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Forbrukerne bør være opptatt av kvaliteten 
på maten de kjøper. Men er de egentlig det? 
Er det kanskje heller slik at det er pris og 
tilgjengelighet som bestemmer hva som 
blir kjøpt? 

Det har kommet opp et krav om at norsk 
fi skeindustri skal få injisere fosfater i  fi sken 
som en del av produksjonsprosessen. Slik 
tilsetning gjøres for å binde mer vann i pro-
duktene og for å gjøre fi sken hvitere. Det 
hevdes at våre konkurrenter gjør dette og 
at norsk sjømatnæring taper i konkurran-
sen med de nasjonene som har åpnet for 
slik injisering. Det er lov å benytte tilset-
ning av fosfat i en del matvarer i dag, men 
det er ikke tillatt i bl.a. saltfi sk, klippfi sk og 
fersk fi sk.

La det med en gang være sagt at vi er 
meget skeptisk til å injisere tilsetningsstof-
fer i sjømaten vår. Vi tror konsumentene er 
skeptisk til all form for manipulering med 
maten og at bruken av slike tilsetnings-
stoffer er med på å svekke tilliten til norsk 
 sjømat. 

På den andre siden, kan det være forståe-
lig at norsk fi skeindustri ønsker å gjøre det 
samme som fi skeindustrien på Island og i 
Kina når det gjelder tilsetninger. Konkur-
ransen i markedene er knallhard, og hvis 
pris er den viktigste konkurransefaktoren 
er det forståelig at man vil bruke de samme 
verktøy som konkurrentene for å holde 

produksjonskostnaden så lav som mulig. 
Spørsmålet er om det er en god strategi for 
norsk fi skerinæring i det lange løp?

Det er mange som fremholder at kvalitet 
skal være vårt viktigste fortrinn i konkur-
ransen, og hvis dette skal være hovedstrate-
gien bør vel mest mulig naturlige produk-
ter være et riktig valg. Injisering av saltlake, 
fi skemasse eller fosfat i saltfi sken, klinger 
dårlig sammen med budskapet om kvalitet, 
renhet og ekthet.

Det kunne være fristende å si at fi ske-
industrien burde få produsere det som til-
lates i de respektive markedene. Hvis et 
marked tillater fosfat i klippfi sken – hvorfor 
skal de da ikke få det fra Norge? Samtidig 
må det være helt klart at det er uaksepta-
belt å sende varer med tilsetningsstoffer til 
markeder som ikke tillater slik tilsetning. 
Det kan imidlertid være vanskelig å hånd-

tere to slike spor samtidig uten at det svek-
ker tilliten i de markedene hvor vi er opp-
tatt av topp kvalitet og et godt omdømme.

Norsk sjømat kan ikke først og fremst 
konkurrere i markedene for lavprisproduk-
ter. Det bør derfor være riktig å satse på en 
strategi hvor man søker å skille seg ut med 
positive egenskaper på sjømaten vår og inn-
rette seg etter markeder som foretrekker og 
betaler for disse positive egen skapene. I en 
slik strategi passer injisering av tilsetnings-
stoffer dårlig inn. Utfordringen er imid-
lertid å sikre at de positive egenskapene 
ved våre produkter, følger produktene helt 
fram slik at konsumenten kan gjøre et valg. 
Her har vi ennå mye ugjort selv om bl.a. 
Eksportutvalget for fi sk jobber aktivt med 
denne problemstillingen.

Konsumentenes valg vil være  avgjørende 
– hvis ikke varekjedene allerede har valgt 
for dem. Hvis vi ikke klarer å få forbrukerne 
til å identifi sere og velge våre ekte og rene 
produkter, er vi redd løsninger med bruk av 
tilsetningsstoffer vil tvinge seg frem. Men 
dette bør være absolutt siste utvei. Tilliten 
til norsk sjømat sikres best ved at vi selger 
produkter med minst mulig kunstig tilset-
ning. Den tilliten vil i det lange løp være 
meget verdifull for norsk sjømatnæring.

