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Mange har beskrevet satsingen på ferske 

sjømatprodukter i godt betalende nær-

marked i Europa som framtida for norsk 

sjømatnæring. Temaet har blitt aktuali-

sert blant annet gjennom den tiltagende 

konkurransen fra industrien som leverer 

billige fryste produkter fra lavkostland. 

Produk sjonskostnadene i disse landene 

er på et nivå hvor norsk industri aldri vil 

 kunne konkurrere.

Da må vel løsningen være å satse på fer-

ske produkter, hvor vi har et fortrinn med 

å være lokalisert nært det godt betalende 

europeiske markedet? Ferske produkter 

er bedre betalt enn tilsvarende fra fryst 

fiskeråstoff. Også for saltfisk produsert på 

den tradisjonelle måten fra ferskt råstoff, 

ble det hevdet at markedet hadde større be-

talingsvillighet enn for tilsvarende fra fryst 

fiskeråstoff.

Men hvordan ser dette ut fra fiske båten? 

I dag er det slik at den torsken som er 

ombordfryst i fiskebåten, betales vesent-

lig bedre enn den tilsvarende torsken som 

 leveres fersk direkte til fiskebruket. Pris-

forskjellen når vi ser på snittpris for fryst 

torsk mot fersk torsk, er på ca 6–7 kroner 

nå først på 2010. Hvorfor er det slik, hvis 

norsk fiskeri nærings framtid ligger i å sat-

se på ferske produkter? 

For fiskerne kan det synes som den mest 

effektive verdiskapingen man kan gjøre, er 

å ta fisken om bord og så fryse den for vi-

deresalg. Selv lineflåten som leverer et topp 

ferskt kvalitetsråstoff, må i dag levere stort 

sett all fisk til minstepris hos den lokale 

landindustrien, mens den havgående flåten 

som fryser ombord oppnår betydelige be-

dre priser på alle de viktigste fiskeslagene. 

Skal da flåten satse på ferskt eller fryst rå-

stoff for framtida?

På Råfisklagets mange møter med fisker-

ne nå i vinter, er det ett spørsmål som hyp-

pig har kommet opp: Hvorfor kan fiske-

industrien betale så godt for fryst råstoff 

når de hevder de ikke får lønnsomhet på 

dagens minstepriser? Uansett hva som 

er bakgrunnen for den betydelige pris-

forskjellen, så er den krevende å forklare 

for kystflåten som sliter med meget lave 

torskepriser denne sesongen. 

Selvsagt er vi klar over at det er mange 

mekanismer som er med på å skape denne 

forskjellen: Det koster å fryse inn fisken, de 

som kjøper fryst råstoff kjøper akkurat de 

partiene de har behov for og de er ikke for-

pliktet til å kjøpe hele fangsten, produksjon 

av klippfisk fra fryst råstoff gir bedre ut-

bytte og bedre kontinuitet i produksjonen 

enn ved ferskt råstoff, fryst råstoff (særlig 

hysa) bearbeides i utlandet osv. 

Men prisforskjellen mellom fersk og 

fryst fiskeråstoff kan også indikere forskjel-

len i betalingsevnen i det internasjonale 

frystmarkedet og betalingsevnen i det loka-

le/regionale råvaremarkedet for fersk fisk. 

Hvis dette er riktig, kan man kanskje forstå 

forskjellen mellom ferskprisen og frystpri-

sen, som den prisen kystflåten betaler for 

å opprettholde en lokal/regional fiskein-

dustri og et lokalt mottaksapparat? Det er 

ingen tvil om at et lokalt mottaksapparat 

har sin pris – spørsmålet er når prisen blir 

for høy? Forskjellen mellom fersk- og fryst-

prisen kan være en indikator på dette.

Framtida er nok både fersk og fryst. Men 

hvis framtidas ferskfisk skal gi de resulta-

ter for hele verdikjeden som mange håper 

på, trengs det nok betydelig innsats innen 

både innovasjon og markedsarbeid. Vi er 

på ingen måte der i dag.  

Svein Ove Haugland

Ass. direktør

Leder: Fersk eller fryst i framtida?
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Råfisklagets styreleder Robert Hansen.

Råfisklaget møtte fiskerne –
  tema: Torskeprisene

– Jeg tror det er viktig å møte fiskerne, særlig i vanskelige tider. Vi må forklare  
hvorfor situasjonen er blitt som den er blitt, sier assisterende direktør  

i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland.

•	 Andenes

•	 Ballstad

•	 Båtsfjord

•	 Frøya

•	 Mausund

•	 Myre

•	 Rørvik

•	 Røst

•	 Smøla

•	 Sommarøy i Troms

•	 Svolvær

•	 Sør-Smøla

•	 Tromsø

•	 Vadsø

•	 Åfjord

Råfisklaget har etter minsteprisdrøftelsene i 
desember 2009 hatt møte med fiskerne og orientert 
om pris og marked blant annet på følgende steder: 
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Av Svein-Arne Nilsen

Uttalelsen kom etter at Råfisklaget med 

Svein Ove Haugland og styreleder Robert 

Hansen i spissen hadde vært på besøk i 

Lofoten og Vesterålen og holdt møter med 

fiskerne. Prisfallet på torsk med 40 prosent  

de siste to årene dannet bakteppet. Mange 

føler at situasjonen er blitt svært vanskelig. 

Vi møtte Råfisklaget da de var på besøk 

på Myre. Fullsatt møtelokale. Mange var 

møtt frem for å høre hvordan Råfisklaget, 

deres egen salgsorganisasjon, ville forklare 

årsaken til de lave prisene på torsk.

Haugland forklarte de lave prisene    

med finanskrisen og   avsetningsprobleme-

ne som fulgte. 

– Dette skulle vi selvfølgelig gjerne vært 

foruten, sa styreleder Robert Hansen. Også 

for Råfisklaget var det viktig at kjøperne 

kom seg på fote igjen og kunne begynne å 

ta i mot fisken fra fiskerne og samtidig få 

den solgt.

– Det er ikke noe som skulle ha gledet 

meg mer enn at vi kunne fortelle fiskerne 

at nå var det muligheter for å få bedre betalt 

for den fisken de kommer i land med. Men 

slik er det dessverre ikke, sa Hansen. 

Klare meninger
Fiskerne ga tydelig uttrykk for hva de men-

te om situasjonen. De fikk stille spørsmål 

både til Haugland og Hansen, og de to 

måtte også tåle noen harde bemerkninger. 

Tross dette – debatten ble holdt på et saklig 

nivå. 

– Et helt greit møte. Vi fikk forklare oss 

og fiskerne fikk stille de spørsmålene de 

hadde rundt dette temaet. Vi var forberedt 

på en del harde ordvekslinger, og de kom. 

Debatten ble likevel god og saklig. Dette er 

ikke mer enn vi må tåle. Det handler også 

om å forstå fiskerne og deres situasjon, sier 

Haugland og Hansen etter møtet på Myre.

Også på Andenes og i Lofoten kom det 

til harde ordvekslinger, men Svein Ove 

Haugland sier møtene var nyttige og nød-

vendige.

– Å møte dem som lever av fisken i  havet 

og få forklare dem bakgrunnen for at vi 

ikke oppnådde bedre pris i forhandlingene 

med kjøpersiden, er helt nødvendig.

Delegasjonen fra Råfisklaget møtte for-

slag både om føringstilskudd og egnetil-

skudd som kompensasjon til fiskerne. 

– Jeg er den første til å innrømme at pri-

sen til fiskerne er for lav. Denne gangen 

hadde vi flere hensyn vi måtte ta. Vi har 

 enkelte områder som er totalt avhengig av 

at det er kjøpere som vil kjøpe fisken, sier 

Hansen. 

Det han kunne love fiskerne, er at de 

skal følge nøye med på hva som skjer i 

markedet. Er det muligheter for å høyne 

prisen på torsk, skal de gjøre sitt for at så 

kan skje. 

Nyttig møte
Blant tilhørerne i salen var leder i Øksnes 

Fiskerlag, Kurt Karlsen, og leder av Nord-

land Fylkesfiskarlag, Tom Tobiassen. De 

lyttet med interesse til det representantene 

fra Råfisklaget hadde å fortelle. De deltok 

også i debatten, og var begge enige om at 

det er viktig at Råfisklaget kommer og viser 

ansikt i en så viktig sak som dette og fortel-

ler hva som ligger bak prisdannelsen.

– Det har tidligere vært mye fokus på 

kjøpersiden og de problemene de har hatt. 

Det jeg kan si er at 2010 blir et vanskelig 

år for oss fiskere med de prisene vi opp-

lever på torsken. Den kvoteøkningen vi har 

fått kan ikke kompensere for den prisre-

duksjonen vi opplever, sier Tom Tobiassen. 

Kurt Karlsen mener myndighetene burde 

bidratt til å få i gang tiltak som kan redu-

sere tapet for fiskerne. Det kunne de blant 

annet gjort gjennom føringstilskudd. 

– Dette er ikke noe som bare berører 

oss fiskere. Dette berører hele kysten, ikke 

minst med en servicenæring som er avhen-

gig av at vi tjener penger, sier Karlsen.

De er begge enige om at slike møter er 

nyttige, og håper på flere slike i fremtiden.

Leder i Øksnes Fiskerlag, Kurt Karlsen (t.v.) og leder i Nordland Fylkesfiskerlag, Tom Tobiassen (midten) mente at det hadde vært nyttig å få møte ledelsen i Norges Råfisklag. Mange 

fiskere hadde møtt opp på Myre for å høre om bakgrunnen for den prisen Råfisklaget hadde vært med og forhandlet frem.

