godt synlig, og ligger ikke tilbaketrukket slik at ingen ser hva som skjer.
Dette var fiskerne særlig godt fornøyd med.
Det virker som man er flinke til å behandle folk slik at alle føler seg velkommen.
På en ene side var folk i bedriftene flinke til å hjelpe fiskerne med å sløye etc., mens fiskerne på
den annen side var flinke til å være med på lossingen når det skortet på folk og kapasitet.

Vi har også sett at bedriftenes kapasitet i egen produksjon er stor. Fisken ble nesten fortløpende
hengt på hjell, og/ eller satt ”på vent” i noen timer i kar for utskipning til føringsbåter.

Det er lettere å få aksept for sortering på kvalitet og pris om det skjer konsekvent, likt for
alle, og at det virker faglig betryggende og naturlig.
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06. Noen prisanalyser
(Stiplet linje= minstepris. Rød, sammenhengende linje= mer-pris/kg)

Gjemmomsnittlige priser for torsk over 2,5 kg
levert på Røst fra garnflåten
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Gjemmomsnittlige priser for torsk over 2,5 kg
levert på Røst fra juksaflåten
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(Stiplet linje= minstepris. Rød, sammenhengende linje= mer-pris/kg)

Gjemmomsnittlige priser for torsk over 2,5 kg
levert på Røst fra lineflåten
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Og italienerne gleder seg….
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07. Hva bør skje videre?

Generelt
Kjøperne har gitt signal om at de ønsker at Prosjektet skal videreføres til neste år.
Vi har oppfordret dem til å videreføre prosedyrene som ble opprettet under prosjektet for
kjøpet resten av året for å gi ett signal til fiskerne om at det er slik de ønsker råstoffet.
Det kan bli vanskelig å hente seg inn igjen hvis de slipper kvalitetsvurderingen nå og så startet
på nytt igjen til vinteren.
Kjøperne satte stor pris på å ha vår tilstedeværelse under prosjektet fordi de følte en større
trygghet, og de merket også at fiskerne var mer avslappet.
Flere fiskere, inkludert fiskarlagsformennene på Røst, har også gitt uttrykk for interesse for at
man kan tenke seg en fortsettelse av systemet med pris etter kvalitet – ikke bare minstepris.

Vår deltagelse i en eventuell videreføring av prosjektet neste år vil være avhengig av
budsjettmessige vurderinger. Et prosjekt av denne karakter er svært ressurskrevende både
personellmessig og økonomisk.

Om det blir en oppfølging på Røst kan/ bør nye premisser utvikles, og nye former for aksept
mellom partene innhentes.
Resultatene fra årets sesong har nok skapt en del forventninger om at en kan komme lenger til
neste sesong. Vi kan vente skarpere krav fra fiskerne ang. pris, men også noe mer eksakte krav
til kvalitet og nyansering fra kjøperne.

Fordelen er at begge parter nå har fått nye erfaringer som gjør at de ikke bare blir bedre som
”kravsettere”, men at de også vil komme til å møte bedre forberedt på mange plan.
Dette gjelder så vel informasjon, praktisk organisering, bedre hjelpemidler og mer forberedt
mannskap. Får man samlet og utnyttet ”Røst-ånden” kan dette representere en positiv kraft.

Mulige forbedringspunkter - fiskere
Røst har tradisjoner og høy kompetanse innen fiskeri – men hvordan utvikle dette videre?
De lokale fiskarlag bør tidlig sette seg ned å ta en drøfting med hverandre om hvordan event.
møte neste sesong. Noen har allerede tenkt på utstyret om bord, dekkslayout etc. for å jobbe
lettere. Vi tror også at en samling eller to ang. råstoffbehandling og litt strategi kunne være
nyttig. Det handler om å trekke på hverandres kompetanse, og å se seg i sammenheng med
hele næringa på Røst.

Mulige forbedringspunkter - bedrifter
På kjøpersiden har man veldrevne anlegg og høy kompetanse på de fleste områder.
Kjøperne har signalisert behov for å forberede sine folk enda bedre ang. sortering ved hjelp av
ytterligere innsikt i råstofflære og kvalitetsbedømming.