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Tillit til norsk sjømat
«Norsk sjømat kan 
ikke først og fremst 
konkurrere i markedene 
for lavprisprodukter.»

Illustrasjonsfoto: Yvonne Holth, Eksportutvalget for fi sk
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Av Svenn A. Nielsen

Atmosfære for samtale

Stort, selvfølgelig. Støvfritt – så godt som. 
Og som sagt; stort nok til at enhver be-
søkende, uansett stand og stilling eller 
nasjonalitet, vil forstå at det er fi skeri-
forvaltningens absolutt høyest rangerte 
embetsmann man er på besøk hos. Kon-
toret bidrar til en atsmofære av respekt 
og ro, men ikke frykt og den smule ned-
stemthet jeg har opplevd under besøk 
hos maktmennesker som omgir seg med 
tunge, mørke møbler og blankpolert ma-
hogni. Her er det lyst og lett. Trehvite bord 
og utenfor vinduene; hovedstadens bleke 
høstsol. Behagelige stoler av typisk norsk 
laminert og formpresset tre. Seter av skinn. 
En atmosfære som bidrar mer til samtale 
enn sjefens klare ordrer presset nedover i 
det departementale hierarki.

Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-
Hansen, dro dagen før mitt besøk i 
departe mentet til Kina. Jeg hadde tenkt å 
spørre om det denne gang var slik at hun 

ikke ville ha ham med, men før jeg rekker 
å avlevere den smule frekkhet som kunne 
ligget i spørsmålet, forteller han at han 
skal av gårde senere i uken. Til Kina. Til 
landet vi handler mer med enn noe annet, 
unntatt Tyskland.

Ministeren har allerede svart på spøs-
målene om tildelingen av Nobels fredspris 
til Liu Xiaobo vil kunne påvirke forhol-
det mellom supermakten i Asia og Norge 
nega tivt. Det samme har utenriksminis-
teren gjort, og jeg bruker derfor ikke min 
tilmålte tid på øvelser der svaret er et repe-
terende diplomatisk og kjedelig mantra: 
«Forholdet mellom Norge og Kina er godt 
og Nobelkomiteen er noe helt annet enn 
den norske regjering.»

Dagen etter besøket angrer jeg. Fra Bei-
jing melder Nordlys at kineserne nok ikke 
ser det store skillet mellom Nobelkomi-
teen og den norske regjering. Og hvorfor 
skulle de det? Nobelkomiteen har en eks 
statsminister og eks stortingspresident 
som leder, og medlemmene er nesten alle 
parlamentarikere eller eks-parlamentari-

kere. Man må kanskje være norsk for å tro 
at komiteen er alldeles upåvirket av norsk 
politikk og holdninger. 

Men jeg spurte altså ikke, og når dette 
leses er ministeren for lengst tilbake i 
Grubbegata 1 midt i Oslo sentrum. I det 
ærverdige steinhuset der Fiskeri- og kyst-
departementet holder til. Der man leg-
ger grunnlaget for en verdiskapning som 
bare overgås av en petroleumsnæring i 
solgangsbris. Og Jørn Krog kom aldri til 
Kina – denne gangen. Selv om kineserne 
slett ikke slutter å spise laks, og heller ikke 
avstår fra leveranser av annen fi sk til sine 
foredlingsbedrifter, avstår de fra å møte 
norske myndighetspersoner på høyt nivå, 
enn så lenge.

Maritim relatert kunst titter på meg fra 
veggene over reoler som huser papirer. 
Kunsten er særdeles norsk og særdeles 
fi skeri relatert. «Fiskeren, havet og garnet», 
ville jeg kanskje kalt ett av bildene om jeg 
skulle navngitt det. Eller kanskje «fi ske-
ren, havet, garnet og sydvesten hans». Det 
er fi nt, men tradisjonelt og nostalgisk.