Råfisklagets styreleder Robert Hansen.
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Av Terje Jensen

I Svolvær har aktiviteten også i vinter vært 

sterkt preget av kysttorskvern og hennings-

værboks. Hele heimehavet på Hølla er fre-

det, og bare et lite dusin lokale sjarkfiskere 

holder ut i tilstøtende områder i Austnes-

fjorden, utenfor Moholmen og på Hen-

ningsværstraumen. 

I motsetning til for mange av fiskerne, 

så er det umulig for fiskekjøperne og lo-

kalsamfunnet å flykte fra elendigheten. I 

fjor stengte ærverdige L. Berg & Sønner 

fiskemottaket i Svolvær for første gang si-

den 1828. Men det er vanskelig å holde en 

gammel traver borte fra løpsbanen selv om 

premiesjansene er små. I år åpnet Jon Berg 

atter dørene på Svinøya «på oppfordring» 

etter at Øystein Lorentzen flyttet sin akti-

vitet til Kleppstad, og fiskerne stod i beit. 

Dermed lukter det igjen fisk på øya, til 

glede for turister og kunstinteresserte som 

har dominert «gatebildet» blant bygnin-

gene som blant annet huser Gunnar Bergs 

legendariske maleri fra Trollfjordslaget. 

Noe «slag» er det definitivt ikke snakk 

om denne vinteren, der på innersida. Men 

likevel såpass at de som ikke på død og liv 

må ha hele kvota i boks for å klare seg, 

tross alt holder ut. De beste garnfangstene 

på Henningsværstraumen lå før påske på 

over 2500 kilo. Og videre østover og inn i 

Austnesfjorden var det også klare tegn til 

bedring før påskefreden senket seg.

Lenger vest i Lofoten er det kun yttersida 

som gjelder, om det skal være bryet verdt 

med bruk i havet. Men for linefiskerne på 

Ballstad og på Napp ble det magrere fangst 

også der ute da det de siste ukene før påske 

kom inn mindre størrelser av torsk. Det 

betyr lavere kilopris og enda mindre netto 

for den flåtegruppen som sliter tyngst med 

dagens minstepriser.

Fram mot påske er det alltid hektisk akti-

vitet under tørrfiskhjellene. Det meste skal 

være på hjell til høytiden. I år har imidler-

tid kaldværet skapt problemer for tørrfisk-

produsentene. De mest kaldblodige ventet 

da også helt til de siste par ukene før påske 

før de startet hengingen, i et forsøk på å 

unngå frostskader.

Sol, fisk og en slags lofotstemning 
– bildeglimt fra Lofoten
Selv om skreien fortsatt synes å foretrekke Røst som yngleplass, så er 
det fortsatt liv og levned i det som etter Lofast kan benevnes som fast-
lands-Lofoten. De siste par ukene før påske kom godværet og med den 
ei slags lofotstemning, selv om det definitivt er mer vann mellom bå-
tene og bare de største optimistene prøver seg i fullt alvor på innersida.

Fin fisk og god stemning på kaia hos Ole K. Rostad på Hamnøy i Moskenes kommune.

6



Einar Johansen er blant de lokale fiskerne 

i Svolvær som har funnet tilbake til L. 

Berg Sønner med vinterens fangster.

Ole K. Rostad satser på 300 tonn på 

hjell denne sesongen. Her med  

eksklusive råvarer.

Arnold Arntzen drifter sammen med faren Svein-Arne fra 

Napp. De fikk gode fangster, men mindre størrelser før påske.
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En hund og et fiskebruk

Av Øystein Ingilæ

Ann Kristin Kvalsvik (37), står neddynget 

av fisk når hurtigbåten fra Hammerfest 

klapper til kai. I tillegg skal fem paller torsk 

sendes av gårde som blankpakket. Stress-

nivået er høyt. Det blir ikke bedre når data-

programmet på begynner å trøble akkurat i 

det båten legger til.

– Men tro meg. Jeg blir mer stresset av 

en dag i byen enn 14 timer på bruket, kan 

hun fortelle når hun omsider får tid til oss.

Står imot alt
Ann Kristin Kvalsvik kunne ha hatt fet jobb 

i hvilken som helt storby. I stedet klorer 

hun seg fast i bergnabbene på nordøst- 

siden av Sørøya. Etter å ha lånt faren Johan-

nes Kvalsvik 250.000 kroner for å komme 

seg unna saltfiskkrisa i 1997, var nemlig 

skjebnen beseglet. Pengene så hun aldri 

noe mer til. I stedet endte hun opp som 

hovedaksjonær i Johan Kvalsvik AS. Straks 

hun hadde gjort seg ferdig med fiskerikan-

didatstudiet i Tromsø, kunne hun derfor 

titulere seg som fiskekjøper.

I Akkarfjord er det ensbetydende med at 

hun må kunne alt. Fra å skru på gaffeltruc-

ken til å sortere saltfisken etter kvalitet. 

Det må hun i tillegg gjøre for en slikk 

og ingen ting. I fjor ville hun sannsynligvis 

fått mer å rutte med i pengeboka dersom 

hun hadde lagt ned alt og oppsøkt sosia-

len. Men viljen til å komme seg gjennom 

trange tider er nedfelt i ryggmargen. I 95 

år har fiskebruket i Akkarfjord stått imot 

alt som truer. Ann Kristin har ikke tenkt 

å la en liten finanskrise vippe bedriften av 

pinnen.

Trangt
Bak oss har vi en drøy halvtime om bord 

i hurtigbåten «Rypøy» som knytter små-

bygdene rundt Hammerfest til omver-

denen.

Fra kaia kan vi skimte Melkøya i bak-

grunnen. Men det eneste preget olje-

alderen har satt på fiskeværet Akkar-

fjord, med drøye 60 innbyggere og seks 

registrerte personbiler, er at den har tatt 

bunkersen fra fiskerne. I stedet har Ann 

Kristin  måttet sørge for at hun får kjøpe 

bunkers fra fraktefartøyenes drivstofftan-

ker når de kommer for å hente saltfisk, 

slik at hun har noe å tilby fiskeflåten. Ak-

karfjord ligger med andre ord ikke på noen 

planskisser for framtidig satsing. Til det er 

fjorden for liten og fjellsidene som om-

kranser bygda for bratte. Akkarfjorden har 

Fisk over alt. En snurrevadfangst på 12 tonn betyr seinkveld i 
Akkarfjord.

For de ansatte ved Johan Kvalsvik AS er fiskebruket et være eller ikke være dersom de skal bli i bygda.
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ikke mer plass enn at det akkurat holder 

til en smal bygdevei, der husene er stablet 

oppå hverandre.

– I meste laget
Mannskapet om bord i «Rypøy» har ty-

deligvis full kontroll over livet langs ruta. 

For rett etter avgangen fra Hammerfest får 

journalisten beskjed om at båten i dag går 

rett til fiskebruket, siden de i dag skal ta 

med seg last.

– For det er vel du som skal til Ann Kris-

tin, konstaterer styrmannen om bord. 

Etter ti minutter ved kai, er fem paller 

med fisk heist ombord og klar for første 

etappe mot det europeiske markedet. 

På land har arbeidsstokken fortsatt mas-

se arbeid foran seg ettersom de nylig har 

mottatt en snurrevadfangst på 12 tonn.

– Det er nesten i meste laget, framholder 

Ann Kristin.

Men siden vårfisket ennå ikke er kom-

met i gang for alvor, må hun ta de fang-

stene som byr seg. Det nytter ikke å kjøpe 

en liten slump, dermed kan det av og til bli 

lange økter for arbeidsstokken som teller 

sju denne dagen.

Verre enn ressurskrisen
Mesteparten av snurrevadfangsten skal 

flekkes og saltes. Selv om saltfiskmarkedet 

fortsatt henger etter, er det ikke helt håp-

løst. Det ser litt lysere ut og det trengs.

Hun håper for all del at årets sesong 

ikke blir en kopi av 2009. Da fikk bedriften 

mer juling enn noen sinne. Fiskekjøperen 

fra Akkarfjord regner nemlig med at deres 

andel av finanskrisen beløper seg til et tap 

på en million kroner. Fiskebruket lå for 

langt vest til at de kunne kompensere tor-

sketapene med krabbeproduksjon. Derfor 

sved selv ikke ressurskrisen på slutten av 

1980-tallet like hardt som fjoråret.

Unngikk vinteren
Selv om en betydelig andel av egenkapita-

len ble spist opp, kan hun likevel trøste seg 

med at det kunne vært langt verre. I mot-

setning til fiskeribedrifter lengre sør, står 

hun og de andre finnmarkskjøperne ennå 

ikke på trappa til skifteretten. De holdt 

seg stort sett unna fjorårets vintersesong, 

da fiske prisene fortsatt lå skyhøyt over det 

markedet ville betale. Da vårtorskefisket 

startet, var minsteprisene allerede så redu-

sert at finnmarksbedriftene fikk noenlunde 

igjen det de hadde gitt for fisken.

Da står det langt verre til i Lofoten. Her 

ble det meste av lofotfisken kjøpt inn før 

Norges Råfisklag satte ned minsteprisene.

Skjermet sine egne
Tapene hun pådro seg i fjor var på den an-

nen side velkalkulerte. Hun kunne nem-

lig ha satt foten ned og sagt «nix kjøp» før 

markedet er tilbake. I stedet valgte hun å 

skjerme hjemmeflåten som består av 12– 

15 fartøy da torskemarkedet lå på bunnen.