Norges Råfisklag

Tromsø ultimo mai 2006
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Vedlegg

Prosjekt Røst2006
Rammeavtale

Skrevet av: Magnar Pedersen
Versjoner: 14.11.2005
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Prosjektets navn

Prosjekt ”Røst2006”

1 Oppdragsgiver

Samarbeidsprosjekt mellom Norges Råfisklag, kjøperne på Røst og faglagene Fiskarlaget
Midt-Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag

2 Bakgrunn

De siste årene har innsiget under lofotfisket vært slik at områdene ytterst i Lofoten har hatt
den klart beste tilgangen på fisk. Dette har ført til en sterk tilstrømming av fartøyer – de fleste
relativt små fartøyer – som har skapt et stort press på mottaksapparatet.

I et normalår mht tørkeforhold m.v. har kjøpere på Røst normalt sett et markedsmessig
fortrinn ved at en så vidt stor del av råstoffet kan produseres til tørrfisk for Italia-markedet.
Fra Råfisklagets og fiskernes side har det vært hevdet at kjøperne på Røst gjennom å ha dette
markedsfortrinnet, burde ha betalt mer enn minstepris for fisk av god kvalitet. Kjøperne på
sin side har vist til at den store tilstrømningen av fartøyer gjør det svært vanskelig å foreta
sortering av fangstene etter kvalitet. Dette har ført til at det jevnt over er betalt minstepris for
alle kvaliteter. Isolert sett innebærer dette at det betales mer enn prisbestemmelsene tilsier
for dårlig kvalitet, samtidig som belønningssystemet i disse bestemmelsene ikke benyttes.

I samtaler mellom Råfisklaget og kjøperne er en enige om at situasjonen ikke er heldig verken
for fiskerne eller kjøperne. Partene er derfor blitt enige om å igangsette et prosjekt for
lofotsesongen 2006 med sikte på å få en endring i atferd både hos leverandørene og hos
kjøperne.

3 Mål for prosjektet

Målet for prosjektet er å heve kvaliteten på råstoffet og dermed kvaliteten på ferdigvarene,
slik at verdiskapingen i hele verdikjeden styrkes.
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4 Prosjektets innhold

For å oppnå målet, skal det i prosjektet fokusere på tiltak som gjør at det etablerte
omsetnings- og prissystemet fungerer i tråd med det som allerede er nedfelt i
bestemmelser og intensjoner. Dette skal skje ved at fiskerne gjennom kvalitetsmessig riktig
håndtering av fangsten og ved prisstimuli leverer mest mulig av råstoffet med topp kvalitet.
Kjøperne på sin side skal gjennom sitt mottak og behandling av råstoffet sikre denne
kvaliteten, slik at grunnlaget for topp kvalitet på ferdigvarene ivaretas. Prosjektet skal ha
følgende innhold og innebærer følgende forpliktelse for partene:

1. Kjøperne på Røst skal under lofotsesongen 2006 operere med graderte priser på
råstoffet i forhold til råstoffets kvalitet. Til å vurdere kvalitet på råstoffet, benyttes
fangstskadeindekssystemet fra Fiskeriforskning og en vurdering av
oppbevaringsmåte om bord, jf punkt 5. For fangstskadeindekssystemet foreligger
egen dokumentasjon.

2. Norges Råfisklag skal stasjonere inntil 2 kontrollører på Røst i inntil 2 måneder i
den mest fiskerike perioden under lofotfisket 2006. Kontrollørene skal drive med
veiledning overfor fiskerne og kjøperne i råstoffbehandling, og skal kunne benyttes i
tvister vedr. råstoffkvalitet.

3. I forbindelse med salget og eksporten av ferdigvarene fra produksjonen i 2006 tas
det sikte på å arrangere en markedstur til Italia der representanter for kjøperne,
fiskerne og Råfisklaget deltar. Råfisklaget forplikter seg til å dekke kostnadene for en
slik reise for 6 fiskere – 2 fra Fiskarlaget Midt-Norge, 2 fra Nordland Fylkes Fiskarlag
og 2 fra Norges Kystfiskarlag. Hensikten med markedsreisen er å skape en felles
forståelse i hele verdikjeden for utfordringene knyttet til markedet i Italia. Det er en
forutsetning av de fiskere som deltar selv har levert fisk på Røst under sesongen
2006.