Han har aldri vært fi sker, Jørn Krog. 
Han har aldri hatt så mye som en sommer-
jobb i næringen. Men han har vært gene-
ralsekretær i Norges Fiskarlag, og han 
har jobbet i Feitsildfi skernes salgslag og 
i Fiskeri direktoratet. «Svært kunnskaps-
rik», sier en kilde.

Uka før tilbrakte han i Lofoten. Sammen 
med norske og russiske kolleger. Den 
norsk–russiske fi skerikommisjonen  møttes 

Den milde autoritet
Lyst laminat. Skinntrukne seter. Om der fantes et støvfnugg, fi kk i 

alle fall ikke jeg øye på det. Jeg har vært på kontorer så blankpolerte 

og uplettede at jeg knapt har tort å sette meg, langt mindre lagt 

en notisblokk på bordet. Fingrene har jeg holdt langt unna av frykt 

for å lage avtrykk som kunne bli stående som bekreftelse på min 

tilsmussende gjesteopptreden. Slik er det ikke hos departementsråd 

Jørn Krog (62) i Fiskeridepartementet.
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til de sedvanlige, ørkesløse forhandlinger 
om kvoter og forvaltning?

– Slett ikke ørkesløse. Vi var ferdig med 
kvotefastsettelsen før lunsj første dag, for-
teller Jørn Krog.

– Før lunsj? 
– Det handler om at vi er enige om prin-

sippene for fastsettelsen av kvotene, og da 
gir svaret seg selv. Det betyr også at vi nå 
har ryddigere forhold i Barentshavet enn 
noen gang tidligere. Men ennå gjenstår 
noen spørsmål som omregningsfaktoren 
mellom torsk og hyse og reglene rundt 
blåkveitereguleringen. Dette skal forsker-
ne jobbe med frem til neste år, men hoved-
saken er at vi nå ikke har uløste spørsmål i 
samarbeidet med russerne.

– Og hva ble kvotene?
– Vi kom frem til 703.000 tonn torsk 

pluss 21.000 tonn kysttorsk og ei hyse-
kvote på 303.000 tonn. Jeg tror det er første 
gang totalkvoten er kommet over en mil-
lion tonn. I tillegg ble vi i løpet av uka eni-
ge om felles tekniske reguleringer i fi sket 
etter torsk og hyse for hele havet, det vil si 
i alle soner. Nå blir det derfor blant annet 
nye maskevidder og minstemål. Men ennå 
gjenstår noen spørsmål som omregnings-
faktorer for ferdige produkter av torsk og 
hyse og reglene rundt blåkveitefi sket.

Man kan ikke se på Jørn Krog at han er 
stolt. Men det er han. Siden 1999 har han 
vært øverste administrative sjef i departe-
mentet, og det er knapt noen overdrivelse 
å karakterisere hans tid i departementet 
som historisk.

– Det hevdes at fi skerinæringen er usyn-
lig i regjeringens nordområdepolitikk?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Det er få 
departement som har en så lang tiltaks-
liste som oss i nordområdepolitikken. 
Det handler om praktiske hverdagsope-
rasjoner. Det er også vi som forvalter det 
substansielle samarbeidet med russerne 
som har vart lengst, parerer han. – Et sam-
arbeid som pågikk under den kalde krigen, 
og som fortsetter. Dette samarbeidet har 
vært et ankerfeste for Norge og en måle-
stokk for andre nasjoner.

Problemet, i følge Jørn Krog, er at riks-
mediene ikke har det samme fokus på fi sk 
og fi skerinæringen som den fortjener.

– Riksmedia skriver om delelinjen, men 
ikke om fi skerispørsmålene. Vi diskuterer 
ofte hvorfor det er slik, men vi har så langt 
ikke funnet de gode svarene. Han nevner 
samarbeid om oljevern og sjøsikkerhet, 
og ikke minst en avtale med russerne om 
samarbeid rundt radionavigasjon til havs. 
Alt eksempler på en aktiv nordområde-
politikk. I tillegg har fi skeridepartemen-

tet ansvar for Jan Mayen og svært mye 
 forskning.