– Selv om vi kjørte en knallhard råstoff-

kontroll, valgte vi å ikke la våre egne fiskere 

bli stående uten leveranser, men kjøpte selv 

om vi måtte gjøre det med tap. Vi ser på det 

som en investering for framtiden.

Ann Kristin Kvalsvik har nemlig ingen 

planer om å trappe ned med det første. Hun 

I Akkarfjord er det middag klokken ett. De ansatte ved fiskebruket velger likevel å bli på anlegget og spise sammen med sjefen sjøl, Ann Kristin Kvalsvik.
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investerte likegodt i nytt grading- og pakke-

system på slutten av fjoråret. Tross million-

tapet, tror hun nemlig på jevn  oppgang – 

basert på selskapets over 90- årige historie.

– Næringen går i bølger, og oppturen vil 

før eller senere komme.

Om bunnen for torskemarkedet er nådd, 

vil hun ikke gi noen entydige spådommer 

om. Men de valgte altså å investere i utstyr 

for en halv million kroner i selskapets an-

nus horribilis.

Middag klokken ett
Først klokken ett har Ann Kristin tid til å 

hive av seg oljehyret. Da er det nemlig mid-

dag i Akkarfjord – noe som vitner om at det 

er lite som har forandret seg i bygda. De 

fleste arbeiderne velger likevel å bli på bru-

ket og tar matpausen sammen med sjefen 

sjøl – som har styrt skuta de 13 siste årene.

Da Ann Kristin kom inn i bedriften, 

holdt de til på andre siden av fjorden. 

– Men i 2000 kom det en delegasjon 

utover som fortalte at jeg med min utdan-

nelse burde vite at det ikke gikk an å drive 

fiskebruk på et så gammelt anlegg.

Med tregulv og uhensiktsmessige plan-

løsninger, ble hun stilt overfor det nådeløse 

valget. Enten å bygge nytt eller å legge ned. 

Det siste alternativet ville sannsynligvis 

blitt spikeren i kista for Akkarfjord. Der-

med valgte hun å satse og investerte 10,5 

millioner kroner i restene etter det tidligere 

fiskarsamvirkelaget i Akkarfjord. Resulta-

tet ble et lite, men topp moderne fiskebruk 

som hun kunne kalle for sitt eget. For selv 

om faren Johannes (82) fortsatt både får 

sine daglige rapporter og har sine faste tu-

rer ned på kaia, er det Ann Kristin som er 

sjefen.

Savner en familie
Som student i Tromsø fikk Ann Kristin 

prøvd seg som byjente. Men det var ikke 

noe for henne.

– Det var selvfølgelig flott å bo i Tromsø, 

men jeg vil ikke bytte bort Akkarfjord. Det 

er bare å se hvordan familiefolk i storbyene 

lever. Et konstant tidspress og et prestisje-

nivå som er langt høyere enn her.

Ann Kristin velger derfor fortsatt å in-

vestere sine midler i det vesle fiskeværet, 

hvor hun bor i væreiergården sammen 

med foreldrene. Hun legger likevel ikke 

skjul på at hun savner å ha sin egen fa-

milie. Men foreløpig er det ingen som har 

kapret væreierens hjerte. Kanskje fordi 

mannfolkene er redd for bygdas ubestrid-

te sjef.

– Jeg drømmer selvfølgelig om min egen 

familie og setter ikke så store krav dersom 

den rette skulle dukke opp. Mange tror 

kanskje jeg er en tøff kvinnesakskvinne. 

Men sannsynligvis er jeg den mest mann-

sjåvinistiske i norsk fiskerinæring.

Med andre ord; du trenger ikke være 

akademiker for å kapre væreieren i Akkar-

fjord. Men du må belage deg på å bosette 

deg i bygda. For så lenge det er fisk i havet 

er det ikke noe som klarer å rikke på Ann 

Kristin Kvalsvik.

Fisken fra Akkarfjord har ekstra lang vei til markedet. Som fiskekjøper i Akkarfjord må Ann Kristin Kvalsvik mestre alt. Fra kvalitetsbedømming til å fikse på trucken.
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Av Svenn A. Nielsen

Det er første skikkelige tur etter sjøsettin-

gen i Hafnarfjördur på Island. Målet er 

Grindaviks trygge havn. En enorm bølge 

bygger seg opp bak båten. Løfter den opp, 

snurrer den delvis rundt kompasset og leg-

ger den over på siden. Helgi manøvrer så 

godt han kan, og det holder. Båtnøtta kom-

mer på rett kurs igjen, og kan seile trygt i 

havn. Få dager etterpå setter den kurs mot 

Trondheim, og deretter Tromsø. Værmel-

dingen er god. Skipperen har fått fargen til-

bake i kinnene. Og båten; den 14,99 meter 

lange speedsjarken «Åsta B», ja, den besto 

virkelig testen.Dramaet kan sees på www.

youtube.com der du søker opp Asta B. 

20. desember i fjor kom båten til Tromsø, 

og etter en flott dåpsseremoni, gikk speed-

sjarken til 10 millioner kroner rett i fiske 

på Malangsgrunnen. Historien om «Åsta 

B» og dens eiere i rederiet Nordeng AS har 

bare så vidt begynt, og det har begynt godt. 

Men tommelfingerregelen er at hun må 

fiske for mellom fem og ti millioner kroner 

i året, for at regnestykkene skal gå i hop.

Bjarni Sigurdsson, fisker fra Island, bo-

satt på Kvaløya i Tromsø så at utviklingen i 

linefisket gikk gal vei, rent økonomisk. Kost-

nadene gikk opp, og egnere var mangelvare.

– Jeg tenkte at autoline måtte være sva-

ret, og da jeg kom i kontakt med folk på Is-

land som produserte poseagn, var vi i gang. 

Og «Åsta B» er verdens første båt utstyrt 

for å fiske på denne måten. Men båten kan 

også gjøres om til å drifte både med garn 

og snurrevad.

Poseagnet har vi skrevet om før i På før-

ste hånd. Det er spesialdesignet for hyse, 

egner seg godt for autoline og det er kost-

nadseffektivt. Resultat: Større fangster og 

mindre svinn.

– Men vi må ha overbygde båter. Ellers 

får vi for mye sjøvann, snø og regn inn i 

systemet, forteller Bjarni, og tror driftsfor-

men også kan passe for konvensjonelle, 

saktegående båter, om de bare er lukket.

– Vi ser helt klart at vi får et større innslag 

av hyse, og en bedre agnøkonomi. Det gjør 

også at vi får et bedre torskefiske, sier Bjarni.

Fra før har rederiet en mindre speed-

sjark – «Saga K». Begge båtene deltar i et 

forskningsprosjekt i samarbeid med for-

sker Edgar Henriksen ved Nofima, der 

driftsformen testes ut. Det har gitt båtene 

forskningskvoter på torsk, men Bjarni Si-

gurdsson er klar på at dette ikke kan fort-

sette. Rederiet planlegger derfor å kjøpe 

seg opp på torskekvoter.

Åtte mann er sysselsatt om bord. De job-

ber fire uker og har fire uker fri. I friperio-

den er det flere som har andre jobber der 

de sper på inntektene.

– Inntekten er ikke kjempehøy, men ri-

melig god. Driftsformen gir stor grad av 

frihet for mannskapet og stor forutsigbar-

het. Jeg tror folk vil ha det slik i dag, sier 

Bjarni, og er overbevist om et en slik drifts-

form, der fiskeryrket på et vis normaliseres 

i forhold til andre yrker på land, vil være et 

pluss i rekrutteringen.

– Folk vil ha struktur på livet sitt i dag. 

De vil ha faste arbeidstider og aksepterer 

ikke uforutsigbarheten slik som før, sier 

han, og så langt har han bare positive til-

bakemeldinger fra sine medarbeidere om 

bord.

Og med tid og stunder tenker rederiet på 

å utvide flåten.

– Ambisjonen er at vi skal ha tre til fem 

slike båter, men vi sier ikke hvor raskt vi 

skal vokse. Det kan ta tid.

Innovasjon Norge har gått inn i prosjek-

tet, og rederiet har derfor ingen banklån. 

Det er Bjarni svært fornøyd med. 

Den som vil følge rederiet og båtene 

nærmere, kan gjøre det på hjemmesiden 

www.nordengas.no. Der finner man også 

linker til prosjektene båtene deltar i.

Svaret er «Åsta B»
Seks meter høye bølger ruller inn fra akter. Det lille nøtteskallet – 
en knapt 15 meter lang båt danser på bølgene. Den nesten 1000 
hestekrefter sterke motoren brummer og sender vibrasjoner gjennom 
skroget. Båten er «Åsta B» på vei fra Grindavik på Island. Til rors står 
Helgi Sigvaldason. Likblek.

«Åsta B» har gjort suksess på sjøen etter at den kom fra Island. Bent Dreyer (t.v.) ved Nofima fikk høre om utviklingen av «Åsta B». Her diskuterer han muligens gjennomsnitts-

størrelsen på hysefangstene med reder og skipper Bjarni Sigurdsson. Foto: Thor E. Kalsaas

11



Av Svenn A. Nielsen

– Her er så mye ørn at du kan risikere å 

få dem på panseret. Jeg har opplevd å se 

åtte stykker sloss om samme ihjelkjørte ha-

reskrott, forteller Arnfinn Schjøllberg, ho-

vedeier og gründer i Reinøy Sjømat.