5 Pris/kvalitet

Gjennom prosjektet forplikter kjøperne på Røst seg til å etablere et system med gradering
av prisene i forhold til råstoffets kvalitet. Følgende retningslinjer gjelder:

1. Råfisklagets bestemmelser mht veiing og sortering gjelder som vanlig
2. For fisk som har en sum fangstskadeindeks(jf opplegg fra Fiskeriforskning) lik null

og som er oppbevart om bord i………….. skal kjøperne tilstrebe å gi en merpris i
forhold til minstepris på minimum … %. Fisk med svært moderate garnmerker i
skinnet, men som ellers tilfredsstiller fangstskadeindeks null på øvrige kategorier,
inngår her.

3. For fisk med en fangstskadeindeks 1-2(unntatt sjødød fisk og ubløgget fisk)
tilstreber kjøperne å betale minimum minstepris.

4. For fisk med fangstskadeindeks mer enn 2 – men som er egnet til folkemat –
benyttes Råfisklagets system for prisreduksjon.

5. For fisk med fangstskadeindeks lik null, men der fisken er så ”sildesprengt” at det
klart får konsekvenser for det endelige produktet, vil kjøperne kunne vurdere annen
prissetting enn nevnt i pkt 2, men jf de generelle prisbestemmelsene.

6. Råfisklagets kontrollører skal bistå i vurderingen av kvalitet i henhold pkt 1-5, og
skal kunne avgjøre en tvist.
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6 Organisering og gjennomføring

Prosjektledelsen ivaretas av Råfisklagets kontrollavdeling.

Styringsgruppen består av Johnny Greger fra Røstkjøperne og Magnar Pedersen fra
Råfisklaget. Styringsgruppen skal gjennom sesongen jevnlig drøfte utviklingen i prosjektet i
forhold til målet.

Referansegruppen består av Røstkjøperne, én fisker fra hvert av faglagene Fiskarlaget Midt-
Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, styrets leder i Norges Råfisklag
og regiondirektøren ved Råfisklagets kontor i Svolvær. Referansegruppen skal brukes som
rådgivere i forbindelse med inngåelse av selve prosjektavtalen, og i saker som måtte dukke
opp under veis i prosjektet.

7 Forutsetninger

Ved brudd/påståtte brudd i forutsetningene i avtalens pkt 1-6, skal styringsgruppen
behandle saken. Etter drøfting med referansegruppen kan en eller begge partene i
prosjektet – Kjøperne og/eller Råfisklaget – tre ut av prosjektet. Råfisklaget skal også kunne
tre ut av prosjektet hvis oppslutningen fra enkelte kjøpere anses ikke å være tilstede, selv
om andre deltar for fullt iht intensjonene.

Bodø, ……

Kjøperne på Røst
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Prosjekt Røst 2006

Oppdragsgivere
Samarbeidsprosjekt mellom Norges Råfisklag, 5 kjøpere på Røst og faglagene Fiskarlaget Midt-

Norge, Nordlands Fylkes Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag.
Fiskerne og kjøperne på Røst ”eier” prosjektet og har hovedansvaret for utføringen

Råfisklaget stiller med rådgivere og støttefunksjoner

Bakgrunn
Stor tilgang på fisk
Stort antall fartøy

Stort press på mottaksapparatet
Fisken har i hovedsak kun vært betalt med minstepris

(Variabel kvalitet og lite bruk av sortering)

Mål
Søke å sortere råstoffet på en enkel men forsvarlig måte

Søke å oppnå bedre kvalitet på råstoffet som gir bedre produkter, som igjen kan gi grunnlag
for bedre markedspris

Delmål
Skape bedre kvalitetsforståelse
Skape bedre kommunikasjon

Skaffe nye erfaringer/ ny kunnskap

Prosjektets innhold
Stimulere til bedre produktkvalitet gjennom prisbelønning for god fisk, og

prisreduksjon av mindre god fisk
Både fisker og kjøper bør ha optimale rutiner for å oppnå god kvalitet

Sortering i 3 kvaliteter
Kontrollører fra Norges Råfisklag vil være rådgivere for partene

(Kommunikasjon blir generelt svært viktig)

Pris/ kvalitet
Sorteringer er benevnt:

1. Ekstra god kvalitet – Tilnærmet lytefri – Lett å se
2. Ordinær kvalitet – større toleranser for mindre feil/ mangler (minstepris)

3. Forringet kvalitet (Sjødød, blodig, skadet etc.) Lett å se

Minstepris: Snittpris av hva markedet synes å kunne betale i perioden

Organisering
Prosjektledelse ivaretas av Råfisklagets kontrollavdeling

Spiller tett på lag med alle aktørene på Røst

Forutsetninger
Ved brudd/ påståtte brudd i avtalen drøfter styringsgruppen saken.

Oppnås ikke enighet/ løsning kan prosjektet opphøre, og man
går tilbake til vante rutiner på hvert enkelt anlegg.

Fangst, fangstbehandling og produksjon skal utføres etter gjeldende, offentlig regelverk.

Vedlegg 1
Skriv gitt skipper på alle båter

ved første levering på anlegget.
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Fersklevert råstoff fra kystflåte.

Viktige faktorer ombord

Viktig med gjensidig tillit

*Velutrustet båt med plass og opplegg for bløgging, utbløding,
sløying og god ivaretakelse av fangst.

*Kvalifisert mannskap for råstoffbehandling
*Kapasitet(bemanning) til å behandle fisk forskriftsmessig
*Lager og transportsystemer som er skånsomme mot fisken
*Lagring uten at fisk blir skank/ frostkjent
*Avvik i fangst meldes til anlegg før levering

Forhold som trekker opp
inntrykket positivt

*Korrekt sløyd fisk. Fin i nakke, riktig buksnitt, ikke løse ørebein
*Fri for slog og leverrester (Om sløyd ved levering)
*Fisk oppbevart i rein sjø, ikke i konsentrert blodvann
*Fisk plassert fint i kasser, container etc.
*Temp. i fisk ved levering ca. 0-4oC.

EKSTRA KVALITET

Tilnærmet lytefri fisk
Ubetydeligheter overses

Skal kunne anvendes til alt.

Hold en jevn, høy standard.

 Pent utseende, fisk i godt hold, blank i skinnet
 Særlig godt blodtappet, hvit i nakke, lys i buk, og lyst

fiskekjøtt (Tomme årer i buk, tomme årer i finner etc)
 Ikke blodslått på skinnet
 Ingen markerte merker i skinnet etter masker, høtt etc.
 Fast i fisken (Pre rigor – rigor mortis)
 Ingen sår og klemskader
 Frisk, naturlig lukt for arten

ORDINÆR KVALITET

God, men mer variable ytre
og indre feil/mangler.

Godt helhetsinntrykk !

 Fint, men noe varierende utseende
 Godt blodtappet, men aksept for noe variasjon
 Lettere blodslått på skinnet
 Noe merker i skinnet etter masker etc. fra.garn e.a. redskap
 Fast i fisken. Ikke markert løs/ bløt i fiskekjøttet
 Antydning til mindre sår og klemskader
 Frisk, naturlig lukt for arten

FORRINGET
KVALITET

Tydelig forringet, men ellers
frisk, brukbar vare

 Sjødød –og/ eller med andre markerte skavanker og feil
 Mindre godt utblødd – tydelig rød i kjøttet
 Middels til kraftig blodslått på skinnet
 Markerte merker etter masker/ transportskader
 Løs og blaut i fiskekjøttet (Sterkt næringsspengt)
 Markerte sår og klemskader
 Akseptabel, men opp mot emmen/ stram lukt

KVALITETSKLASSIFISERING
Arbeidsnotat JB/ 16.01.06.
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Vedlegg

Skrevet direkte av skriv fra Oddleif Torsteinsen (04.04.06.) Jan B.

Oddleif Torsteinsen Røst den 25/04-2006
8064 Røst

Til Norges Råfisklag
Tromsø

Ang. ”Prosjekt Røst 2006”.

Etter at sesongen er over er det vel delte meninger om hvordan det har gått med
”Prosjekt Røst 2006”. Noe er missfornøyd p.g.a at de har oppnådd for dårlig pris i
forhold til tidligere, og andre igjen er missfornøyd med at prisforskjellen mellom dårlig
og god fisk er for liten.
Men alt i alt må man vel være fornøyd med prosjektet.

Fiskerne har oppnådd gjennomsnittlig en bedre pris enn tidligere. Og kjøperne har,
etter det jeg har inntrykk av, fått bedre kvalitet på land.
Men fremdeles er det etter min mening en god del å hente både på pris og kvalitet.
En kan vel trygt si at prosjektet enda er bare på barnestadiet, og må følges opp i hvert
fall et år til.