– Den foskningsbaserte virksomheten 
vår handler om alt liv i havet, og 85–90 
 prosent av alt grunnlagsmateriale som 
Miljøverndepartementet bruker når det 
legger frem statusrapporter for Barents-
havet kommer fra oss eller våre russiske 
kolleger. At det ofte da blir Miljødeparte-
mentet som står frem, er en annen sak, 
mener Krog, og nevner også spesielt arbei-
det med å utvikle seiligsleder – et viktig ar-
beid for å bedre sikkerheten og forebygge 
ulykker.

– Mens UD må sørge for at nordområ-
depolitikken handler om hvordan vi tenker 
og ikke hva vi gjør, er vi en sentral aktør i 
dette på regjeringens vegne. 

Han nevner utfordringen ved at Polha-
vet en dag kan ligge der isfritt. Da har vi et 
nytt internasjonalt farvann det kan høstes 
fra, og selv om alle har sagt de vil forholde 
seg til internasjonale avtaler og regler, vil 
det være en situasjon Norge må håndtere, 
og det er Fiskeri- og kystdepartementet 
som må gjøre det.

Nei, departementsråden mener hans 
departement og fi skeri og fi skerirelaterte 
spørsmål har en sentral plass i nord-
områdepolitikken. Men i riksmedia kom-
mer det altså ikke til uttrykk. Trøst fi n-
ner han imidlertid i lokale og regionale 
 medier. Der er man, kysten rundt, opptatt 
av fi sk og fi skerinæringen. 

Han er slank og lang, departements-
råden. Hans 62 år og mer enn 10 av dem 
i fi skeridepartementet, har heller ikke satt 
noe grått preg på hans tette hårmanke og 
markerte øyenbryn. En gang var han en av 
Norges beste mellomdistanseløpere.

– Resultatmessig rager vel Norges-
mesterskapet sammen med kompisene 
i Gular på 4 x 1.500 meter i 1972 høyest, 
men jeg løp også 3.000 meter på 8,15. Det 
var det ikke så mange som gjorde raskere, 
sier han med stolthet, men uten noe snev 
av arroganse.

I dag løper han ikke mye. Like oppi 
gata – i Pilesteredet – der Rikshospitalet 
en gang holdt hus, har han og kona kjøpt 
leilighet. Åtte minutter til jobben blir det 
ikke mye løping av. Kona som jobber i 
Riksrevisjonen har enda kortere vei.

– Så da får du forhåndsvarsel fra Riks-
revisjonen om noe er galt i departementet?

– La meg heller si det slik, sier han med 
et nesten umerkelig smil, – det er enkelte 
ting vi må være nøye med ikke å snakke 
om hjemme.

Men han forsøker å holde seg i form. 
Sykling og styrketrening.

– Jeg trener for at kreftene skal holde 
lengst mulig. Jeg har ikke noe ønske om 
å pensjonere meg riktig ennå, smiler han.

Jørn Krog kan ikke sies å være født inn i 
fi skerinæringen. Faren drev ullvarefabrikk 
på Røros. En bedrift som sprang ut av far-
veriet oldefaren til Jørn Krog startet lenge 
før det igjen. Brødrene Krogs Ullvare-
fabrikk AS.

Lengre fra kysten er det knapt mulig å 
komme, men kremmerånden sto ikke på 
menyen da unge Krog fi kk sine talenter 
utdelt, og det ble tidlig klart at han ikke 
var den som skulle føre arven videre, selv 
om han utdannet seg til økonom. Og i dag 
 huser bygningene der det før ble drevet 
tekstilindustri, et hotell. I følge Jørn Krog 
et utmerket sted å bo om man trenger 
overnatting på Røros.

– Var du virkelig en ung mann fra Røros 
med interesse for fi sk?

– Nei, det var heller slik at jeg fi kk jobb i 
Fiskeridirektoratet og så ble jeg interessert 
i fi sk. Det var i 1975, og jeg fi kk to skjell-
settende år i direktoratet. Spennende var 
det. Knut Vartdal var kanskje den mest in-
spirerende sjef jeg og de andre ferskingene 
kunne fått. Vi fi kk jobbe med bakgrunnen 
for de første kvotereguleringene, vi fi kk 
være med havrettsminister Jens Evensen 
til Moskva, og da Fiskarlaget spurte om jeg 
kunne tenke meg en jobb der, var det også 
en fl ott mulighet. Jeg fi kk fl ytte til Trond-
heim og kom nærmere Røros. 

To år senere var Jørn Krog generalsekre-
tær i laget. I Fiskarlaget fi kk han Johan Toft 
som leder. I Store norske leksikon heter 
det om ham: «Johan J. Toft var en av etter-
krigstidens ruvende personligheter innen 
norsk fi skerinæring. Han var formann i 
Norges Fiskarlag i 17 år, i en periode da 
fi skeriene gjennomgikk dyptgripende en-
dringsprosesser.» Det var prosesser Jørn 
Krog også i stor grad fi kk ta del i.

– I denne tida var Fiskarlaget på sitt 
mektigste og fi skeriavtalen på sitt mest 
omfangsrike. Den inneholdt mer penger, 

«… fi skeri og fi skeri-
relaterte spørsmål 
har en sentral plass 
i nordområde-
politikken.»
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målt i faste kroner, enn hele Fiskeri- og 
kystdepartementets budsjett I dag.

– Savner du den tida?
– Jo, men jeg savner ikke subsidiene. 

Det var en utrolig lærerik tid, og proses-
sene formet og endret næringen.

– Men du har aldri jobbet med fi sk  annet 
enn i styrerom og organisasjoner?

– Nei, og på sett og vis var det en fordel. 
At jeg i tillegg kom fra Røros gjorde at jeg 
verken ble ikke assosiert med nordlendin-
ger eller møringer. Jeg ble på mange måter 
ansett som nøytral, og når man skal lære, 
er det en god situasjon at man kan lytte 
til alle.

Slik lærte Jørn Krog også at menings-
motstandere kan ha legitime synspunkt, 
og at det er viktig å forstå hvorfor motpar-
ten mener det han gjør. Det var en tid for 
kompromisser, og han illustrerer det han 
mener:

– I Fiskarlaget jobbet vi den gang i et 
halvt år med å begrunne skyhøye krav 
overfor staten, for deretter å jobbe det nes-
te halve året med å forklare hvorfor vi bare 
fi kk halvparten av det vi krevde.

– Noen sier du er for mild – ja, til og 
med konfl iktsky?

– Jeg opplever vel heller at jeg er rolig, 
og at jeg i den grad jeg blir alterert, klarer 
å beherske meg. Samtidig er det jo slik at 
når jeg er såpass rolig, trenger jeg ikke bli 
veldig sint for at folk skal høre etter. Jeg 
oppfatter ikke meg selv som konfl iktsky, 
men heller som løsningsorientert. Jeg tror 
på det gode i folk, at de gjør det de mener 
er rett, og at de gjør så godt de kan.

– Er det et lynne du har med deg fra 
 Røros?

– Jeg vet ikke om det er spesielt for folk 
fra Røros, jeg tror heller jeg har arvet det 
fra min mor.

– Hva er det beste du vet å spise?
– Av fi sk?
– Spiser du annet?
– Vi er travle mennesker både min kone 

og jeg. Jeg er på kontoret fra rundt åtte 
hver morgen og til rundt seks. Ofte jobber 
jeg også hjemme utover kvelden. Så mye 
middagslaging til hverdags blir det ikke tid 
til, men jeg spiser fi sk fi re, fem ganger i 
uken, og blir stadig mer glad i fi sk.

– Den beste?
– Ovnsbakt helstekt fersk uer. Fabel-

aktig godt.
– Men ueren står jo på miljøorganisa-

sjonenes rødliste?
– Det er rett at det godt kunne vært mer 

av den, men det er likevel så mye at vi 
både får en del bifangst, og at det er for-
svarlig med et visst kystfi ske. Så derfor 

havner den på helt legalt vis i butikkene, 
heldigvis.

Han har ikke tid til mange fritidsaktivi-
teter. Hans to sønner har gitt ham barne-
barn, og selv om de bor i Trondheim, 
smiler departementsråden bredt bare ved 
tanken, og besøker dem så ofte som mulig.

– Barnebarn gir en ny dimensjon til livet. 
Den store sannheten om livets dessert går 
opp for deg, og du begynner å tenke på 
dem som kommer etter deg i et helt nytt 
perspektiv.

– Og der sitter du med ansvaret for en 
fi skeriforvaltning verdt milliarder. Sover 
du godt om natten?

– Jeg sover godt, og jeg tenker ikke på 
verdiene vi forvalter i kroner og øre.

– Hva er hovedutfordringen for norsk 
fi skerinæring?

– Det er et godt spørsmål å stille en 
byrå krat, smiler han, lett ironisk. – I et 
verdikjedeperspektiv tror jeg det må være 
å kunne tilpasse seg endringer i markedet, 
og at vi får mer av verdiskapningen på nor-
ske hender.

Økonomen Jørn Krog kaller det «ned-
strøms involvering», før han fortsetter:

– Vi vil også oppleve sterk konkurranse 
på kapital og på folk. Dette blir mer og mer 
krevende. Vi må rekruttere nye mennesker 
og nye penger. Sentrum-periferi-dimen-
sjonen i Norge bidrar også til at dette blir 
vanskeligere. Det betyr at vi konkurrerer 
med den delen av landet der jeg sitter nå, 
både om folk og penger. Skal vi få det til 
må vi tilby attraktive arbeidsplasser.

– Den tradisjonelle fi skebåten – er den 
på vei ut?

– Tvert imot, jeg tror mange unge kan 
la seg lokke av den lille båten. Den er en 
høyteknologisk, liten bedrift, gir stor frihet 
og mange muligheter, og jeg tror dette for 
mange fortsatt er attraktivt.

I tillegg lokker departementsråden med 
stabilt høye kvoter, i alle fall de neste fem 
årene. Etter det tør han ikke spå om an-
net enn at forvaltningen skal være god. 
Naturen selv kan skape uforutsette utfor-
dringer. Til russerne sa han på spøk un-
der forhandlingene i Svolvær i oktober at 
«forvaltningsmessig er vi nå kommet dit vi 
kan komme. Går det galt, må Vårherre ta 
skylda».

Ute smiler Oslo mot alt og alle. Tigger-
ne tigger, en enslig gatemusikant drar en 
langsom vals ut av trekkspillet og høster 
noen slanter i pappkruset. Trikkene durer 
langs skinnene og et litt magert høstmar-
ked klorer seg ennå fast til salgsbodene på 
Youngstorget. Domkirken ved Stortorget 
spytter en gruppe digitalknipsende turis-
ter ut av sin nyoppussete hellighet, Aker 
Brygge, Børsen og Statistisk Sentralbyrå 
soler seg i glansen fra bevisstheten om 
at hovedstaden er kåret til Norges mest 
penge produserende kommune.

Mens jeg rusler ned mot Sentralbane-
stasjonen på vei mot fl ytoget til Garder-
moen og årets første vinterstorm i Tromsø, 
klinger ennå Jørn Krogs ord som en kon-
trast i ørene mine:

– Når vi kåres til verdensmester i forvalt-
ning, fnyser Greenpeace og sier at vi må 
se hvem vi konkurrerer med. Jeg ser ingen 
grunn til at det skal ta fra oss stoltheten 
eller endre vårt selvbilde. 

Departementsråd Jørn Krog (tv) og Hermod Larsen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet Finnmark. Foto:Hermod Larsen
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Dag Eivind Opstad maner tørrfi sk-

næringa til samarbeid. Ellers står den 

i fare å bli redusert til en parentes. 