Tromsdalen fisk
Tromsdalen fisk. Jeg vet at det for mange, 

især i Vesterålen, er som å banne i det sa-

krale rom, men hjemme hos oss skal altså 

fiskebollene komme fra Tromsdalen fisk. 

Men ikke visste jeg, før jeg tok turen til 

Reinøy Sjømat, at fiskebollene fra Troms-

dalen fisk siden 2003 har vært laget på 

Reinøy – i Stakkvik i Karlsøy kommune.

Men det var i Tromsdalen det startet. I 

1989. Arnfinn Schjøllberg bygde opp og drev 

bedriften i mange år. Men det er rart med 

det, han kommer opprinnelig fra Reinøya, og 

lysten til å flytte ut av byen traff både han og 

kona. Sammen med kompanjongen, Stein 

Johnsen, som er inngiftet på Reinøy, beslut-

tet de å kjøpe kaia og bedriften i Stakkvik.

Bor på farsgården
I dag bor Arnfinn på farsgården. Den dagli-

ge ledelsen av Reinøy Sjømat har han over-

latt til Jostein Stefanussen. Stefanussen 

har 29 år bak seg som leder av nærbutikken 

på Hansnes. Selv skal han drive opplæring, 

og med et solid nettverk skal han fortsatt 

være aktiv som eier og bidra til bedriften.

Sønnen bor i byen, han er også kom-

panjong og driver markedsføringsbedrift 

i Tromsø. Derfra foregår salget av fiske-

maten fra Reinøy.

Den varme lukten slår i mot oss. Ny-

stekte fiskeburgere. Vann i munnen. Snart 

lunsj?

Som en kirurg
Men først skal reporteren tildekkes med 

plastfrakk, båtlue og hvite clogs. Et syn for 

guder, men Mattilsynets hygienekrav er 

ikke noe du kan følge dersom det tilfeldig-

vis skulle passe seg slik og du er i akkurat 

rette humør. Nei, her er ingen bønn og før 

du entrer rommene der den deilige lukten 

kommer fra, står du som en kirurg med 

oppbrettete skjortermer og vasker deg til 

Fiskemat fra havørnens rike
Hun kommer lavt inn fra havet. Svinger langsomt inn over veien. 
Midt i mot meg. Pulsen stiger, en kontrast til den store ørnens dovne 
vingeslag. Svusj, svusj, svusj hører jeg i det jeg kommer meg ut av 
bilen så fort jeg kan. Der; 20 meter over meg passerer hun i motsatt 
retning. Svusj, svusj, svusj før hun forsvinner bak tretoppene.

Arnfinn Schjøllberg har flyttet fra byen, og klarer seg godt i et tøft marked. Smilende samarbeid under steking av burgere.
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langt over albuene. Etter tørking – en god 

dæsj handsprit – så er du klar og kan entre 

det aller helligste.

– Det var på en grillfest. Litt øl og vin 

hadde satt oss i stemning. Humøret var 

godt og livsgleden stor. Der og da bestemte 

vi oss, kompanjongen min, Stein Johnsen 

og jeg, for å kjøpe bruket her, smiler Arn-

finn Schjøllberg.

I år har de også fått kjøpetillatelse for 

fisk. Meningen er å bli litt mer uavhengig 

av leveranser utenfra.

Vanskelige Vannøy
– Vannøy er det desidert vanskeligste ste-

det å hente fisk fra, selv om vi befinner oss 

i samme kommune. Men det er derfra vi 

henter det meste, selv om vi også får fra 

Kvaløy vågen og Nord-Troms, sukker Arn-

finn.

Det handler om kommunikasjoner og 

ferger. Fra Vannøya kommer fisken med bil 

via ferge til Hansnes. Derfra går det ferge 

til Stakkvik, men ikke hele tiden, og slett 

ikke hele dagen. Derfor har Reinøy Sjømat 

kjøpt en kjølebil. Den står stand by ved 

fergeleiet på Hansnes, og når leveransene 

fra Vannøy kommer, lastes de fra trailer til 

kjølebil. Så kan folkene fra Reinøy hente 

fisken når det passer.

– Det er klart at det ikke er den mest sen-

trale plassen på Guds jord vi har valgt oss. 

Trenger vi en del til ei maskin, går det minst 

en arbeidsdag. Da må vi til Tromsø, syv mil 

unna. En liten skrue kan fort koste 2500 

kroner. Derfor ser vi frem til Langsundfor-

bindelsen. Da blir vi landfast med Tromsø, 

og byen blir ikke mer enn en time unna.

Tror på økt bosetting
Arnfinn Schjøllberg ser det ikke som urea-

listisk at bosettingen på Reinøya kan ta seg 

opp når tunellen kommer. Det kan lette 

tilgangen på arbeidskraft, og ikke minst; 

Tromsø kommer så nær at man kan dag-

pendle til byen.

Reinøy Sjømat produserer under flere 

merkenavn. Coop-kjeden kjøper Troms-

dalen Fisk-produkter. Under Buktafesti-

valen selges baconburgere av fisk under 

navnet «Buktaburger». På Nordvestlandet 

samhandler Reinøy-bedriften med Long-

vafisk.

– Vi har ingen begrensninger, og kan 

produsere for hvem som helst og levere 

hvor som helst, forteller Schjøllberg, men 

enn så lenge har de holdt seg til Norge. 

Noen henvendelser fra Nederland og Tysk-

land har så langt ikke resultert i store ek-

sportkvantum.

Om vi da ikke tar med DryTech sine 

frysetørrete produkter som selges både 

som turmat og til flere europeiske forsvar. 

Fisken i DryTechs produkter kommer fra 

Reinøy Sjømat.

Greie priser
I dag er prisene på råstoffet til å leve med, 

for å si det mildt, men også i fjor, da råstof-

fet var vesentlig dyrere, kom Reinøy Sjømat 

ut med et overskudd på mellom syv og ti 

prosent.

Muskat! Muskat lukter det i rommet der 

eltemaskinen går under Steve Lorentzens 

kyndige hånd. Lorentzen står ansvarlig for 

at fiskefarsen får den kvalitet og smak som 

Filetarbeidere fra Litauen. «Good money», forklarer de om årsaken til landflyktigheten.                  Ruta Gustaite håndpakker røkt torsk. 
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markedet krever. En ordentlig superkokk, 

altså?

Hemmelige oppskrifter
– Nei, nei, jeg har ikke kokkeutdannelse. 

Egentlig drev jeg med høns og egg i mange 

år, men det var ikke mulig å drive så stort 

her ute at det kunne gi lønnsomhet. Så ble 

jeg spurt om å begynne her, og det går fint.

Til sin rådighet har han ikke bare gode 

råvarer, men også et allsidig krydderlager, 

men uansett hva han mikser i hop, får ikke 

journalister stikke nesen mer enn så vidt 

borti. Oppskriftene er strengt hemmelige.

Merkelig for øvrig hva en liten smak av 

muskat kan avstedkomme. Da Tromsdalen 

fisk i sin tid lanserte sine økonomikaker, 

tok det ikke helt av med en gang selv om 

prisen skulle tilsi store kvanta. Noe var det 

som buttet i mot i ganene til småbarnsforel-

dre og avkommet deres. Så fjernet Schjøll-

berg og staben hans muskatsmaken. Deret-

ter løken, og vips – en stor suksess var født. 

The Devil is in the Details, hevder engelsk-

mennene hardnakket, og kanskje har de et 

poeng også når det gjelder fiskekaker.

Handstekt og handpakket
Ivrige hender pakker røkt torsk i plast. 

Kjører pakkene gjennom vakuummaski-

nen og klistrer pent og pyntelig på etiket-

tene. De skjønner knapt norsk mange av 

de ansatte ved Reinøy Sjømat. Fra Litauen 

er de kommet.

– Jeg liker meg her. Et fint land og good 

money, sier flere av medarbeiderne ved be-

driften. For om de ikke kan norsk, og heller 

ikke veldig mye engelsk vet de hva «good 

money» betyr.

Må lære norsk
Arnfinn Schjøllberg forteller at de forsøker 

å hente folk fra den samme byen i Litauen 

for å skape et best mulig miljø. Men han 

har også lært en lekse om nødvendigheten 

av gode norskkunnskaper. Tidligere var 

han ikke så streng, men nå er han opptatt 

av at det ikke skal skapes en litauisktalende 

klikk som ikke kan snakke med de norske.

Som ved andre fiskeindustriarbeidsplas-

ser; noen gjestearbeidere kommer for en 

kortere periode, andre har tatt med seg 

hele familien og vil bli. Bygge seg hus og 

hjem og satse på en norsk fremtid. Ved 

Reinøy Sjømat handler det også om at alle 

er likeverdige, og betales etter samme tariff 

uansett nasjonalitet. «Good money».

   

Nye produkter 
Fire og en halv millioner kroner, inklusiv 

kjøpesummen har Schjøllberg investert.

De forsøker seg på nye produkter og snart 

skal de på den store messa, Norfishing, i 

Trondheim. Sist de deltok ble Ishavsburge-

ren lansert, et produkt som har slått godt an.

Det yrer ikke av liv på kaia i Stakkvik, 

men kråker og måser har sine patruljer ute 

om det skulle dukke opp en slogbit de kan 

kaste seg over. Stort sett er det bomtur. Ved 

Reinøy Fisk undersøker de nå om sloget 

kanskje kan bli til dyrefôr sammen med 

råstoff som ikke kan brukes i viderefor-

edlingen.

Kvalitetsproblem
– Vi har et problem i næringa. 60–70 pro-

sent av råstoffet vi kjøper er brukbart. Der-

som råstoffet skal kunne omsettes til en 

best mulig anvendelse, starter jobben i det 

fisken kommer over rekka. Hadde fiskerne 

tatt dette alvorlig kunne all fisken ligget i 

disken, men når vi fokuserer så sterkt på 

kvantitet, forstår jeg også at fiskerne ikke 

i sterk nok grad kan konsentrere seg om 

kvaliteten på hver enkelt fisk.

Arnfinn Schjøllberg sier det jo må bli 

vanskelig å ta vare på hver enkelt fisk når 

det auler opp av havet. Skal man da ta seg 

tid til å behandle fisken ordentlig, vet man 

jo ikke om den biter når man igjen har an-

ledning til å hive juksa ut igjen.

Ingen ørn men fiskeboller
Hun viser seg ikke igjen, ørna. Bare et par 

ungørner på et nes langt nedenfor veien 

ser jeg i det jeg triller tilbake til Tromsø. 

De sitter som små steiner ved havkanten, 

og hadde de ikke rørt på seg, ville jeg trodd 

de var akkurat det, steiner ved havkanten. 

Muskatduften sitter ennå i nesen, og hjem-

me venter fiskeboller. Fra Tromsdalen Fisk.

O fiskefarse o muskat! Men oppskriftene er hemmelige, selv om duften er umiskjennelig. Irina Dagiliene og Jostein Stefanussen som er daglig leder ved Reinøy Sjømat. 
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Av Svenn A. Nielsen

– 2009 var et uhyre vanskelig år. Aldri før 

har vi i Råfisklagets historie hatt så store 

utfordringer, forteller økonomidirektør 

Alf-Erik Veipe i Råfisklaget.

Industrien fikk mindre tilgang på li-

kvide midler som en følge av avsetnings-

vanskene, og for å avhjelpe problemene 

økte Råfisklaget kredittida fra 14 til 28 

dager.

– Samtidig holdt vi fast ved at vi skulle 

gjøre opp med fiskerne, at de skulle ha 

penger på konto innen 15 dager, noe som 

slet voldsomt på vår egen likviditet. På 

det verste hadde vi 640 millioner kroner 

utestående hos kjøperne, og på en enkelt 

dag gikk det ut over 300 millioner kroner, 

forteller Veipe

– Dette forteller at vi levde oss gjen-

nom finanskrisa uten at det gikk ut over 

likviditeten til fiskerne, og fiskerne har 

hele tiden fått utbetalt oppgjør for fang-

stene de har levert. Det viser også soli-

diteten i laget. Vi har muskler til å hente 

inn midler om vi har behov for det.

Finanskrisa som traff fiskeindustrien 

med stor kraft, veltet også flere bedrifter. 

I Lofoten og Vesterålen gikk fem bedrif-

ter over ende, men også her sto Råfisk-

laget som en vegg mellom fiskerne og 

konsekvensene. Heller ikke konkursene 

førte til tap.

– Råfisklaget har heller ikke tapt på 

dette. Vi er sikret gjennom de garantisys-

temer vi har etablert, sier Veipe.

Han tenker med gru på situasjonen 

mange ville vært i uten denne oppgjørs-

ordninga. Da måtte fiskerne operert med 

private avtaler med kjøperne, og mange 

kunne blitt nødt til å yte lange kreditter 

til kjøperne med fare for aldri å få pen-

gene sine.

– Står du der alene og krever pengene, 

kan du bli møtt med et «ok, pengene skal 

du få, men da får du ikke levere mer på 

dette bruket», sier Veipe.

Råfisklagets mantra er at alle skal ha 

like vilkår og sikkerhet for pengene. Og 

selv om det sto strid om oppgjørsordnin-

gen da den ble innført på 1990-tallet, er 

det i dag ingen ordning fiskerne er mer 

fornøyd med.

Den er da også unik i global sammen-

heng. Ingen andre lands fiskere har en 

tilsvarende ordning.

«Oppgjørsordningen er verdt hele 

avgiften til Råfisklaget», sa en gang en 

gammel fisker, og i dag er det knapt noen 

som vil bestride dette.

Garantert oppgjør tross krise
Tross likviditetskrise hos fiskekjøperne og flere konkurser: Ikke én fisker har tapt penger. Gjennom den 
unike oppgjørsordningen i Råfisklaget var det heller ikke én fisker som fikk oppgjøret sitt for sent.

Alf-Erik Veipe og staben hans betalte på en enkelt dag ut over 300 millioner kroner til fiskerne, og på det verste under krisa i fjor hadde Råfisklaget 640 millioner kroner utestående 

hos kjøperne. Foto: Svenn A. Nielsen.
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Kjetil Nielsen Skog 

– Når man ser hva som foregår av disku-

sjoner om eierskapet i Nergård-konsernet, 

kan jeg ikke fri meg fra å tenke at vi kom 

i havn i 12. time med vår avtale, sier Roy 

Waage.

Fikk godkjenning
Det hele startet 23. oktober i 2008. Da med-

delte Nergård AS at de ville omstrukturere 

fra to til ett fiskebruk i Skjervøy. 

– Vi fikk beskjed om at de skulle legge 

ned på Skjervøy og kun benytte bruket på 

Lauksletta. Dette krevde i så fall at konse-

sjonsvilkårene for tråleren «Kågtind» måt-

te endres fra at selskapet hadde produk-

sjonsplikt på Skjervøy til produksjonsplikt 

i Skjervøy. 

Etter mange harde debatter mellom 

posisjonene og opposisjonen i Skjervøy 

kommunestyre sa til slutt flertallet i kom-

munestyret ja til en slik endring. Like før 

jul i 2008 ga også Fiskeridepartementet 

en midlertidig godkjenning til at Skaret-

fisk skulle få drive sin produksjon kun på 

Arnøy, uten at det skulle koste eierne trål-

konsesjonen.

Snudde helt
Imidlertid skulle aldri Nergård benytte seg 

av den muligheten. I april 2009 ble Roy 

Waage oppringt og tatt med på et telefon-

møte der Nergård opplyste at de likevel 

skulle fortsette å drive på Skjervøy. Nå var 

det bruket på Arnøy som skulle legges ned. 

Hva de skulle drive med på Skjervøy var 

imidlertid ikke klart. Den avgjørelsen kom 

3. september 2009.

– Da fikk vi skriftlig beskjed om at det 

ikke fant noen driftskonsepter de kunne 

leve med og at de derfor ville trekke seg 

helt ut av Skjervøy, forteller Roy Waage.

Straks etter innledet kommunen det 

som i ettertid kun har blitt referert til som 

Nergård-forhandlingene og senere Ner-

gård-avtalene. I slutten av november 2009 

ble forhandlingene avsluttet og en avtale 

signert.

Avtalen tilsa at Nergård overdro anlegget 

på Skjervøy vederlagsfritt til kommunen, at 

selskapet gjenopptok leveringsplikten som 

Fiskeridepartementet ved en feil hadde 

fjernet for noen år siden, og at kommunen 

fikk en økonomisk kompenasjon på 15 mil-

lioner kroner.

Viktig å eie
Og det er denne avtalen Waage mener kom 

i aller siste liten.

– Jeg kan ikke fri meg for å tenke på det 

flere har sagt, blant annet av byråkrater i 

Fiskeridepartementet nå i ettertid. At om 

ikke vi hadde krevd forhandlinger med 

Nergård så kunne de mest sannsynlig ha 

gått til departementet, bedt om fritak fra 

konsesjonspliktene og fått det. Men vi klar-

te altså å få en avtale. 

Straks etter landet kommunen en ny 

avtale, denne gangen med Olga Godø AS 

og deres partner Atlantic Seafood AS, som 

tilsier drift ved bruket på Skjervøy.

– Det er ikke tvil om at det har gått utro-

lig fort. 18. januar hadde vi avtalen med det 

nystifta selskapet Skjervøy Sjømat AS på 

plass og nå er det drift der. 

Ordføreren mener det kommunale ei-

erskapet av fiskebrukets anlegg er viktig, i 

alle fall for en periode.

– Et av punktene Nergård høstet mest 

kritikk for var hvordan de angivelig hadde 

slaktet anlegget på Skjervøy for utstyr. Av-

talen med Skjervøy Sjømat sikrer oss i alle 

fall forkjøpsrett om de en gang mener å 

ville forlate kommunen. 

Avtale i 12. time
Skjervøyordføreren mener avtalen med Nergård AS kom i aller 
 siste  liten. 

Mens torsken igjen flommer inn over kaikanten til fiskebruket på Skjervøy, konkluderer ordfører 

Roy Waage med å ha lyktes i prosessen. Foto: Kjetil Nielsen Skog
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– Beste mulighet
Kystpartipolitikeren tror samtidig de 

strukturendringene som har skjedd i 

kommunen har vært til det beste for alle 

parter.

– De siste årene har vi bare fått færre 

og færre båter og mindre og mindre kvo-

ter innenfor kommunen. Samtidig var 

det tre fiskebruk som var i drift. Nå har vi 

fått en mer sunn struktur, dessverre for 

Arnøy selvsagt. Vårt ønske var i det leng-

ste at produksjonen skulle fortsette der, 

men vi kunne ikke diktere Nergård hva 

de ville selge til hvem, sier Waage, og sik-

ter til at Nergård nå har solgt fiskebruket 

på Lauksletta til lakseprodusenten Arnøy 

Laks AS. 

– Jeg tror at når vi får dette på avstand, 

vil vi se at det som har skjedd er til det 

beste for fiskeristrukturen i kommunen. 

Og jeg tror ikke vi kunne gjort dette på 

noen annen måte enn det vi har gjort. 

Det forutsetter imidlertid at Skjervøy 

Sjømat AS lykkes i sine forsetter.

– Det er viktig at innholdet i samar-

beidsavtalen blir rett. Det innebærer 

blant annet at man etablerer et tinean-

legg for trålråstoffet og ser på mulighete-

ne for klippfisktørkeri. Akkurat det med 

tineanlegget var også en av forutsetnin-

gene vi hadde til de nye aktørene her på 

fiskebruket. 

Kjetil Nielsen Skog

Skipper på «Novos» av Nordreisa, Tor 

Magne Reiersen var torsdag kveld opp-

om Skjervøy for å levere dagens fangst. 

At det skulle være mulig så raskt hadde 

han ikke regnet med.

– Det er egentlig helt utrolig at det 

gikk så fort å få nye eiere og drift ved 

bruket her. Det hadde jeg helt ærlig ikke 

regnet med.

Den 15 meter lange «Novos» og 

mannskapet på tre har fisket med snur-

revad hele uka oppe på Breivikfjorden og 

levert til et bruk på Sørøya. Nå skal de 

hjem til havna i Sørkjosen.

– Vi tar litt tidlig helg og bestemte oss 

for å levere på Skjervøy på vei hjem. Om 

det blir flere leveranser her får vi se. Det 

er jo veldig høvelig at det endelig er et 

oppegående bruk her i nærheten.

Viktig med drift
Elling Johannessen bor på Skjervøy og er 

svært enig. Han ror med den 35 fot store 

sjarken «Havglimt.

– Jeg tenker å ro herfra så mye som jeg 

kan. Å levere i hjemmehavna er jo det al-

ler beste for en enmannssjark. 

Vel så viktig er det imidlertid at det er 

drift på bruket.

– Det betyr at folk får arbeid og at det 

kommer fremmedbåter hit. De legger 

igjen penger til proviant og utstyr som 

kommer andre bedrifter til gode. 

Forholdet mellom nordlendinger og 

møringer har ikke alltid vært det varmes-

te. For noen tiår siden var det ikke noe 

direkte sjakktrekk å flagge møredialek-

ten på utestedene på Skjervøy. For Elling 

Johannessen er det uvesentlig.

– Nei, det betyr ikke noe. Møringene 

er jo flinke med pengene og får det til el-

lers. Men det er viktig at de får det til og 

lykkes. Om ikke kan de kanskje være like 

snare til å dra herfra som de var med å 

komme hit. 

Raskere  
enn forventet
Fiskerne er fornøyde, men også 
overrasket over at det er drift 
ved fiskebruket.

Skipper på «Novos», Tor Magne Reiersen fra Nordreisa, er overrasket over hvor raskt Skjervøy Sjømat var på 

plass og kunne kjøpe fisk. Fisker Elling Johannessen fra Skjervøy leverte endelig sin fangst i hjemmehavna igjen, 

noe han var svært fornøyd med. Foto: Kjetil Nielsen Skog
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Kjetil Nielsen Skog 

I flere år var Skaretfisk AS fast leverandør 

av saltfisk til klippfiskprodusenten Olga 

Godø AS, på Godøya utenfor Ålesund. 

– Da Nergård besluttet å legge ned var 

det en stor strek i våre beregninger, sier 

Ståle Godø, administrerende direktør i 

Olga Godø AS. 

Mange muligheter
Derfor var Godø en av byderne da Skjervøy 

kommune søkte nye drivere for fiskebruket 

på Skjervøy. Sammen med nabobedriften 

på Godøya, Atlantic Seafood AS, gikk Godø 

i samtaler med kommunen, samtaler som 

endte i dagens Skjervøy Sjømat AS. Kom-

munen står som eier av anlegget, Skjervøy 

Sjømat AS sørger for drifta.

– Målet vårt er å skape en robust saltfisk-

produksjon som spiller med i konkurran-

sen, sier Ståle Godø.

– En av grunnene til at vi våget å satse her 

på Skjervøy var alle de ekstra fordelene som 

er her. Stedet har en videregående skole som 

satser tungt på marine fag og det er gode mu-

ligheter for å produsere norsk tradisjonsfisk. 

De to eierne, Olga Godø AS og Atlantic 

Seafood AS, skal dele saltfisken nordfra. 

– Fisken skal saltes og modnes her oppe, 

før den sendes til Godøy enten med trailer 

eller båt. 

Trålfisk
Denne torsdagen finner vi sjefen innerst i 

produksjonshallen på fiskebruket. For bare 

få timer siden startet han og de ansatte opp 

den nye flekkemaskinen. Godø selv sørger 

for håndflekking av de som ikke går gjen-

nom maskina.

– Vi er avhengig av å få en bærekraftig og 

sikker produksjon som går hele året gjen-

nom. Det gjør at vi i løpet av dette året har 

noen store utfordringer foran oss.

Avtalen Skjervøy kommune inngikk 

med Nergård AS sikrer kommunen tilgang 

på råstoff  fra tråleren «Kågtind». Dette 

råstoffet har Skjervøy Sjømat AS tenkt å 

hente «hjem».

– Planen er å bygge opp en tinetank her 

på bruket slik at vi kan tine opp den fros-

senfisken som tråleren har med. I tillegg er 

et viktig mål å få på plass ei god seilinje her, 

for å sikre helårig drift.

Mange sluttet
De har det travelt denne kvelden. Nær 

hundre tonn med torsk er kommet inn, og 

enda venter de en sjark opp med vel 900 kg. 

– De fire arbeiderne som fortsatt var her 

da vi kom inn utgjør en utrolig viktig grunn-

stamme for bedriften, sier Ståle Godø.

Kjell Olsen er en av disse. Skjervøyman-

nen har 24 år bak seg på bruket og har sett 

eiere komme og gå.

– De siste årene har det vært mye permit-

teringer og stor usikkerhet, forteller han.

– Etter at Lerøy Aurora AS startet (pro-

sessanlegg for laks, journ.anm.) var det man-

ge arbeidere her som sluttet og begynte der. 

Jeg har lurt på å følge etter mange ganger, 

men har nå valgt å bli. Og det var kanskje 

ikke så dumt.

Tjener penger
Olsen smiler, vel vitende om at overtids-

uret tikker og går denne torsdagen. Rundt 

ham er det mer folk i sving enn det har 

vært på mange måneder. De siste årene 

har fiskebruket på Skjervøy vært for et rent 

fiskemottak å regne. Filetlinja forsvant for 

lenge siden og det som har blitt landa på 

Skjervøy ble sendt til Arnøy og Skaretfisk 

for produksjon. 

– Det er tungt å komme i gang igjen 

 etter så lang tid med stillstand. Men det er 

jo godt også.

Jostein Pedersen er blant de som har fått 

jobb ved bruket. 

– Jeg ble permittert ved Lerøy Aurora 

og så hørte jeg at de trengte folk her. For-

håpentligvis blir det så mye jobb her fram-

over at jeg kan bli.

19-åringen fra Skjervøy er meget for-

nøyd med at det er kommet drift på bru-

ket igjen.

– Det er jo kjempeflott. Det betyr jo at vi 

kan tjene penger. 

Behovet for 
råstoff avgjorde
Klippfiskprodusentene fra Møre gikk sammen for å sikre seg fortsatt 
saltfisk nordfra.

(t.h.) Jostein Pedersen og Audun Jensen (midten) er blant de som har fått jobb ved fiskebruket på Skjervøy. 

Foto:  Kjetil  Nielsen Skog
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Korallfjell i 3D
Nå kan du navigere mellom 40 meter høye korallfjell på 
havbunnen utenfor Vesterålen – fra din egen datamas-
kin.Det har lenge vært kjent at dypvannsområdet Hola 
sørvest for Vesterålsgrunnen rommer rike korallfore-
komster, men nå er det for første gang laget tredimen-
sjonale illustrasjoner av havbunnen der. Restriksjoner 
fra Forsvaret har gjort at det fram til nå ikke har vært 
mulig å publisere  detaljerte modeller av havbunnen i 
Hola. De som ønsker å studere korallrevene og sandbøl-
gene i Hola interaktivt, kan laste ned gratis programvare 
og detaljerte dybdedata på internettsiden til mareano. 
(www.forskning.no)

Fortid i fjæra
Kunnskap om vindretninger og bølgeforhold kan fortelle arkeologene hvor våre forfedre ferdes til sjøs og ankret opp. En ny metode skal endelig gi kultur-minner i fjæresteinene oppmerksomhet. (www.forskning.no)

Tror håndskri
ften vil dø ut

København (N
TB-Ritzau): I da

g er håndsk
rift reduser

t 

til noe man finner på hus
kelapper. Vi lever i tas

taturets 

tidsalder, og
 snart vil ba

rn slutte å 
lære håndskrif

t på 

skolen, mener en dan
sk framtidsforsker.

Illustrasjon: Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/mareano

Følsom fisk
Av Jan Brox

Svakheten med fisk er at den er følsom for kvalitetstap og snar-

lig ødeleggelse. Vi snakker derfor om å behandle den optimalt. 

Hvert ledd i prosessen, helt fram til forbruker, må ta ansvar for 

at det er nok restholdbarhet. Det betyr at god kvalitet rekker 

frem til forbruker.

God kvalitet er synlig og innbærer at fisken ser fin ut, lukter nor-

malt for arten, er godt utblødd, er pent sløyd, og at den har god 

konsistens. Alt dette kan man se, lukte og kjenne. Fisk som er 

under døgnet gammel, er ofte tilfredsstillende nok hva kvalitet an-

går. Selv med uprofesjonell behandling har lite galt fått utvikle seg 

på så kort tid. Men så starter prosessene. 

Holdbarhet er helt usynlig og avgjøres av den kjemiske tilstanden 

i fisken. Det er den som skal ta vare på den gode kvaliteten. Når 

 fisken skal rett i konservering, som salting eller frysing, er hold-

barhet kanskje ikke så kritisk. Men den er særdeles kritisk om 

man skal omsette fersk konsumfisk som skal vare fra 7–12 døgn. 

Rigor mortis Kort tid etter fangst går fisken inn i rigor mortis, 

dødsstivheten. Dødsstivheten stabiliserer fiskekjøttet, og holder 

den fersk lengre. Derfor er det viktig at dødsstivheten varer så 

lenge som mulig. Det er melkesyren i fiskemuskelen som vedlike-

holder rigor mortis og dermed hemmer autolysen, som er den na-

turlige nedbrytingen av fiskemuskelen. Tiden rigor mortis varer, 

avhenger av hvor mye blodsukker som er igjen i musklene når 

fisken dør. Denne påvirker igjen hvor mye melkesyre som er i cel-

lene når fisken ligger på is i kassen, klar for transport til markedet. 

Uforsiktig håndtering av fisken bryter rigor mortis på et blunk!

Holdbarhet etter ulik råstoffbehandling om bord
En velbehandlet fisk får man når den bløgges levende og riktig, 

får blø godt ut, behandles skånsomt og kjøles raskt. 

Velbehandlet fisk
Mye blodsukker gir mye 

melkesyre og god lagringsdyktighet    

       

Middels godt behandlet fisk
Mindre blodsukker – kortere lagring   

Mindre godt behandlet fisk 

Lite blodsukker – kortest holdbarhet          

Restholdbarhet
Holdbarheten reduseres for hvert ledd. Sørg for at det er nok kva-

litet igjen til forbruker.

Fiskefartøy: Profesjonell behandling gir maksimal holdbarhet

Fiskekjøper: Holdbarheten reduseres gjennom bearbeiding 

Grossist: Holdbarheten reduseres gjennom transport 

Detaljist: Holdbarheten reduseres gjennom håndtering

Forbruker: Hvor mye kvalitet kommer frem til forbruker?
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Travelt på kaia
Travle tider når autolineren «Fuglenes» losser fangst ved fryse-

lageret til Fiskernes Agnforsyning i Tromsø.
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Fiskarlagets leder, Reidar Nilsen, var en av flere alvorlige menn som åpnet messa i Murmansk. Foto: Svein Ove Haugland

Av Svein Ove Haugland

Råfisklaget omsetter betydelige 
mengder fisk for den russiske fiske-
flåten. De russiske landingene var 
på topp rundt år 2000, men har etter 
dette stabilisert seg på et noe lavere 
nivå. I 2009 omsatte Råfisklaget totalt 
110 000 tonn til en førstehåndsverdi 
av  977 millioner kroner for den uten-
landske flåten – hvorav russerne sto 
for den absolutte majoritet. De uten-
landske landingene var noe lavere i 
2009 enn året før. 

Fiskerimessa i Murmansk er ikke 
av de aller største, men den er som 
mange andre messer, en viktig mø-
teplass for leverandører og kunder 
knyttet til fiskeriene i nordområdene. 

Mange norske leverandører til russisk 
fiskerinæring, velger derfor å delta. 
Men kanskje vel så viktig som selve 
messa, er møtene med kunder og 
samarbeidspartnere i tilknytning til 
messa. Dette gjelder også for Råfisk-
lagets deltakelse her, som i alle årene 
har vært koordinert gjennom en felles 
Finnmarks-stand i regi av Finnmark 
fylkeskommune. I år som tidligere 
år, var Sildelaget inviterte til å delta 
sammen med oss. I tillegg hadde 
Kystfiskarlaget fått plass, så det ble 
riktig et fargerikt organisasjonsmes-
sig fellesskap på Råfisklagets stand

Russland er et av norsk fiskeri-
nærings viktigste markeder. I 2009 
var Russland med en eksportverdi 
på i overkant av 4,5 milliarder kro-

ner nummer i to etter Frankrike i en 
rangering av våre største markeder. 
Men det er de pelagiske fiskeslagene 
og laksen som står for de største ek-
sportverdiene fra Norge til Russland. 
Torskenæringen har tradisjonelt ikke 
eksport de store volumene til dette 
markedet, men i forbindelse med 
markedssvikten for torsken gjennom 
2009, har man antatt at russerne selv 
ville omsette mer torsk i hjemmemar-
kedet. Dette bekreftes til dels i de mø-
tene Råfisklaget hadde med aktører i 
dette markedet, men de er usikre på 
den fremtidige utviklingen for torsk i 
det russiske markedet. Noen aktører 
mente hysa ville utvikle seg positivt i 
det russiske markedet. 

De russiske landingene av fersk 

Murmansk – fiskeriregion med stor 
betydning for Norge
Hvert år i mars måned, arrangeres den tradisjonsrike fiskerimessa i Murmansk. I år hadde messa tittelen 
”SEA – Resources – Technologies 2010”.  Norges Råfisklag har deltatt de ni siste årene – så også i år. En 
delegasjon med fire medlemmer ble sendt ut for å pleie kontakten med våre russiske forbindelser og for å 
hente hjem informasjon om hva som skjer i fiskeriene i den nordvestlige delen av Russland. 
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torsk og hyse fra den såkalte ”Murmansk kvoten (Mur-
mansk torsk)” blir i sin helhet landet til kjøpere i Mur-
mansk regionen – både til fiskeindustri og ferskdis-
tributører. Dette utgjør ca 17 000 tonn torsk og 12 500 
tonn hyse, og fisket har hovedtyngden i perioden april 
til august. Prisen på fersk torsk levert i Murmansk var 
omtrent 70 rubel, tilsvarende ca 14 kr da vi var på be-
søk. 

Råfisklaget har i mange år hatt samarbeid med rus-
sisk fiskeindustri om landinger av notfanget sei direk-
te i Murmansk. På grunn av at seinotfisket i liten grad 
har foregått i øst de siste årene, har disse landingene 
vært relativt beskjedne, men det er ingen tvil om at 
russerne ønsker mer sei og annen fisk inn til industri-
en der. Vår mangeårige samarbeidspartner Murmansk 
Fishcombinat med direktør Mikhail Zub, ga klart ut-
trykk for at de ønsket langsiktig samarbeid med inntil 
fem båter som kunne tenke seg å inngå kontrakt om 
levere et betydelig kvantum sei til det russiske marke-
det. Zub har mange interessante tanker om hvordan et 
slikt markedssamarbeid kan utvikles av dem sammen 
med norske fiskebåter og Råfisklaget. Blant annet var 
han åpen for at et slikt langsiktig samarbeid kunne 
åpen for at man delte fortjenesten i markedet, med de 
båtene som deltok.

Et annet aktuelt tema er EUs krav til fangstsertifikat 
som trådte i kraft 1. januar i år. Temaet ble blant annet 
drøftet på Råfisklagets møte med Fiskerunionen Nord 

under messa. Fiskerunionen Nords medlemsbedrifter 
organiserer over 70 trålere som lander mer enn 100 
000 tonn fisk. Russland inngikk først 19. februar av-
tale med EU om fangstsertifikatene for russisk fisk. 
Det har derfor vært betydelig usikkerhet om hva som 
vil skje med russiske fangster som er landet før dette. 
Russerne bekrefter nå at rutinene for utstedelse av 
fangstsertifikat er i ferd med å komme på plass etter 
at myndigheten har fått den formelle avtalen signert. 
Det gjenstår imidlertid ennå noen detaljer før alle ru-
tiner og systemer er på plass. Russerne var imidlertid 
meget bekymret for den betydelige dokumentasjons-
mengden som en fiskeskipper må forholde seg til før 
landing av fisk, og de mente det burde være mulig å 
samordne og forenkle dette noe.

De som har reist noen år til Murmansk, påpeker den 
positive utviklingen i byen. Det er liten tvil om rus-
serne blir stadig mer åpen overfor norske besøkende 
– og kanskje er vi også mer åpne og imøtekommende 
mot russerne enn vi var tidligere. Det viser seg at å 
utvikle gode relasjoner er et langsiktig arbeid som ikke 
løses innenfor kortvarige og kjappe prosjekter. Dette er 
også Råfisklagets erfaring gjennom mange års arbeid 
sammen med russiske forbindelser. Vi tror fortsatt 
det ligger mange uutnyttede muligheter i det russiske 
markedet og i kontakten med russiske aktører. Vi ser 
fram til å videreutvikle dette samarbeidet.

Fra møtet med Murmansk Fishkombinat: Fra venstre: Alexey Tobolev, generaldirektør Mikhail Zub, styremedlem i Råfisklaget Johnny Caspersen, konsulent  Tove Isaksen (salgsavd 

Tromsø) og konsulent Fridhild Jakobsen (salgsavd Svolvær). Råfisklagets stand var godt besøkt under messa – her har Råfisklagets Tove Isaksen, Fridhild Jakobsen og Johnny Casper-

sen besøk av fisker og Husøya-kjendis Rolf Bjørnar Tøllefsen (lengst til venstre) og regiondirektør i Fiskeridirektoratet Finnmark Hermod Larsen.
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Av Øystein Ingilæ

Hodet går til Afrika. Rogna til Danmark. 

Iseljen til Japan. Magen til Sør-Korea. Og 

levra til Russland, mens torsketungene i 

hovedsak havner i Norge. 

Millionverdier
Fisken selv? Ja, den kan likegodt havne 

i Nederland som Frankrike, Spania eller 

England. Alt etter hvordan den behandles.

Det eneste Oddvar Jenssen ved Nordkyn 

Seafood ikke har funnet et marked for, er 

galleblæra og tarmene.

– Jeg har forsøkt meg på det amerikan-

ske kosmetikkmarkedet, men har ikke 

fått svar. Så dersom noen er interessert er 

det bare å ta kontakt, sier fiskekjøperen i 

 Mehamn som i løpet av de fire siste årene 

har eksportert innvoller for mellom 10 og 

20 millioner kroner. Det utgjør over fem 

prosent av bedriftens virksomhet.

Tilfredsstillende
Fisker Knut-Ivar Hansen fra Hovden i Bø, 

har latt seg imponere over omfanget av bi–

produksjonen i Mehamn.

– Hjemme i Vesterålen er jeg vant til at 

det tas vare på lever, rogn og iselje. Men her 

er biproduksjonen satt i et system jeg ikke 

har sett andre plasser, sier «Hansen» som 

er skipper på fiskebåten Havsund.

Etter hvert som fangsten sløyes, blir de 

forskjellige bestandsdelene sortert ut og 

pakket umiddelbart. Levra, magen, rogna 

og iseljen havner i hver sine batcher, der 

de pakkes fortløpende i forskjellige forpak-

ninger.

– Det beste med systemet er selvsagt at 

vi slipper å sløye fisken selv. Men samtidig 

er det tilfredsstillende å vite at hele fang-

sten utnyttes til minste detalj, sier Hansen 

etter å ha levert fangst på 3000 kilo.

Store verdier dumpes
– Egentlig skulle det vært påbudt å ta vare 

på hele fangsten, mener Oddvar Jenssen 

som i 2007 investerte 3,5 millioner kroner i 

en egen biproduksjonslinje.

For fortsatt går det store verdier rett i sjø-

en. Ifølge tall fra stiftelsen Rubin dumpes 

det 160.000 tonn biprodukter i sjøen hvert 

eneste år.

– Dette er ressurser som med letthet 

Til alle verdenshjørner
Torsken Knut-Ivar Hansen leverer i Mehamn før den spres til alle verdenshjørner utnyttes maksimalt og 
spres til alle verdenshjørner.

Fisken Knut-Ivar Hansen fra Hovden i Bø leverer i Mehamn, ender i alle verdenshjørner. Foto: Øystein Ingilæ
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kunne vært med på å øke verdiskapingen 

i norsk fiskerinæring. I et marginalt mar-

ked kan salget av biprodukter ha stor betyd-

ning, sier Jensen.

For egen del har han erfart at biproduk-

tene har kommet godt med når fiskemar-

kedet går trått.

– Det har vist seg at etterspørselen etter 

biprodukter er størst når markedsprisene 

på fisk er dårligst. Derfor har biproduksjo-

nen hatt stor betydning for vår drift, sier 

Jenssen.

Gir arbeid
For fiskeværet Mehamn har utnyttelsen 

av hele fisken gitt store ringvirkninger. 

Når fangstene sløyes og pakkes, er over 

20 mann i arbeid. Ved sløyelinja alene er 

åtte–ti personer i full sving, mens to tar seg 

av pakkingen av biprodukter. I tillegg er 

10–12 engasjert i selve fiskebehandlingen. 

Derfor har biproduksjonslinjen sørget for 

høyt aktivitetsnivå stort sett hele året.

At Nordkyn Seafood sløyer fisken på 

land, er i tillegg med på å trekke fremmed-

båter til fiskeværet, og dermed med på å 

holde hjulene i sving.

– Satsingen på biprodukter har hatt stor 

betydning for oss, det er det ingen tvil om, 

sier Jensen som er meget opptatt av å holde 

folk i arbeid.

Biprodukter av krabbe
I tillegg til fiskebruket på Holmen i Me-

hamn, har Jensen også rustet opp det gam-

le Mehamn Isanlegg til en topp moderne 

krabbefabrikk. Også her har han lagt vekt 

på at hele alt skal utnyttes, og fått utarbei-

det ei pakkelinje der også biproduktene 

skal av krabben skal utnyttes fullt ut.

– Det finnes marked for det aller meste 

av ressursene som hentes opp. Dersom 

man klarer å lage effektive systemer til å ta 

vare på alt, lønner det seg. I tillegg er det 

med på å sikre sysselsettingen i bedriften. 

Det er vel så viktig ettersom man har et 

ansvar overfor arbeidsstokken, framholder 

Jenssen.

Bekymret for Rubin
Samtidig som Jenssen investerer millioner 

i utnyttelse av biprodukter, har Fiskeri– og 

havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 

på sin side kuttet bevilgningene til sin egen 

stiftelse Rubin fra 5,5 til 3,5 millioner kro-

ner i 2010. Det bekymrer Jenssen. Rubin, 

som ble etablert for å øke fokuset på ver-

diskaping av biprodukter, har nemlig vært 

en viktig medspiller under utviklingen av 

satsingen ved Nordkyn Seafood.

– Jeg mener vi er på ville veier når vi 

skjærer ned på bevilgningene til Rubin. 

For dette er en jordnær stiftelse som faktisk 

bidrar til økt utnyttelse av fisken. Dersom 

deres arbeid skal flyttes over til andre forsk-

ningsinstitusjoner, frykter jeg at vi vil tape 

mye, sier Jenssen.

Etter at FHF kuttet bevilgingene, fryk-

ter Jenssen at det kan resultere i at også 

 Fiskeri– og kystdepartementets støtte kan 

bli redusert.

– Det vil helt klart sette satsingen mange 

hakk tilbake, sier Oddvar Jenssen. Han me-

ner næringen i stedet skulle ha prioritert 

arbeidet som Rubin gjør i enda større grad. 

For det kan ligge mange skjulte skatter i 

fisken som man enda ikke har klart å av-

dekke.

– Da er det en dårlig løsning å skjære 

ned på bevilgningene.

Satsing på biprodukter har sørget for mange hender i jobb ved Nordkyn Seafood. Før bedriften investerte i biproduksjonslinje, var ferskfiskpakking en viktig del av produksjonen. I dag 

utgjør det bare en del av den totale virksomheten.
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I en travel hverdag er ovnsbakte retter en 

rask løsning. Bruk gjerne halvtinte fryste 

grønnsakblandinger.

4 porsjoner: 

700 g lettsaltet torsk

3–4 skiver brød uten skorpe 

2 tomater i skiver

½ squash i skiver

1 liten purre i biter 

150 g brokkoli i små buketter 

grovmalt pepper ev litt frisk dill

1 ss smør 

3 ss vann 

100 g revet Norvegia ost 

Sett stekeovn på 225 ºC. Skjær torsken i 

serveringsstykker. Smør en ildfast form og 

dekk bunnen med brødskiver. Legg skiver 

av squash og tomater over brødet og dryss 

litt salt over.

Forvell purre og brokkoli ett minutt i ko-

kende vann. Hell av vannet og legg grønn-

sakene i formen.

Legg fisken over grønnsakene. Hell på 

vann, fordel smøret over fisken og dekk for-

men med aluminiumsfolie. Bak fisken midt 

i ovnen til den er ferdig, ca 15 minutter. 

Fjern folien, øk varmen til 250 ºC og dryss 

ost over fisken. La den stå til osten begynner 

å smelte og få farge. Server retten med brød, 

pasta eller kokte poteter.

Husk: Tiden i ovnen avhenger av om du 

bruker fryste grønnsaker eller om de nylig er 

forvellet og temperaturen på   fisken.

Legg gjerne skrei og torsk i saltlake 10–15 

minutter før tilberedning. Bruk ½ dl salt pr. 

liter vann. Skyll fisken, tørk den og tilbered 

så uten salt.

Porsjoner 4 

4 store skiver skrei, ca 1 kg 

3 ss salt pr. liter vann 

Fennikelstuing 
2 fennikel 

1 liten bunt persille 

1 stor løk 

1 beger kremfløte 

1 dl tørr hvitvin 

litt salt og pepper 

Gjør klar fiskeskivene. Kok poteter og gul-

røtter. Rens løken og fennikelen og skjær 

dem i tynne båter. Skjær av de grønne dus-

kene og finhakk dem sammen med persil-

le. Kok løk og fennikel i vin til de er møre. 

Tilsett fløten og kok til det tykner litt. Smak 

til med salt og pepper. Tilsett finhakket per-

sille- og fennikelgrønt rett før servering.

Kok opp rikelig med vann, som skal være 

usaltet dersom fisken på forhånd har ligget 

i saltlake.

Legg i fiskeskivene, og gi vannet ett raskt 

oppkok, trekk kjelen fra varmen og la stå 

under lokk til fisken så vidt er gjennomkokt 

og begynner å løsne fra beinet, 5–8 minutter 

avhengig av tykkelsen på fiskeskivene.

Gjør klar varme tallerkener. Legg fiske-

skivene over på varme tallerkener. Server 

med tilbehør.

Tilbehør: Kokte poteter og gulrøtter, evt. 

 sitronkløfter.

Kokt skrei med kremet fennikel

Fisk og grønnsaker 
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