Selvfølgelig hørte man komentarer på VHF om at det bare var kjøperne som tjente på
dette, og at liv og helse var i fare når man var nødt til dra bruket i uansett vær.
Men dette tror jeg vil gå seg til, når man blir vant til at dårlig kvalitet skal trekkes i pris.
Da sørger man for at en setter bruksmengde etter forholdene.

Jeg hørte rykter om at hos enkelte kjøpere ble en viss prosent av fangsten regnet som
god fisk, uansett hvordan fisken var. Samme prosentandelen ble regnet hos samtlige
båter, da det var på det mest hektiske. Hvis dette er riktig, er jo noe av hensikten borte.
Men dette tror jeg vil gå seg til etter hvert.
Så min konklusjon er at prosjektet ble vellykket, selv om man ikke oppnådde mer enn
en krone i merpris for den beste fisken. Men det er vel som forventet. Når man vet
kjøperne får all den fisken de ønsker.

Hilsen
Oddleif Torsteinsen

Skipper på ”Røstjenta” (Jan` kommentar)
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Vedlegg

Skrevet ordrett direkte av fax fra Røst Fiskeprod.forening (04.04.06.) Jan B.
Norges Råfisklag

Att: Jan Brox

Ad. oppsummering av ”Røst” prosjektet vinter 2006-05-04
Det er referert til ditt brev med punktvise kommentarer

1. Fiskernes reaksjoner var positive etter hvert som tiden gikk. I starten var skepsisen
stor fra enkelte men det gikk seg til etter hvert

2. Informasjonen fra oss ble spredt fra første levering og dette gikk forholdsvis bra

3. Personellet ble mye mer observant på hva som var dårlig og god fisk etter hvert og
interessen for å vurdere fisken har vært bedre enn tidligere sesonger

4. Kvaliteten på fisken blir aldri god nok. Imidlertid oppfattet vi en stolthet hos fiskerne
når de fikk skryt av fisken og en tilstrebning til bedre kvalitet ble gjort av mange.
Bedre kvalitet gir helt klart nye muligheter og en kan differensiere anvendelsen i større
grad.

5. Metodikken hos oss gikk først og fremst på å la fiskerne plukke ut sjødød fisk selv.
Dette fungerte bare hos enkelte. Dersom en fangst var generelt dårlig gikk vi hardt til
verks for å anskueliggjøre prosentvis hvor mye nedgradering den var berettiget til.
Dersom en fangst generelt var meget bra ble den ikke sortert.
Meningen etter vår oppfatning var ikke å sortere ned 10-15 fisker hvis fangsten ellers
var god.
Denne praksisen har vært noe forskjellig fra bruk til bruk naturlig nok, men samtlige
bruk har i høyeste grad sortert fisken.

6. Folkene fra NR hadde etter vår mening en effekt som nedroende og form for
”dommer”, uten å være belærende. Jeg tror dette har uvurderlig betydning for
prosjektet og også fortsettelsen.

7. Prosjektet må fortsette for å fortsatt heve kvaliteten. Også så har vi skaffet oss et Pre
ved salg når kundene er blitt gjort kjent med at det fokuseres på kvalitet.

8. Kursing av ansatte må gjøres kommende høst, og en markedstur til italia/ Portugal bør
vurderes.

9. NR må ha samme rolle neste år og det bør også smitte til andre kommuner slik at en
form for ”standard” sortering blir implementert.

10. Vi vil ikke være med på en fast pris neste sesong da dette er for bindende. Imidlertid
er det en selvfølge at ekstra pris skal gis for fisk av god kvalitet. Om det er 50 øre
eller 3 kroner må vurderes i forhold til anvendelse, brukstype, mengde fisk etc.

Røst 19.april 2006
Vennligst For Røst fiskeprodusentforening. Jonny Greger og Geir Børre Johansen
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Vedlegg - henvisning
Rapporter ang. råstoff og kvalitet

Nedenforstående rapporter er ganske ferske, de er interessante og de viser at man både har
arbeid å gjøre, og at man må ta kvalitetsarbeidet om bord som en kontinuerlig prosess.

Kvalitet på råstoff kan også ødelegges på land. Imidlertid kan ikke dårlig råstoff gjøres bedre.
enn det er ved levering.

Rapportene fås fra Fiskeriforskning i Tromsø.