Foto: Svenn A. Nielsen
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Tørrfi skprosjekt 
skal øke markedsandelen
Skal tørrfi sknæringa få tilbake gammel styrke og kraft, må aktørene legge mye større innsats i å utvikle 

markedsmulighetene. Fra å være en av Norges viktigste eksportnæringer, er tørrfi skeksporten i ferd med 

å bli en parentes.

Av Svenn A. Nielsen

Dag Eivind Opstad i analyseselskapet 
Capia AS i Tromsø har på oppdrag fra 

Norges Råfi sklag sett på hva som må til for 
at næringa skal kunne gjenvinne markeds-
kraft og vokse i betydning og størrelse.

Tørrfi sk – en markedsførers drøm

Tørrfi sknæringa er, i følge Opstad, i en 
ønske situasjon. 

– Det er kul på havet. Aldri har vi hatt så 
store fi skeressurser til rådighet. I tillegg 
har vi kontroll på forvaltningen, og ingen 
kan si at vi driver rovdrift eller utsetter 
bestanden av torsk for fare. I tillegg har 
naturen gjort det slik at det bare er utenfor 
kysten av Nord-Norge og aller mest i Lo-
foten det kan fi skes og tørkes fi sk.

– Dette er en ønskedrøm for enhver som 
skal markedsføre en vare. Vi har  naturgitt 
monopol, produktet har fl ere hundre års 
tradisjoner og er helt naturlig og konser-
veres uten tilsetningsstoffer. Det kan ikke 
bli bedre, sier han. 

Råfi sklaget har en ambisjon om å med-
virke til å sette større innsats i å utvikle 
markedsmulighetene for tørrfi sk. Derfor 

har de engasjert Opstad og Capia for å 
klargjøre om det er mulig å få til et sam-
arbeid mellom fl ere aktører. Råfi sklaget 
tilbyr seg å satse penger, ikke for å styre, 
men for å tilrettelegge for at kundene, 
tørrfi skprodusentene, kan styrke sin posi-
sjon i markedet. Også Innovasjon Norge 
er positiv til tanken, understreker Opstad.

Taper terreng

Situasjonen i dag er at tørrfi sknæringa ikke 
utgjør mer enn rundt 500 millioner kroner 
av en total eksportverdi for norsk fi sk på 
44,7 milliarder kroner. Målt i verdi repre-
senterer tørrfi sk bare 9,2 prosent av samlet 
torskeeksport. Ett av de stolteste fl aggski-
pene i norsk fi skerinæring har stampet i 
solid motvind over mange år. Historisk var 
det tørrfi skprodusentene som kunne vise 
til den beste inntjeningen og som kunne 
betale den beste prisen for råstoffet. 

– Prisutviklingen de siste måneder har 
vært god. Nå tjener produsentene godt med 
penger, og det skal alle være meget glade 
for. Men de gode prisene er langt på vei et 
resultat av det relativt lave hengekvantumet 
i vinter. Det vil være klokt å bruke det mo-
mentumet produsentene nå har til å forene 

krefter til økt innsats mot markedene, sier 
Opstad. For all erfaring viser at etter gode 
år kommer svakere år. Redusert henge-
kvantum kan være fornuftig på kort sikt. 
Men det er ingen bærekraftig strategi over 
tid. Det har bransjer fått erfare tidligere, 
slik som norsk hermtikkindustri. 

 I dagens knallharde konkurranse må 
en ut å kjempe for sin markedsposisjon. 
Samtlige tørrfi skprodusenter jeg har snak-
ket med gir både Tørrfi skforum og Eksport-
utvalget for fi sk (EFF) gode skussmål for 
arbeidet de gjør, sier Opstad. 

Men EFF har begrensede ressurser, og 
kan ikke gjøre hele jobben. Skal tørrfi sk-
næringa oppnå bedre resultater og virke-
lig ha ambisjoner om å utvikle de mange 
markedsmuligheter vi vet tørrfi sknæringa 
har, så må produsentene selv mye sterkere 
på banen. I dag investeres det noe, og det 
er satt i gang fl ere mindre, men nyskapen-
des prosjekter som virker lovende. Men det 
må investeres mer, og trolig vil man oppnå 
best resultat om en greier å forene krefter, 
f.eks gjennom et eget selskap. 

Markedet for torsken er ikke stort og 
variert nok. 28 prosent av all torsk ender 
i Portugal. Italia er nest størst, og det er 
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«… vi har for mange 

små aktører.»

utrolig mange land i verden som overhodet 
ikke kjøper torsk. Opstad mener vi kunne 
solgt fi sken til langt fl ere markeder ver-
den over. Han bruker laksenæringa som 
eksempel. De har satset vesentlig mer enn 
hvitfi sknæringa over mange år. Mens den 
konvensjonelle hvitfi sknæringa har betalt 
0,75 prosent inn til felles markedsføring, 
betalte laksenæringa i mange år 3 prosent. 
Mye av markedsinvesteringen til EFF har 

gått til å utvikle nye markeder. Men vi vet 
også at aktørene selv, både norske bedrif-
ter og samarbeidspartnere, fulgte opp EFFs 
investeringer med markedsføring i egen 
regi. Denne kombinasjonen av generisk 
markedsføring og aktiv oppfølging av be-
driftene, er det som erfaringsvis har gitt 
best resultater over tid. 

– Laksenæringa har vært gode på å ut-
vikle nye markedsmuligheter og oppnå 

distribusjon for sine produkter over hele 
verden. Selv om tørrfi sknæringa er mye 
mindre så er det fullt mulig å utvide mar-
kedet om man greier å forene krefter. Alt 
kan ligge til rette for det, sier Dag Eivind 
Opstad.

53-åringen er ingen skårunge i næringa. 
Han har fartstid både i Eksportutvalget og 
i Fiskeridepartementet, og snakker en dia-
lekt som er synonym med klippfi sk. 

Av Svenn A. Nielsen

Administrerende direktør Trygve Myrvang 
i Norges Råfi sklag er bekymret. Marke-
det for tørrfi sken skrumper inn, og vi har 
for mange små aktører. Skal vi kunne 
jobbe  effektivt i markedene, må disse gå 
sammen, formaner han.

Han er villig til å legge ganske mange 
millioner kroner på bordet dersom det 
lykkes å skape et felles markedsførings-
selskap.

– Vi gjør det fordi dette betyr mye for 
 fi skerne våre, for kjøperne og for de sam-
funn på kysten der folk lever og jobber.

Myrvang avviser alle spekulasjoner om 
at Råfi sklaget gjør dette for å øke sin egen 
innfl ytelse i næringa.

– Motivasjonen vår er utelukkende å bi-
dra til å øke inntjeningen og skape nye mar-
keder. Da må de mange individualistene i 
tørrfi sknæringa begynne å sam arbeide, og 
jeg er helt sikker på at vi vil lykkes dersom 
det skjer, sier Trygve Myrvang.) 

Vil styrke tørrfi sknæringa
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Av Svein-Arne Nilsen

De er begge født inn i fi skerinæringen. 
De kommer fra Reipå i Meløy kom-

mune i Salten. Tradisjonen ligger i blodet. 
Familien Halvorsen, som de begge hører til, 
har livnært seg som fi skere i fl ere genera-
sjoner. Sist sommer var de to tenåringsgut-
tene med som mannskap om bord på M/K 
«John-Ivar» av Meløy. Da fi kk de være med 
på rekefi ske med trål i fjordene utenfor 
Meløy. Det ga mersmak. Fisket var upåkla-
gelig, og for ungguttene ga det gode penger 
på konto.

– Sommerjobben som fi skere var en po-
sitiv opplevelse. Vi har fått være med på et 

spennende og godt rekefi ske. