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Norsk fiskerinæring holder en høy profil på tema knyttet til ryddig
het, ansvarlighet og skikkelighet. Når markedene har økt sine krav til 
doku mentasjon av ansvarlig fiske og sikker forvaltning av den sjømat
en de kjøper, har norsk fiskerinæring tjent på at vi i hovedsak er rime
lig skikkelig her oppe i nordområdene – i alle fall på dette området.

Under siste vinters torskefiske fikk vi imid-
lertid en markant ripe i lakken. Flere enn 
vanlig har stått fram med beretninger som 
indikerer at situasjonen ikke har vært slik vi 
ønsker gjennom sesongen.

Ut fra de signalene vi har mottatt både 
direkte og gjennom media, er det særlig tre 
forhold som går igjen:  
• Misforhold knyttet til innveiing av rund 

torsk
• «Storhundra» dvs fiskerne leverer eller 

tvinges til å levere mer fisk enn det som 
rapporteres

• Fisk av dårlig kvalitet leveres – men blir 
ikke rapportert inn.
Meldingene om ulovligheter har hatt 

et slikt omfang at myndighetene har satt 
ned en arbeidsgruppe som nettopp har 
lagt fram sine forslag til mulige tiltak. Ikke 
uventet er det ingen av forslagene som ale-
ne kan løse problemet med ulovligheter i 
fiskerinæringen. For å bedre situasjonen er 
man nok avhengig av et knippe med tiltak. 
Blant disse forslagene er økte krav til mer-
king og sporing av råstoff i bedriftene, økt 
fysisk kontroll med bedre koordinering og 
prioritering og forslaget om at man alltid 
skal sløye torsken før den omsettes og rap-
porteres til salgslagene og myndighetene.

Det siste forslaget er kontroversielt og 
kan skape store utfordringer for flåten. Det 
vil medføre økt ventetid for båtene som le-

verer rund torsk og som må vente på slutt-
seddel til fisken er sløyd på land. I vinter-
sesongen når det er «knapt så skjorta når 
ræva» når det gjelder hvile og søvn før neste 
sjøvær, er det forståelig at mange fiskere er 
meget skeptiske til et slikt krav.

Når det er sagt, er det neppe tvil om at 
nettopp innveiingspraksisen ved leveranse 
av rund torsk er en av hovedkildene til vin-
terens rykter om ulovligheter. En mulig 
måte å bøte på dette fullt ut, er å kreve sløy-
ing av all torsk før den veies og rapporteres.

I skrivende stund vet vi ikke hva myndig-
hetene beslutter når det gjelder nye kontroll-
tiltak før kommende sesong. Det vi vet er at 
fiskerinæringa ikke er tjent med at det fester 
seg et inntrykk av at juks og fanteri florerer. 
Dette vil møte oss som en bumerang i mar-
kedene og når vi skal forhandle med andre 
nasjoner om forvaltning og ressurskontroll. 
Fiskerinæringas rennommé står på spill – 
og da kan drastiske tiltak være nødvendig. 

Svein Ove Haugland
ass. direktør

Illustrasjonsfoto: Arkiv/Norges Råfisklag

Fiskerinæringas 
gode navn og rykte
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Elisabeth Aspaker slik 

departementet mener 

hun bør fremstå på 

det aller første offisi

elle bildet. Foto: Paul 

Paiewonsky/FKD





«Fra Elisabeth Aspaker kan du oppleve å motta en epost klokken 
02.00 om natta, og en ny en klokka 06.00. Jeg undres av og til når 
hun sover», sier en av hennes partifeller om den nye fiskeriminister
en som er kjent for å jobbe døgnet rundt. Selv ler hun av utsagnet, 
men medgir at «jo da, det kan gå nesten døgnet rundt i perioder». 
– Men jeg har etter hvert forstått at også jeg trenger noen timers 
søvn for å holde ut i det lange løp.

Av Svenn A. Nielsen

Stort arbeid
Hun hilser meg entusiastisk i telefonen. I 
tre dager har hun vært statsråd, og lærings-
kurven har vært bratt. Fra å være en hardt 
arbeidende stortingsrepresentant, ofte over-
latt til seg selv og sitt eget engasjement, gikk 
hun, i løpet av en kort nøkkelseremoni, til å 
være omgitt av velmenende, innsiktsfulle 
departementsmedarbeidere som ønsker at 
hun skal lykkes i jobben. Det norske og fra 
mange hold utskjelte byråkratiet, er viden 
kjent for sin lojalitet, og byttes heller ikke 
ut selv om statsråden skifter politisk farge.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at å 

styre et departement er et så stort arbeid at 
det er umulig å makte alene, sier hun.

Hyl og skrik
Det måtte selvsagt være noen som hylte og 
skrek da hun ble utnevnt – hun kom ikke 
fra næringen, og hva kunne nå egentlig 
 Elisabeth Aspaker om fisk?

– Jeg har mye å lære, jeg vet det, men jeg 
vil lytte til de innspill som kommer og de 
faglige råd jeg får, og være tilgjengelig. En 
av reaksjonene jeg har fått er at fiskerimi-
nisteren må lytte mer og at fiskerinæringen 
ønsker seg større forutsigbarhet. Der tror 
jeg det er noe å hente. Ikke minst gjennom 
mer forskning og et bedre datagrunnlag 

som kan gi større forutsigbarhet gjennom 
hele året, svarer Elisabeth  Aspaker.

Oppvekst i Harstad
Og hun vet godt hva fisk er, oppvokst som 
hun er i Harstad med utsyn over den brede 
Vågsfjorden, der også Trondenes middel-
alderkirke har ligget siden lenge før Pet-
ter Dass skrev sine epos om torsken og 
dens betydning for livberging her nord. 
Det er heller ikke lenge siden hun var ute 
sammen med sin gamle far og dorget sei. 
I en 17 fots hjemmestøpt glassfiberbåt ved 
navn «Glunten». En båt familien har hatt 
stor glede av gjennom mange år.

– Du skjønner, far fikk aldri den søn-
nen han ønsket seg. I stedet ble det tre jen-
ter. Derfor kalte han båten «Glunten», ler 
 Elisabeth, og sier ingenting om hvorvidt 
det kan være et plaster på et sår som neppe 
verken er stort eller dypt at han i stedet har 
fått en statsråd i familien. 

Elsker kval
Men fisketuren var vellykket. Den kom-
mende fiskeriministeren dorget båten full 
av nydelig sprellende sommermat. 

Natt- og dagarbeider 
i fiskeridepartementet
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– Hva er det beste du får på tallerkenen?
– Grillet hvalkjøtt! Det er veldig, veldig, 

veldig godt, og det kan konkurrere med det 
aller beste av storfekjøtt. De vet ikke hva de 
går glipp av de som ikke har prøvd dette 
fantastiske kjøttet.

– Et bedre svar kan en hardt pres-
set hvalnæring ikke ønske seg. Men hva 
mener dere med totalkvote i regjerings-
erklæringen?

– Det handler om at vi må se hele året i 
sammenheng. Blant annet at vi må se på 
om vi kan ta ut kvotene på en slik måte at vi 
får best mulig pris og dermed bedre lønn-
somheten i næringen.

Ikke undervurdere
En som kjenner Elisabeth Aspaker godt, ad-
varer næringa mot å undervurdere henne. 

– Elisabeth er et arbeidsjern. Av og til 
kanskje litt bisk, men hun er intelligent, tar 
poengene, og politikk er hun god på. Hun 
er også villig til å lytte, men da må det være 
substans, og ikke bare syting og klaging. 
Dama er handlekraftig og næringa bør 
møte henne på en positiv måte. En av hen-
nes største utfordringer ligger i å bidra til et 
normalisert forhold til Kina. Kan hun få åp-
net det kinesiske markedet, det er tross alt 
flest mager der, vil det være av uvurderlig 
betydning. Også det å hindre proteksjonis-
tiske tiltak fra EU og USA vil være viktige 
oppgaver for henne.

Nasjonal utfordring
Elisabeth Aspaker ber om forståelse for at 
hun nå, i det dette intervjuet gjøres på hen-
nes tredje dag som statsråd, ikke kan gå i 
detalj om hvordan fiskeripolitikken skal 
utformes i hennes tid som fiskeriminister. 
Regjeringsplattformen ligger der, men det 
er i ukene og månedene som kommer at 
den skal få et innhold. Om Kina sier hun:

– Dette er ei nasjonal utfordring, og vil i 
første omgang være et ansvar for utenriks-
departementet. Jeg håper at vi finner gode 
løsninger, og at vi kan få åpnet dørene til 
Kina for norsk fiskeeksport. Lykkes vi, vil 
det være et flott gjennombrudd.

– Hva kan du bidra med?
– Det er et vanskelig spørsmål. Først og 

fremst er det en sak for statsministeren og 
utenriksministeren. Vi andre kan spille 
en rolle, og i det nye departementet som 
kommer fra nyttår, vil vi kunne være mer 
offensive.

Struktur under 11 meter
– Mange vil hilse velkommen muligheten 
for å strukturere kvoter også på båter under 
11 meter slik dere åpner for i regjerings-
plattformen?

– Jeg er opptatt av lønnsomhet. Det er 
viktig for at næringen skal kunne blomstre, 
og for rekrutteringen. Vi skal konkurrere 
om de flinke ungdommene, og da er det 
viktig at disse kan se at dette er noe de kan 
leve av.

– Det sies at det er for mange politikere 
som ikke har annen erfaring enn den de 
har fra politikken. Hvilken kompetanse har 
du som fiskeriminister?

Lydhør og tilgjengelig
– Jeg har selv lærerutdanning, jeg har job-
bet ganske mange år som lærer, og jeg 
tror regjeringen er godt skodd med yrkes-
erfaring utenfor politikken.

Elisabeth Aspaker har en bred erfarings-
bakgrunn med seg inn i departementet. 

Ikke bare er hun, slik hun selv poengterer, 
oppvokst ved kysten, men hun har gått gra-
dene i politikken fra lokalpolitikk i Harstad 
til fylkestinget i Troms der hun en periode 
var leder av næringskomiteen, og på Stor-
tinget har hun jobbet med utdanning og 
forskning den siste perioden.

– Jeg tror dette er viktig ikke minst i for-
hold til rekrutteringen til fiskerinæringen. 
Jeg lover imidlertid at jeg skal være lydhør 
og tilgjengelig.

Modernisere salgslagene
Det står i regjeringsplattformen at dere 
skal modernisere fiskeslagslagsloven. Nå 
er jo den nettopp vedtatt av et enstemmig 
Storting, og den har ennå ikke trådt i kraft. 
Hva mener dere med dette, og hvilken rolle 
ser du for deg at salgslagene skal ha i frem-
tiden.

– Jeg er ikke beredt til å konkretisere det-
te nå. Det skal lages en forskrift til loven, 
og arbeidet med å gi plattformen innhold 
starter nå. Jeg ber om forståelse for at jeg 
trenger tid før jeg kan gi et konkret og godt 
svar på dette, men det er jo ikke sikkert at 
de svarene vi har på utfordringene i dag, er 
de riktige for all fremtid.

Lønnsomhet og distriktspolitikk
Utfordringene, i følge kilder som kjenner 
departementet og saksfeltet godt, vil ikke 
minst være at hun forstår at næringen 
både må gis bedre lønnsomhet, men at det 
også er en distriktspolitisk side som er vik-
tig. Hun vil også ha en utfordring i å kom-
munisere med fiskere, der det finnes noen 
som oppfatter strukturering som truende.

– Jeg skal ikke sitte på et rom i departe-
mentet. Jeg skal være aktivt ute og i dialog 
med fiskerne og organisasjonene. Dette 
er ei av de mest interessante næringene 
vi har. Vi må tenke marked og innovasjon. 
Fiskerinæringen bærer i seg svaret på Nor-
ges oljeavhengighet, sier den nyslåtte fiske-
riministeren.

Elisabeth Aspaker fikk nøkkelen til fis-
keridepartementet samme dag som hun 
fylte 51 år.

– Jeg er både stolt og glad over den til-
liten jeg har fått, sier hun. 

a Historisk bilde: Elisabeth Aspaker (nr. 1 

fra venstre i fremste rekke) fra 1989 da hun 

første gang sloss om en plass på Stortinget. 

Det samme gjorde blant andre Erna Solberg, 

Jan Tore Sanner (kommunalminister) og 

Børge Brende (utenriksminister). Elisabeth 

måtte sammen med Jan Tore Sanner og 

Børge Brende nøye seg med varamannsplass 

den perioden, mens Erna Solberg kom inn 

som fast representant på Stortinget fra 

 Hordaland. Foto: Tom A. Kolstad/Aften

posten/NTB scanpix

b Elisabeth Aspaker tar i mot «sjefen» 

under valgkampen nå i sommer. Foto: Terje 

Mortensen/VG/NTB scanpix

c På bursdagen sin, den dagen hun fylte 51 

år fikk Elisabeth Aspaker nøkkelen til fiskeri

departementet overrakt av Lisbeth BergHan

sen. Foto: Erlend Aas/ NTB scanpix
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Jens Norbach (82) var ikke mer 
enn 7 år da han første gang var 
med på fiske. Fremdeles er han 
aktiv fisker i egen båt. 

Av Svein-Arne Nilsen

Sjarken, M/K «Westegg», ligger på slip. 
 Båten skal ha sitt årlige vedlikehold. Jens 
Norbach går rundt og ser til at alt er som 
det skal. Ganglaget er ungdommelig og 
spenstig, og det er heller ingenting i det 
han sier som forteller oss at han er pen-
sjonist. Tvert i mot: Han snakker som om 
pensjons alderen er mange år frem i tid.

Han kunne hatt rolige dager hjemme i 
Skjoldehamn på Andøya, men verken han 
eller kona synes lediggang er noe for Jens.

– Nei, det å sitte hjemme og tvinne tom-
meltotter, passer ikke meg. Jeg har levd 
av havet i hele mitt liv og har alltid trivdes 
med det. Når helsa er bra og jeg trives, ser 
jeg ingen grunn til at jeg ikke skal være i 
aktivitet med det jeg liker aller best, sier 
den spreke pensjonisten.

På havet som 7 åring
Første turen han var med på fiske var han 
ikke mer enn syv år gammel. Bestefaren tok 
han med på flyndrefiske. 15 år gammel ble 
han mannskap. Faren var skipper. De rodde 
til Kvæfjord etter sild. Starten ble god, og 
Jens Norbach har aldri tenkt tanken om at 
han skulle finne noe annet å livnære seg av.

– Da jeg var 24 år, skaffet jeg meg min 
første båt. Den kom fra Bleik. Det var ikke så 
enkelt som mange vil tro. På den tiden måt-
te vi ha kausjonister, og mange satte både 
gård og grunn i pant for at vi skulle få lån. 

– Mange snakker om at det er vanskelig 
for unge fiskere å komme inn i næringen 
i dag. Jeg vil påstå at det var mye vanskeli-
gere for ungdom da jeg begynte som fis-
ker, og vi hadde heller ikke slike bekvem-
meligheter ombord i båtene som det er i 
dag. Jeg var en gang med en båt der vi var 
elleve mann ombord i ei 50 fot stor fiske-
skøyte. Det var trangt og kamp om plassen 
om bord. Sikkerheten var på langt nær så 
bra som det er på dagens båter, og vi hadde 
heller ikke alt det moderne utstyret som 
finnes i dag, forteller han.

Råfisklaget gir trygghet
Sin første tur som flyndrefisker hadde Jens 
Norbach samme år som Råfiskloven kom, 
og med den en helt ny æra for fiskerne.

– Råfiskloven betyr forutsigbarhet og 
sikkerhet for at vi fiskere får penger for den 
fisken vi leverer. Vi som lever av havet vet at 
selv om en fiskekjøper ikke skulle ha pen-
ger å betale med, så er Råfisklaget en ga-
rantist for at vi får pengene. Det er en god 
ordning som jeg ikke ville vært foruten. 

Syv båter har han hatt. M/K «Westegg» 
kjøpte han for 16 år siden. Det er en 35 fots 
plastsjark som han har hatt mye glede av. 
Det har vært en god fiskebåt som har gitt 
meg muligheten til å bringe i land mye fisk. 
Sist vår gikk han også en tur til Finnmark.

Godt for kropp og sjel
Helsa har vært rimelig god i alle år, og han 
ser ingen grunn til å legge inn årene og 
gå i land. Selv tror han at det å kunne få 
være i aktivitet og gjøre det han liker aller 
best, nemlig å være på havet å fiske, holder 
han ung.

– Det gjør godt både for kropp og sjel. 

Hele livet på havet
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Marit Ovesen har holdt års
møtene i Råfisklaget i stramme 
men vennlige tøyler i 40 år. 
Turid Hindenes kan se tilbake på 
hele 25 gode år i Råfisklaget.
Av Svenn A. Nielsen

– Det finnes jo en grunn til at jeg har blitt 
i Råfisklaget så lenge, svarer hun når jeg 
ber henne karakterisere laget som arbeids-
plass. – Det har vært trivelig i en næring 
som hele tida er i utvikling. Og om ikke vi 
selv gjør endringer, finner de alltids på noe 
i Stortinget og Regjeringen, ler hun.

I alle disse årene har Marit hatt års-
møtene som en av sine oppgaver. Styre-
konsulent, er yrkestittelen, og hun har 
jobbet med ledelsen, styret, og  årsmøtene.

Hun minnes tiden da Trondheim var 
fiskerihovedstaden. Da alle styremøter, års-
møter og andre viktige møter ble holdt der. 
I dag er det ikke slik, og når Råfisklagets 
eiere samles, skjer det i Tromsø.

– Hva kommer det av at du ikke har 
gått lei?

– Du blir jo lei av og til, men jeg har 

fått ulike arbeidsoppgaver opp igjennom 
årene. Variable oppgaver. I gamle dager 
var det forbehandling av fiskesedler. Jeg 
har vært innom alt mulig. Tempoet var 
høyere før, og kravet til nøyaktighet var 
stort. Det var håndarbeid den gangen jeg 
startet. I dag har vi enklere tilgang på all 
mulig kunnskap, forteller Marit, som sier 
hun skal jobbe til hun blir 67. Hun og man-
nen har ingen barn, men to flotte hunder, 
golden retrievere, som holder dem begge i 
aktivitet. I 33 av de 35 årene de to har vært 
gift, har de vært aktive i retrievermiljøet.

– Jeg er dessuten tante til åtte og gammel-
tante til to, og noen av dem kaller meg til og 
med yndlingstante, ler hun med den gode 
latteren alle i Råfisklaget kjenner så godt.

– Så om jeg skriver at dine interesser er 
hytta i Malangen, hundene og mannen din, 
er det kanskje ikke helt feil?

– Gal rekkefølge. Det er hundene, man-
nen og hytta, ler hun.

Turid Hindenes
– 25 gode år på en fin og god arbeidsplass 
der det er masse trivelige folk, sier Turid 
Hindenes om hvorfor hun har trivdes så 
godt i Råfisklaget. – Her har jeg også fått 

gjøre mange forskjellige ting og lært mye, 
legger hun til. 

I dag er hun på regnskapsavdelingen der 
hun passer på at fiskekjøperne gjør opp for 
seg, med det lille riset bak speilet at kjø-
peren kan suspenderes om pengene ikke 
kommer inn. Men nå ser hun mot slutten 
av en lang karriere.

– Jeg kommer nok ikke til å fortsette å 
jobbe så veldig lenge. Jeg blir neppe med 
over i nybygget, sier Turid. Ikke fordi hun 
vantrives, men fordi hun nå gjerne vil få tid 
til andre ting. Mannen er blitt pensjonist, 
og Turid vil også gjerne få mer tid til de fire 
barnebarna. 

– Jeg har lyst til å kose meg litt sammen 
med dem, og så er vi veldig glad i å reise, 
forteller hun.

Turid har vært ansatt i Råfisklaget i to 
perioder. Først fra 1971. Hun puncha hull-
kort som ble lest på Tromsø Datasentral. Så 
tok hun overgang til fylkeskommunen, før 
hun med mannen dro til Istanbul der han 
var stasjonssjef for SAS. Så godt trivdes de 
i Tyrkia, at de må tilbake til Istanbul, som 
nesten er som en andre hjemby å regne, 
minst en gang i året.

Hun kom tilbake til Råfisklaget i 1992, 
og har vært der siden.

– Jeg har hatt et flott liv, fått oppleve 
masse og på jobb har oppgavene vært vari-
erte og spennende, forteller Turid.

Grand old Ladies

Mange år. Marit Ovesen (tv) og Turid Hindenes på hver sin side av adm. dir. Trygve Myrvang og økonimidirektør AlfErik Veipe. Styrekonsulent Marit Ovesen har 40årsjubileum som 

ansatt, mens regnskapskonsulent Turid Hindenes har 25 år. Foto: Thor E. Kalsaas, Råfisklaget.
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Meklerne kommer
Meklerne kommer. Fra 1. januar innføres meklingsordning ved 
eventuell uenighet om fastsettelse av minstepris for fisk. Om den blir 
mye brukt gjenstår å se. Under prøveperioden i 2007 og 2008 ble 
meklerne innkalt kun to ganger i Råfisklagets distrikt. En gang gjaldt 
det torskeprisen og en gang prisen på kongekrabbe.

Av Svenn A. Nielsen  

Stor eller lita nemnd
Forskriften til den nye fiskesalgslagsloven 
er nå ute på høring. Den største spennin-
gen knytter seg til hvor mange som skal 
sitte i meklingsnemnda. Departementet 
legger opp til to mulige løsninger. Ei stor 
nemnd som skal favne alle fiskeslag, men 
der medlemmene alternerer om å møte 
avhengig av hvilke fiskeslag det forhand-
les om, eller to små nemnder på tre med-
lemmer for hver av sektorene – hvitfisk 
og pelagisk. I det siste tilfellet ligger det 
an til at staten skal oppnevne lederen av 
nemndene, mens partene i de to sektore-
ne skal oppnevne ett medlem hver. Loven, 
den nye Fiskesalgslagsloven som i juni 
ble vedtatt av Stortinget, trer også i kraft 
1. januar.

– I Råfisklaget mener vi at vi trenger 
ei lita og kostnadseffektiv nemnd, der 
Riksmeklingsmannens kontor oppnevner 
lederen og partene en representant hver, 

sier direktør Trygve Myrvang i Norges 
 Råfisklag.

Han viser til erfaringene under prøve-
perioden, og tror kanskje ikke meklings-
nemnda vil måtte bli kalt inn alt for mange 
ganger.

– I Råfisklaget har vi lagt vekt på å opptre 
ansvarlig, og fastsette en pris ut fra forhol-
dene i markedet. Det skal vi fortsette med.

Da loven ble vedtatt i juni, ble prinsip-
pet om at fiskesalgslagene skal ha det siste 
ordet i spørsmål om minstepris fastholdt. 
Det vil derfor også gjelde under den nye 
loven.

Viktig
– For fryst fisk som omsettes via auksjoner, 
vil det normalt ha mindre betydning å ha 
en minstepris, men for den ferske fisken 
er den svært viktig, fremholder Myrvang 
som legger til at det også prinsipielt sett 
er av stor betydning at fiskerne, gjennom 
Råfisklaget, har det siste ordet og derigjen-
nom innflytelse på egen fiskepris. 

Han sier videre at denne innflytelsen 
har en begrensning: – Salgslagene kan ikke 
på vegne av fiskerne fastsette en pris som 
ikke er betinget av markedene.

– Vi skal som vi alltid har gjort, opptre 
ansvarlig, men fiskerne skal altså ha det 
siste ordet.

Ikke voldgift
Myrvang er glad for at tanken om et vol-
giftsinstitutt ble forlatt. Det ville gitt en an-
nen dynamikk i måten å fastsette pris på. I 
praksis ville det betydd at staten gjennom 
en voldgiftsinstans ble langt mer involvert i 
prisfastsettelsen.

Stor debatt
– Minsteprisen er jo nesten hvert eneste år 
gjenstand for stor debatt. Fiskerne sier den 
er for lav, kjøperne som oftest at den er for 
høy. Kan vi si at en minstepris som ikke er 
kontroversiell sannsynligvis vil være satt på 
galt nivå?

– Det kan være et interessant synspunkt, 
men jeg vil understreke at minsteprisen 
betyr svært mye for kystflåten som jo skal 
selge en fersk vare i løpet av en hektisk se-
song. I sær betyr den mye når det er mye 
fisk. For konserverte produkter – fryst fisk, 
salta eller tørka har den mindre betydning. 
Dette er varer med god holdbarhet som sel-
gerne kan selge eller la være. 

Adm. dir. Trygve Myrvang i Råfisklaget mener at vi trenger ei lita og kostnadseffektiv nemnd. Her er Myrvang (t.h) i en sommerlig samtale med styreleder Johnny Caspersen i Råfisk

laget. Foto: Svenn A. Nielsen.
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Norsk sjømat preget 
Barcelona-messen
Norske sjømatprodusenter og eksportører var godt synlig under den 
andre utgaven av Seafood Barcelona.

Tekst og foto: Alf Fagerheim

Sjømatmessen i den katalanske storbyen 
samlet i oktober mer enn 140 bedrifter fra 
27 land, og er allerede blitt betegnet som 
den viktigste møteplassen for sjømatprodu-
senter i Sør-Europa og det nordlige Afrika.

Innovasjon Norge hadde også i år lagt 
opp til en felles norsk stand, som huset 
både store og små produsenter og ekspor-
tører innen hvitfisk og laks.

Gyllen mulighet
For daglig leder ved relativt nyetablerte 
Arctic Fish Export på Træna, Per-Arne 
 Ingebrigtsen, var Barcelona-messa en gyl-
len mulighet for å øke sitt kunderegister i 
utlandet, og spesielt i Sør-Europa.

– Jeg har hatt overraskende godt besøk 
disse tre dagene, forteller han. – For det 
meste har det vært spanjoler og fransk-
menn som har vært innom standen, men 
også en del fra Mellom-Europa, Irland, 

USA og Asia. Ingebrigtsen startet eget 
 eksportfirma for tre år siden. Selv om han 
har lang erfaring fra produksjon av sjømat, 
hadde han aldri jobbet med salg tidligere. 
Han tok bachelor i eksportmarked ved Uni-
versitetet i Nordland, og startet først med 
norske kunder. Etter hvert har han fått kun-
der i øvrige Skandinavia, England og USA. 
Det meste av produktene han selger tar han 
fra Modolv Sjøset AS på Træna, og han for-
teller om et godt samarbeid med bedriften. 

Når nye markeder
Ingebrigtsen har tidligere deltatt på sjømat-
messa i Brussel, og synes potensialet der er 
større for å nå kunder i Nederland, Belgia 

Den norske standen ruver godt og var lett synlig under sjømatmessa i Barcelona.
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C Seniorrådgiver Dag Ronald Fredheim, 

rådgiver Marlen Bakke og seniorrådgiver og 

standansvarlig Toril Justad i Innovasjon Norge 

gjorde en god jobb med å tilrettelegge den 

norske standen under sjømatmessa.

a Daglig leder PerArne Ingebrigtsen ved 

Arctic Fish Export på Træna ser mulighet til å 

utvide sitt kunderegister også i Spania.

b Kokk Sebastian Myhre serverte norske 

smaksprøver under messa. Myhre har lang 

erfaring som kokk i utlandet, bla fra ambas

sadene i London og Washington, og fra 

restauranter i New York.

D En gjeng godt fornøyde messedelta

kere. Fv Beate Farstad (logistikkmanager i 

Norwegian Seafood), Jannicke Haram (ass. 

Salgskonsulent Marine Harvest), PerArne 

Ingebrigtsen (Arctic Fish Export), Toril Justad 

(standansvarlig Innovation Norge), kokk 

 Sebastian Myhre, Fernando Ricca og Råg 

Einar Dyvik (salgskonsulenter Nordic Group).
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og Tyskland ettersom han lettere kan levere 
store mengder fisk til disse markedene.

– Det er mer å betrakte som et nær-
marked for meg, sier han. – Likevel er det 
 roligere og lettere å få kontakt og prate med 
potensielle kunder under messa i Barce-
lona. Det er også viktig å være tilstede her 
for å nå kunder i markedene i Sør-Europa.

Setter krav
Han kan fortelle at de besøkende under 
messa i hovedsak spurte etter torsk og filet-
produserte varer, men også kongekrabbe og 
breiflabb er svært ettertraktede produkter. 
Ellers får han spørsmål om levering av det 
aller meste av sjømat.

– De fleste vet hva de ønsker og vet hva 
som kommer fra Norge, og setter krav når 
det gjelder pris og leveringsbetingelser, sier 
Ingebrigtsen. Han er derfor opptatt av å ha 
et stort spekter av produkter, samtidig som 
han mener det er viktig å ha oversikt over 
hvor mye som er tilgjengelig av de produk-
tene som det spørres etter.

Tiden etter messa skal han bruke til å 

oppsummere de kundene han har fått kon-
takt med, kartlegge dem nærmere og se på 
pris for levering av ulike produkter.

– Det er viktig å kartlegge de potensielle 
kundene. Noen av kundene har urimelige 
krav og er umulige å følge opp, mens andre 
skal følges opp og kontaktes nærmere.

Nye spanske kunder
Salgskonsulent hos Nordic Group AS, Fer-
nando Ricca, har på lik linje med Ingebrigt-
sen hatt et meget godt besøk under messa.

– Interessen fra de besøkende på stan-
den har vært meget god, spesielt de to første 
dagene, kan Ricca fortelle. – Vi har fått kon-
takt med mange nye spanske kunder som 
vi ønsker å samarbeide videre med. Først 
skal vi skaffe oss oversikt over de nye kun-
dene og sette oss ned å analysere disse for å 
se på muligheten for flere samtaler.

Ricca forteller at interessen også har gått 
på alt fra hvilke produkter Nordic Group 
formidler, logistikk, transport og leveranse, 
men også generelt på prosessen fra fangst 
til leveranse. Han sier at de som har vært 

innom Nordics stand har et godt inntrykk 
av Norge og norsk sjømat, og betegner 
Norge som et godt land å eksportere fisk fra 
med tanke på kvalitet og leveranse.

– Det er derfor viktig å være tilstede her 
for å treffe nye kunder, sier han.

Profesjonelt opplegg
Både Ingebrigtsen og Ricca sitter igjen med 
et godt og positivt inntrykk av messa og den 
norske standen.

– Messa har vært veldig bra og mye 
større og bedre enn i fjor. Dessuten er det 
lett å komme til Barcelona fra ulike deler 
av Europa, sier Ricca. Han er dessuten 
veldig positiv til at Innovasjon Norge har 
en felles stand for de norske aktørene, og 
mener samtidig beliggenheten til den nor-
ske standen like innenfor messeporten var 
meget god og lett tilgjengelig for publikum. 
Ingebrigtsen er enig og legger til at oppleg-
get fra Innovasjon Norges side, med egen 
kokk og servering av produkter fra Norge, 
har vært meget profesjonelt. 
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Mot lysere tider for torsken
Den aller siste oktoberdagen smykket Tromsø med fjærlette skyer 
og sol. Kanskje preget dette stemningen da rekordmange deltakere 
samlet seg til den største torskekonferansen noensinne. De rundt 
300 deltakerne fikk blant annet høre økonomiprofessor ved UiT, 
Terje Vassdal, fra podiet spå at prisen på torsk vil stige 10 prosent 
i 2014.

Tekst og foto: Svenn A. Nielsen 

Vassdal er ikke hvem som helst. Gjentatte 
ganger har han forutsagt hvilken vei prisen 
går, og i år høstet han da også entusiastisk 
applaus.

– Noen mener det er vanskelig å få fis-
ken ut på markedet, og derfor vanskelig å 
få prisen opp igjen. Noen som har ventet 
på prisnedgang, gjør det ikke lenger, men 
den økonomiske situasjonen i Europa er i 
ferd med å bedres, noe som bidrar i positiv 

retning. Jeg kan ta feil, men tror ikke det. 
Usikkerheten i markedet er borte og kjøpe-
kraften bedres. Ved siden av dette, har vi 
aldri hatt så lav pris som nå, sier professor 
Terje Vassdal til På første hånd.

Han var ikke den eneste som hadde 
gode nyheter å komme med under konfe-
ransen. Fra Frankrike ble det vist tall som 
forteller at det konsumeres mer torsk enn 
laks i gourmetkunstens hjemland. Det 
skyldes blant annet at franskmennene ek-
sportere videre en del av laksen de tar inn. 

All torsken på det franske markedet kom-
mer ikke fra Norge, men tallene gir likevel 
et optimistisk løft for næringen.

Og det kan trenges. I følge professor 
 Terje Vassdal er fiskerinæringen ikke spe-
sielt  solid for tida.

– Soliditeten er åpenbart ganske dår-
lig. Her under konferansen har vi jo sett 
vilke garantisystemer Råfisklaget hånd-
terer. Mange kjøpere har dårlig økonomi, 
og på grunn av den lave prisen får båtene 
det også dårlig. Dette er ikke noe godt tegn, 
sier han.

Professoren viser til at det alltid er noen 
som sitter med fisk på lager når prisene fal-
ler. Disse blir taperne, mens traderne, og 
ferskfiskselgerne som ikke har lager, går klar.

– Alle som har en lagerbeholdning av fisk 
får et problem når prisene faller, sier Vassdal.

– Under konferansen ble det av enkelte 
tatt til orde for bortfall av minsteprisen og 
det ble foreslått en variabel pris.

a Dr. Matthias Keller sprudlet fra podiet, 

mens han fortalte om et voksende tysk 

fiskemarked.

b Den kinesiske delegasjonen som deltok 

under konferansen. 

c Professor i økonomi ved Universitetet 

i Tromsø, Terje Vassdal, spådde økt pris for 

torsken i 2014 og høstet applaus.

A Stinn brakke under den store torske

konferansen i Tromsø.

Rekordstor torskekonferanse

14 På første hånd

Reportasje



– Alle land har en form for minstepris. 
Dersom markedsprisen når et minimums-
nivå, kan man jo stoppe handelen. I Norge 
har Råfisklaget vist ansvarlighet, selv om 
fiskerne har protestert, men dette har gitt 
omsetning av fisken.

– Hvor vil du si at smerteterskelen for 
minsteprisen ligger nå?

– Skal man finne ut det, må man se på 
fangstkostnadene. Jeg tror den ligger like 
under 10 kroner, men ikke mye under. 
Mange båter går i dag akkurat i balanse. 
Noen kostnader er faste kostnader og av-
skrivninger, og dette gjør at 10 kroner er 
det laveste en bør gå, svarer Terje Vassdal.

Han viser til at mange båter har struk-
turert, noe som øker de faste kostnadene.

– Det er altså ikke så stor forskjell på flå-
ten og industrien?

– Før tjente båtene penger, mens indus-
trien tapte. I år går også flåten i null. Man-
ge har lånt penger for å kjøpe kvoter, og 
bare ytterst få av kystbåtene har ned betalt 
kvotene. Det kan føre til likvidittsproble-
mer, men situasjonen er selvsagt ikke lik 
for alle båtene.

Økonomiprofessoren tror ikke på en 
gjentakelse av 1980- og 1990-tallet da en 
rekke båter gikk konkurs.

– Nei, det tror jeg ikke vil skje. Nå går 
prisen opp blant annet fordi kvotene går 
ned. Kvotene reduseres kanskje med så 
mye som 10 prosent 2015, og da vil prisen 
stige. Bankene vil nok derfor heller vente 
litt enn å slå båtene konkurs.

Siden båtene i dag også er langt mer ef-
fektive, vil også en liten prisøkning slå mye 
høyere ut på regnskapet enn for bare få år 
siden, sier Terje Vassdal.

Alt er likevel ikke bare høy himmel, sol 
og gode utsikter, i følge Terje Vassdal.

– Jeg tror vi vil se pris opp mot 15 kro-
ner, men jeg vet at noen eksportører er 
mye mer pessimister enn jeg. Det er van-
skelig å få prisen opp. Det ligger en treg-
het i systemet, det er vanskelig å tegne nye 
kontrakter til høyere pris, og i tillegg har vi 
konkurrenter. Island er farlig. Devaluerin-
gen de hadde da økonomien brøt sammen 
for få år siden har gitt lavere kostnader 
enn vi har i Norge, og den islandske in-
dustrien går så det suser, og med en helt 
annen struktur. Kvoteåret følger ikke etter 
kalenderåret, og islendingene kan garan-
tere for en jevnere tilførsel. De kan love 
fisk hele året, sier økonomiprofessor Terje 
Vassdal. 

Gode 
nyheter
Av Svenn A. Nielsen  

Gode nyheter kom fra alle verdenshjør-
ner under den store torskekonferansen i 
 Tromsø. 

En kinesisk delegasjon hadde tatt tu-
ren. Lederen for delegasjonen hadde eta-
blert en fiskematkjede i en av Kinas mil-
lionbyer. 13 butikker hadde han startet, 
og en av dem kalte han talende nok for 
8000-meterbutikken. Det forteller alt om 
størrelsen.

Men ikke nok med det: Kineserne 
foretrekker i stadig større grad fisk som 
ikke er produsert i Kina. Alt for mye fisk 
blir tilsatt stoffer ingen vet hva er, det 
være seg stoff som skal holde den hvit, 
eller forlenge holdbarhet. Når kjøpekraf-
ten i tillegg stiger, kan Kina gå fra å være 
produsentland til å bli et konsument-
marked for utenlandsk fisk. 

Tyskeren, kunne dr. Matthias Keller 
fortelle, spiser 16 kg fisk hver i året, og 
80 prosent av denne fisken kommer di-
rekte eller indirekte fra Norge, og i nabo-
landet Polen har importen av fersk torsk 
økt med 800 prosent fra ca. 200 til 2 000 
tonn fra 2012 til 2013.

Når Eirik Larsen, analytiker fra Dnb, i 
tillegg kunne fortelle at kronekursen er 
der den skal være, at rentenivået vil være 
stabilt lavt ut 2014 og at Europa står seg 
mye bedre enn fryktet, mens vi her til 
lands vil få en myk økonomisk landing, 
var det ikke måte på positive nyheter un-
der konferansen.

Om ikke dette var nok, kom Sjømat-
rådets utsending i Portugal, Kristian Bue 
Nordahl, med følgende sluttsats:

– 64 prosent av portugiserne fore-
trekker norsk klippfisk, men vi har bare 
50 % markedsandel. Norge har en drøm-
meposisjon, selv om den ikke er fullt 
 utnyttet. 
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Fra og med neste sommer skal en felles kvalitetsstandard for kjøtt 
av vågekval være på plass. 3,8 millioner skal satses over tre år på de 
første tiltakene for å bygge en god merkevare som garanterer for
brukerne et godt produkt.

Av Svenn A. Nielsen  

Skape enhet
I februar 2012 ble Merkevareforeningen 
for Norsk Hval etablert. Et utgangspunkt 
for å skape enhet mellom fangere, mottak 
og produsenter av hvalkjøtt.

– Kvalitetsstandarden skal være grunn-
laget for videre markedsføring, og den skal 
være på plass til sesongen 2014, sier  Beate 
Solvoll. Hun er veterinær og en av åtte 
ansatte i Fiskeriparken på Myre. Fiskeri-

parken er engasjert til å drifte Merkevare-
foreningen for Norsk Hval, deriblant lede 
arbeidet med å utvikle en felles kvalitets-
standard og bygge merkevaren Norsk Hval.

Krav
Standarden handler blant annet om krav til 
fangst, mørning, holdbarhet, nedskjæring, 
behandling og produksjonsmetoder, og om 
å hindre uønsket bakterievekst gjennom 
riktig kjøling slik at sluttproduktet blir av 
god og jevn kvalitet.

– Hver eneste luns skal merkes, slik 
at vi vet når hvalen er fanget og hvordan 
den er behandlet. Når vi har dette og andre 
kvalitetskrav på plass, kan vi definere hvor-
dan godt hvalkjøtt skal være og vi kan gi 
sluttproduktet et kvalitetsmerke, sier Beate 
 Solvoll.

Samle næringen
Hun understreker at prosjektet også hand-
ler om å samle næringen.

– Dette skal være noe fangere, kjøpere 
og produsenter går sammen om. Det skal 
være frivillig å følge standardens krav, men 
de som følger standarden vi kommer frem 
til, vil få kvalitetsmerket på sine produkter.

I underkant av fire millioner kroner 
over tre år er ikke all verden når man skal 
bygge en merkevare. Beate Solvoll sier de 

Kval-i-tetsstandard
Felles standard skal sikre godt hvalkjøtt
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derfor er svært opptatt av kontakt med 
media, og at de skal jobbe inn mot stor-
husholdninger og butikkjeder. Det siste 
handler om å få ryddet bedre plass til hval-
kjøtt i butik kene. I prosjektet skal de også 
gjennomføre markedsundersøkelser, eta-
blere kontakt med kokkenettverk og se på 
logistikk utfordringer.

– Det arbeidet vi gjør nå med kvalitets-
standarden vil danne grunnlaget for et 
videre arbeid med å bygge en merkevare, 
sier hun.

Mindre kontroversielt
Beate Solvoll er heller ikke i tvil om at det 
i dag er langt mindre kontroversielt å drive 
hvalfangst enn for bare 10 år siden. 

– Norge driver en bærekraftig fangst. 
Det er kun snakk om vågehval, og forvalt-
ningen har god oversikt over bestanden. 
Avlivingen er effektiv med sprenggranat. 
Vi får i tillegg et positivt miljøregnskap ved 
å bruke dette kjøttet. Hvalen har levd fritt 
og fått spise det den vil. Den avgir ikke sto-
re mengder miljøgasser, slik husdyr gjør, 
siden den ikke spiser plantefiber. Norge 
har i tillegg vært svært åpen om sin hval-
fangst, og det har mildnet kritikken inter-
nasjonalt.

Markedsføring
– Ta en til. Du må smake også på denne. 
Det er veldig godt.

Keven Vottestad, daglig leder av Fiskeri-
parken, snakker i telefonen på inn- og 
utpust samtidig som han betjener potensi-
elle hvalkunder under Østlandske Storhus-
holdningsmesse med smaksprøver av røkt 
og speket hvalkjøtt. 

– Tilbakemeldingene er veldig gode, for-
teller han.

Prosjektet Merkevareforeningen for 
Norsk Hval er finansiert av Innovasjon 
Norge, Norges Råfisklag og en avgift fra 
fangerne og produsentene, slik det også 
gjøres i laksenæringen, men der beløpene 
jo er mye høyere.

Marin landhandel
Vottestad driver en liten marin landhan-
del. Fiskeriparken har ansvar ikke bare for 
Merkevareforeningen for hval, men drifter 
også Opplæringskontoret for Nordre Nord-
land, noen markedsprosjekter, industriut-
viklingsprosjekt og rekrutteringsprosjekt 
til fiske, fangst og havbruk. I tillegg er par-
ken rådgiver for de fem Vesterålskommu-
nene som i 2000 startet og fortsatt er med 
på eier siden av virksomheten. 

a Produksjonsjef hos Gunnar Klo AS på 

Myre viser stolt frem litt av hvalkjøttet produ

sert ved bedriften. Foto: SveinArne Nilsen

C Store lunser losses ved Klobruket. Når 

den nye standarden er innført skal alle lunser 

merkes separat. Foto: SveinArne Nilsen

C Målet er at en felles kvalitetsstandard skal 

være med på å bygge opp hvalkjøtt som en 

attraktiv merkevare. Foto: SveinArne Nilsen

D  Beate Solvoll er veterinær, ansatt i 

Fiskeriparken og leder arbeidet med å utvikle 

en felles kvalitetsstandard for norsk hvalkjøtt. 

Foto: Svenn A. Nielsen
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Norsk-spansk 
breiflabbsamarbeid
– Generelt sett fikk jeg et veldig positivt og profesjonelt inntrykk av 
hvordan breiflabben ble håndtert ombord i båten og på land. Det 
forteller den spanske fiskeimportøren Jesus Agudo.

Tekst og foto: Alf Fagerheim

Agudo, som er fra Spanias hovedstad 
 Madrid, er en av to spanske fiskeimportø-
rer som deltar i et prosjekt sammen med 
blant annet Møreforskning, Nordic Group 
og Norges Råfisklag. Prosjektet, som ledes 
av seniorrådgiver Kari Lisbeth Fjørtoft fra 
Møre forskning, retter søkelyset mot fangst, 
levering og håndtering av breiflabb, og 
hvordan korrekt behandling og bedre kva-
litet på fisken som fiskes og landes i Norge 
kan gi økt lønnsomhet for fiskere, fiske-
mottak og eksportører.

Markedskrav
Spanjolene Agudo og Guillermo Pujol fra 
Barcelona var tidligere i høst på breiflabb-
fiske utenfor Helligvær. Sammen med 

spanjolene var Kari Lisbet Fjørtoft fra Mø-
reforskning, Råg Einar Dyvik, Fernando 
Ricca og Gunnar Sivertsen, alle fra Nordic 
Group og Einar Sande fra Norges Råfisk-
lag. Fisken ble levert hos Helligvær Sjømat, 
hvor temperatur og kvalitet ble sjekket og 
notert på et tjuetalls breiflabber før de ble 
pakket og sendt til Madrid og Barcelona.

– Vi skal følge temperatur og kartlegge 
gode kjølemetoder for å oppnå god og jevn 
kvalitet på hel og haleskjært breiflabb, sier 
Fjørtoft. – Målet er å få til ensartet fangstbe-
handling i forhold til markedskravene.

Foretrekker hel flabb
– Levering, sortering og pakking foregikk 
veldig profesjonelt, hvor fisken ble sortert 
både etter kvalitet, størrelse og vekt. Pak-
kingen foregikk nesten samme dag som 

fisken ble fanget og levert, noe som gir 
bedre kvalitet når den kommer til Spania, 
forteller Agudo. 

Selv om han lot seg imponere over må-
ten breiflabben ble håndtert på av fiskerne 
om bord på fiskebåten og på mottaket i 
Helligvær, mener han de har potensiale til 
forbedring.

Bedre sortering
– Personlig synes jeg de kan forbedre sor-
teringen av fisken etter kvalitet. Ikke alle er 
E-kvalitet, noen må de klassifisere som A 
eller B. Jeg liker heller ikke at de skjærer 
haler, sier han. – Jeg synes at hel breiflabb 
er et mye bedre produkt, og foretrekker at 
den alltid blir levert som hel fisk, ikke som 
hale. Dessuten kunne jeg tenke meg at se-
songen ble forlenget til 15. januar.

Spesielt reagerte han på at de skar hale-
ne og kastet hodene på havet. For Agudo er 
hodene like ettertraktet blant hans spanske 
kunder som halene. 

– Spanjolene er flinkere til å bruke hele 
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fisken, ikke bare halene, forteller han mens 
han demonstrerer ved å skjære av kjakene 
og partere hodet til breiflabben i deler. I 
Spania er dette delikatesser som etterspør-
res. Her skiller spanske forbrukere seg fra 
tyskere, franskmenn, belgiere og nederlen-
dere, som nesten uten unntak ønsker kun 
breiflabbhaler.

Felles fangstprosedyrer
Fjørtoft, forteller at dette er et prosjekt der 
hele verdikjeden fra fiskere og mottak til 
eksportører, importører og Norges Råfisk-
lag er med hele veien.

– Når hele kjeden er med er det lettere å 
få til dialog, som igjen gjør det lettere å for-
stå hverandres utfordringer og problemer. 
Spesielt Nordic Group har vært veldig aktiv 
og fått et godt eierskap til prosjektet.

Hun kan fortelle at det fremdeles gjen-
står å kartlegge flere fiskere og mottak for å 
se hvilke problemer de står overfor. 

– Vi vet at det er ymse kvalitet og prose-
dyrer rundt omkring, og vil kartlegge dette 
nærmere. Det vil derfor etter hvert bli ut-
arbeidet fangstprosedyrer for fiskerne og 
mottakene. 

Stort vekttap
En av de store utfordringene når det gjel-
der breiflabb, er vekttapet i form av veske.

– Vi vet at breiflabben pakkes med over-
vekt for å unngå store vekttap underveis til 
markedene, sier hun. Det fikk Fjørtoft også 
dokumentert når de pakket opp breiflabben 
ved Mercamadrid og Mercabarna i Spania. 
I snitt ligger vekttapet på 8–12 % per fisk, 
avhengig av fiskens størrelse, kjønn, kon-

disjon samt sesongmessige variasjoner. En 
del av prosjektet består derfor i å følge tem-
peraturen i fisken fra den pakkes i Norge til 
den er framme i Spania.

– Samtidig som vi ser på temperatur og 
kvalitet, skal vi også se på muligheter for å 
utnytte restråstoffet, det vil si hodet, kjaker 
og lever, for på den måten å kunne øke ver-
dien på breiflabben, sier Fjørtoft.

Profesjonelt
Agudo har mange års fartstid som fiske-
importør ved verdens nest største fiskemar-
kedet, Mercamadrid. Nylig startet han sitt 

eget firma og forsyner gjennom dette over 
80 kunder med fisk ukentlig. Han er en av 
de største breiflabbimportørene i Madrid, 
og har i flere år hatt et godt samarbeid med 
Nordic Group. 

– De er veldig profesjonelle og opptatt av 
kvalitet. Dessuten betyr et samarbeid med 
dem at jeg får bærekraftig fisk fra Norge, 
utdyper han.

Turen til Helligvær er hans andre besøk 
i Norge, og han lar seg fascinere av hvor-
dan folk både om bord på fiskebåtene og på 
mottakene jobber sammen for å forbedre 
kvaliteten på fisken.

– Alle som deltok gjorde sitt beste for at 
resultatet skulle bli best mulig. Men vi må 
huske at vi bare fikk se en del av en stor 
bransje, og om alle tenkte på hvordan kva-
liteten kunne forbedres, ville det ikke bare 
gi positive resultater for oss, men også for 
alle som jobber i fiskeribransjen i Norge.

Vil ha norsk flabb
Siden 2008 har Norge hatt en stabil eksport 
av breiflabb, men eksporten fikk en kraftig 
nedgang i 2012. En nedgang som ser ut til 
å vedvare også i år. Det er en av årsakene 
til at prosjektet nå settes i gang. Det span-
ske markedet har vært det viktigste marked 
for norsk breiflabb, og har tatt over 25 % 
av den totale eksporten. Spanjolene fisker 
selv store mengder breiflabb i det nordlige 
Spania, men størrelsen på den spanske 
flabben kan ikke måle seg med den norske. 
Mange av kundene til både Agudo i Madrid 
og til Pujol i Barcelona er restauranter og 
hoteller, og disse foretrekker store brei-
flabber. 

a Spanjolene Jesus Agudo (tv) og Guillermo 

Pujol fant et prakteksemplar av breiflabb.

B Kari Lisbeth Fjørtoft og Gunnar Sivertsen 

er i full gang med å dokumentere temperatur 

og vekt på breiflabben ved ankomst til Merca

barna i Barcelona.

C Jordi Perez jobber hos Guillermo Pujol på 

Mercabarna, og er her i gang med å parterer 

breiflabb for kundene. 

D Jesus Agudo (th) viser (fv) Einar Sande 

(Norges Råfisklag), Gunnar Sivertsen (Nordic 

Group), Gullermo Pujol og Fernando Ricca 

(Nordic Group) muligheten for å benytte hele 

breiflabben.

A Kari Lisbeth Fjørtoft ved Møreforskning 

måler her temperatur på breiflabben før den 

ises ned og pakkes.
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Satser på krabbe

Fornøyd krabbefisker. Kjell Svendsen fra Bodø viser frem fangsten. Foto: SveinArne Nilsen.

Krabben har vært et problem for fiskerne i Vesterålen i mange år. 
Nå skal den bli en ressurs som de kan tjene penger på i løpet av 
høsten.

Av Svein-Arne Nilsen

– Dette kan bli et godt alternativ til annet 
fiske i løpet av høsten, sier fisker Kjetil 
Martinsen fra Øksnes og viser oss noen ek-
semplarer av dagens fangst. Han er en av 
flere fiskere som har valgt å satse på krab-
befiske utenfor Vesterålen denne høsten. 
Det er første sesongen, og sjarkfiskeren har 
opplevd å få nærmere 1 000 kilo krabbe i lø-
pet av en dag. Selv synes han at han har fått 
en god start på karrieren som krabbefisker.

Erfaringene så langt gjør at han tror at 
det er mulig å tjene god penger på en res-
surs, som særlig for garnfiskerne, er og har 
vært en plage. 

Så langt i år har det blitt landet 50 000 
kilo med krabbe i Vesterålen. 

– Jeg er nybegynner, og for meg handler 
det mye om å prøve og feile. Jeg har forsket 
litt på hva som er det beste agnet å bruke, 
og har opplevd at uer og flere typer hoder 
av fisk, er noe krabben tar i på. Jeg har også 
prøvd ut ulike typer teiner og funnet ut 

hvilke som er gode. Når jeg har lært, tror 
jeg at det er mulig å få til lønnsom drift, 
sier Martinsen. 

Totalt har han fanget 18 000 kilo denne 
høsten, noe han synes er et rimelig godt 
resultat.

En veteran
Kollegaen, Willy Olsen, fra Eidsfjord i Sort-
land, er også optimistisk med tanke på å få 
til et lønnsomt krabbefiske. Han er den i 
regionen som har lengst erfaring. Nå håper 
han at dette er starten på noe stort.

 – Jeg har holdt på med fangsting etter 
krabbe siden år 2000. Det er mye krabbe 
utenfor Vesterålen, og den holder god kva-
litet. Da jeg begynte, måtte jeg selv sende 
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alt jeg fanget til mottaker. Nå kan jeg le-
vere krabbene på Myre der de tar seg av 
pakking og frakt. Det gjør det mye enklere 
å være fisker. Jeg håper vi blir flere som 
finner det lønnsomt å drive krabbefiske 
om høsten. Da kan vi lande så store kvanta 
at de kan få til en enkel produksjon her 
på Myre.

50 tonn til nå
Sommarøy Produksjonslag AS på Myre er 
den første bedriften i Vesterålen som har 
valgt å ta i mot krabbe. Det er andre seson-
gen, og selv om det ikke er de store meng-
dene, håper bedriften at dette kan være be-
gynnelsen til noe større. 

Lisa S. Evensen er den i bedriften som 
har ansvaret på mottakssida. I løpet av en 
og en halv måned har hun registrert 50 000 
kilo.

– Jeg synes vi har fått en rimelig god 
start på årets sesong. Det ser ut til at det 
er god kvalitet på krabbene og vi forven-
ter større fangster og bedre kvalitet utover 
høsten. For mange er krabbefiske noe helt 
nytt. Derfor må fiskerne få tid på seg til å 
lære seg hvordan de kan drive et effektivt 
fiske, sier Evensen. 

Hun hadde gjerne sett at flere satset på 
krabbefiske. For mange er krabben en pest 

og en plage. Den setter seg i garnene, men 
nå er det mulig å snu plagene til noe posi-
tivt, noe man kan tjene penger på, fremhol-
der Evensen.

200 tonn
Det var i fjor at Sommarøy Produksjonslag, 
som eneste mottak i Vesterålen, begynte å 
kjøpe krabbe. Da deltok syv båter i fisket. 
I år har ni båter meldt seg. Men Øksnes-
bedriften skulle gjerne ha sett enda flere 
båter delta.

– Vi skulle helst ha sett at vi fikk så 
mange båter med at vi kunne få et volum 
som ga grunnlag for en enkel men stabil 
produksjon. I fjor tok vi i mot 84 tonn i 
løpet av sesongen. Målet i år er å nå 200 
tonn. Det mener vi er realistisk, fastslår 
Evensen.

Kronglete vei
I fjor sendte Sommarøy Produksjonslag 
krabbene med bil til en bedrift på Helge-
land. Det ble en dyr måte å frakte råstoffet 
på. Bedriften som kjøpte har satt stopper 
for ytterligere mottak, og fra Vesterålen 
sendes derfor krabbene nå til HitraMat i 
Trøndelag. En lang og kronglete vei, først 
med bil og deretter med Hurtigruten før 
råstoffet når fabrikken på Hitra.

Godt marked
HitraMat, Norges største krabbeprodusent, 
er godt fornøyd med det råstoffet de har 
kjøpt fra Sommarøy Produksjonslag. 

– Vi har inngått et samarbeid med Som-
marøy Produksjonslag fordi vi har tro på at 
dette er noe alle kan tjene penger på. Vi tar 
årlig i mot 3 500 tonn og omsetter for 100 
millioner, forteller fabrikksjef ved Hitra-
Mat, Kolbjørn Ulvan. 

Han viser til at etterspørselen er god, 
og det meste går til det norske og franske 
markedet. De håper at Vesterålen kan bli 
et område der de satser tungt på krabbe. 
Markedet vil gjerne ha mer krabbe. Derfor 
håper Ulvan også at det kan komme mer 
krabbe fra mottaket på Myre.

Mattilsynet fornøyd
Mattilsynet i Vesterålen følger nøye med 
krabbefisket i regionen. Seniorinspektør 
Trond Nilsen er den fra Mattilsynet som 
kontrollere både sjø og landsiden under 
krabbefiske. Han har likt det han har sett 
så langt. 

– Det ser ut til at både mottak og fiskere 
får det til å fungere slik vi ønsker at det skal 
være. Krabbe er en ny art både for fiskere 
og mottak, men vi ser at de får det til i alle 
ledd. Det lover bra, sier Nilsen.

(V) Lisa Steen Evensen fra Sommarøy Produksjonslag og fisker Willy Olsen har begge tro på at det er mulig å få til et lønnsomt krabbefiske i Vesterålen. Foto: SveinArne Nilsen

(H) Kjetil Martinsen debuterer som krabbefisker i år og har god tro på at det kan bli et lønnsomt fiske. Foto: SveinArne  Nilsen.
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Glad for økt krabbefangst
Ved Råfisklagets regionkontor i Kristiansund gleder de seg over at 
også NordNorge nå kommer inn i krabbefisket. Markedet er posi
tivt, og HitraMat, den største produsenten i Norge, trenger alt det 
råstoff bedriften kan få.

Av Svenn A. Nielsen  

Etter tsunamien og katastrofen ved atom-
kraftverket i Fukushima i Japan i mars 
2011, har japanske fiskerne ikke vært i 
stand til å levere tilstrekkelig med krabbe til 
det europeiske markedet. Dette har åpnet 
for økt eksport av norsk krabbe. Når krab-
befisket utenfor Irland og England i tillegg 
har opplevd en nedgang, er det altså til Nor-
ge franskmenn og andre europeere skuer 
når de skal hente sine krabbedelikatesser.

Dette er selvsagt gode nyheter for norske 
krabbefiskere, men regiondirektør Jan Erik 
Strøm i Råfisklaget minner om at også det 
norske markedet er viktig.

– Vi skal ikke glemme det innenlandske 
markedet. Norge er et voksende og godt be-
talende marked, og prisene har vært stabilt 
økende. En minstepris på ni kroner pr. kilo 
gjør at det nå også er lønnsomhet i fisket.

– Likevel, Norge er en liten krabbena-
sjon. Irland og England har år om annet 
høstet rundt 30 000 tonn, mens den nor-
ske fangsten har ligget på mellom 6 000 
og 7 000 tonn, men når fangstene går ned 

utenfor Irland og England, sier det seg selv 
at det åpner for større salg fra Norge, for-
klarer Jan Erik Strøm.

– Et problem i forhold til nordnorsk 
fangst har vært logistikken. Krabbene skal 
jo fraktes levende til HitraMat, men jeg tror 
det skal være mulig å finne fornuftige løs-
ninger på dette, sier Strøm.

Det finnes ingen reguleringer som hin-
drer krabbefisket, og selv om enkelte kjente 
og tradisjonsrike krabbeområder har opp-
levd nedgang i fangstene, er det, i følge 
Strøm, ikke noe som tyder på at bestanden 
er på vei ned. Tvert i mot.

– Den største begrensningen er heller 
antall båter. Det er for få som deltar i fisket, 
og vi hilser derfor krabbefisket i nord vel-
kommen, sier Strøm.

I 2012 var det ikke flere enn 226 båter 
som deltok i krabbefisket. Og mens marke-
det synes å være modent for større kvanta, 
har det norske kvantumet gått ned.

– En liten flaskehals har også vært til-
gangen på ferskt agn. Fiskerne vil jo helst 
ha sei, og den har til tider også vært opp-
levd som for dyr, forteller Strøm.

For garnfiskere kan krabbe være et stort 
herk. På bestemte tider av året og på visse 
dyp, angriper den garnfisken, noe som ikke 
bare ødelegger fangsten, men som også gir 
fiskerne et lite velkomment ekstraarbeid 
med rensing og greiing. Heller ikke alle fis-
kemottakene er like happy med at fiskerne 
utstyrer båtene for krabbefisket. De frykter 
det skal gå ut over leveransen av hvitfisk. 
I fjor var det imidlertid ikke flere enn syv 
kjøpere og 25 mottaksstasjoner for krabbe 
fra Myre i nord til Smøla i sør.

Fjoråret ga da også en nedgang i før-
stehåndsverdi. Mens toppåret 2011 ga fis-
kerne 47,3 millioner kroner, måtte de 226 
båtene som i fjor deltok i fisket nøye seg 
med 44,3 millioner kroner. 

Landinger av krabbe i Norge de 10 siste årene. 
Kilde: Norges Råfisklag

År Kvantum tonn Verdi mill kr Kr/kg

2002 4 328 34 030 7,87

2003 4 880 39 058 8,00

2004 5 243 40 845 7,79

2005 5 658 44 184 7,81

2006 6 190 49 820 8,05

2007 8 473 69 330 8,18

2008 5 473 41 700 7,62

2009 4 955 41 600 8,39

2010 5 711 45 900  8,05

2011      5 314 47 300 8,90

2012      4 765 44 265 9,29

Lossing av krabbe på Myre. Foto: SveinArne Nilsen.

22 På første hånd

Aktuelt



Må tørre å satse på tare
De siste ukers klimadebatt har satt økende oppmerksomhet 

på miljøvennlige energikilder. Utnyttelse av det store poten-

sialet for produksjon av tang og tare langs våre kyster som 

energiressurser har fått ufortjent liten oppmerksomhet.

Denne energien i produkter fra naturen kan utnyttes til 

mye annet enn matvarer.

Det økende behovet for slik energi kan skaffes ved bedre 

utnyttelse av havet, og dyrking av havets planter har den siste 

tiden fått større oppmerksomhet. Flere arter tang og tare gir 

rekordhøy avkastning pr. arealenhet under naturlige betingel-

ser og er således miljøvennlige.

Vi forbruker mye energi i alle våre små og store daglige akti-

viteter. Mens vi moderne mennesker stadig blir mindre bevis-

ste på vår eksistens som en biologisk organisme, er det viktig 

å huske at det er fotosyntesen som omdanner solenergien til 

den energien som er nødvendig for at vi skal fungere hver dag.

En rekke forskningsinstitutter, universiteter, næringsinter-

esser og miljøorganisasjoner har allerede etablert kontakt og 

har idéer og planer for forskning og utvikling på hvordan vi 

kan få til en bærekraftig og miljøvennlig tarenæring. 

Skrei og kysttorsk – ikke ett fett
Hva er forskjellen mellom kysttorsk og skrei? Spørsmålet har 

opptatt en rekke forskere i de siste 80 år. Nye undersøkelser 

fører oss et skritt nærmere svaret, skriver Truls Moum i en 

kronikk på nettstedet forskning.no. […]

De nye resultatene viser for det første at kysttorsk og skrei 

har små genetiske forskjeller i det meste av arvestoffet, i 20 av 

de 23 kromosomene. Derimot er det svært tydelige for skjeller 

mellom de to typene torsk når det gjelder deler av de rester-

ende tre kromosomene. Dette tyder på at det først og fremst 

er på disse tre kromosomene de genene ligger som definerer 

hva som gjør at kysttorsk og skrei har ulik atferd og er tilpas-

set ulike miljøer.

Vi ser også at den genetiske variasjonen her er langt min-

dre hos skrei enn hos kysttorsk, noe som kan tyde på at skrei 

er mer for en spesialist å regne, mens kysttorsken er tilpas-

set de mer varierende forholdene langs kysten og i fjordene. 

Resultatene tilsier at det i liten grad finner sted krysninger 

mellom kysttorsk og skrei.

Finere torskefarge i enden av tunnelen
En svømmetunnel skal hjelpe forskerne å finne ut når torsk 

bør slaktes for å få finest mulig farge og tekstur på kjøttet.

Forsøket gjennomføres ved at 87 torsk slippes inn i svøm-

metunnelen. I løpet av 15 minutter økes hastigheten på vann-

strømmen fra lav til høy.

Deretter plukkes fisken ut etter hvert som de blir utmattet.

Den utmattede torsken plasseres i bur nedsenket i et bas-

seng, hvor de deles inn i fem forskjellige grupper, som resti-

tuerer i henholdsvis null, to, fire, seks og ti timer.

Forskerne prøver å finne ut hva som er den ideelle resti-

tusjonstiden for å optimalisere torskens muskelkvalitet med 

hensyn på farge og tekstur. Dette handler både om kvalitet 

og pris.

Muslingens fornemmelse for vann
Tøffere vassdragsregulering setter enda sterkere press på 

noen av Europas siste, levedyktige stammer av elvemuslinger.

Tidligere fantes det elvemuslinger i de fleste land i Europa, 

men i dag er de utryddet over store deler av det opprinnelige 

utbredelsesområdet, blant annet som følge av forsuring og 

forurensning.

I dag finnes noen av de siste levedyktige stammene i enkelte 

norske elver, men også her er den rødlistet som utrydnings-

truet.

– Derfor er vi pålagt et spesielt, tungt internasjonalt ansvar 

for å bevare de siste levedyktige stammene, sier forsker Bjørn 

Mejdell Larsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no

Elvemuslinger er svært stedbundne, og kan bli opptil 280 år. (Foto: NINA)
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Lutefisk
Lutefisk er nydelig i seg selv, men passer også 
godt til ulikt tilbehør. Ertestuing, bacon, potet, 
brunost, sennep og ikke minst sirup er med på 
å løfte måltidet til nye høyder.

4 porsjoner
2 kg lutefisk 
2 ss salt 
150 g bacon 

Ertepuré:
400 g erter, fryst 
1 ts sukker 
1,5 ss smør 
1,5 ts timian, frisk 
salt og pepper 

Tilbehør:
potet

Framgangsmåte:
Sett stekeovnen på 200 °C. Legg lutefisken 
med skinnsiden ned i en langpanne. Dryss 
på salt og dekk med aluminiumsfolie. Bak 
lutefisken midt i stekeovnen til den er 
gjennomkokt, ca 40 minutter. Skjær bacon 
i små terninger og legg de i en kald steke-
panne. Stek på lav varme til det er gyllent, 
sprøtt og fettet har stekt ut. Tilsett ekstra 
smør dersom baconet er magert. 

Ertepuré:
Kok erter møre i vann tilsatt sukker. Hell 
av overflødig vann og mos ertene. Rør inn 
smør og timian, og smak til med salt og 
pepper. Server lutefisk med bacon, erte-
puré og kokt potet.

Tips: 
Mange bruker brunost, sennep og sirup til 
lutefisk. Her må du prøve deg frem for å 
finne din favoritt.

Krabbeburger
Burger er en fin og smakfull måte å servere sjø
mat på. I denne oppskriften er burgeren laget 
av krabbe og servert mellom to flate røstipote
ter, med salat og pesto.

4 porsjoner
2 krabbeskall, fylte
2 sjalottløk 
1 ss gressløk, frisk 
0,5 stk paprika, rød 
1 ts sennep 
1 ss potetmel 
1 egg 
2 ss smør 
2 ss olje 

Røstipoteter:
4 potet 
1 ts salt 
0,5 ts pepper 
Olje 

Tilbehør:
4 dl salat, småbladet 
Pesto 

Framgangsmåte:
Ta krabbekjøttet ut av skallet og mos det 
med en gaffel. Finhakk sjalottløk og gress-
løk, og skjær paprika i små terninger. Rør 
sammen krabbekjøtt, sjalottløk, gressløk, 
paprika, sennep, potetmel og egg så alt er 
godt blandet. Form flate burgere og stek 
dem gylne og gjennomvarme i en blanding 
av smør og olje.

Røstipoteter:
Skrell og riv potet, og klem ut så mye vann 
som mulig. Rør inn salt og pepper. Lag to 
flate røsti per burger du har laget. Varm 
 rikelig med olje i en stor stekepanne og 
stek røsti i ca. 2 minutter på hver side. Legg 
en krabbeburger mellom to røstipoteter og 
server med salat og pesto.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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Reker med couscous
Reker med couscous er en oppskrift som er rask 
å lage. Retten blir ferdig før du rekker å dekke 
på bordet og passer derfor i en hektisk hverdag.

4 porsjoner
400 g reker, uten skall 
4 dl vann 
1 terning grønnsaksbuljong 
1 ss olje 
4 dl couscous 
2 fedd hvitløk 
2 paprika 
1 ss olje 
125 g erter, fryst 
0,5 ts salt 
1 ss persille, frisk 

Tilbehør:
Blandet salat 

Fremgangsmåte:
Kok opp vann tilsatt buljongterning og olje, 
og tilsett couscous. Kok couscous etter an-
visning på pakken. Rens og grovhakk hvit-
løk, og skjær paprika i små terninger. Surr 
hvitløk og paprika i olje. Tilsett erter og la 
dem bli varme. Tilsett rekene, bland inn co-
uscous og smak til med salt. Dryss over litt 
persille like før servering. Server couscous 
med salat ved siden av.

 

Avsender: Norges Råfisklag, Postboks 6162 Langnes, 9291 Tromsø
ISSN 1504-9582


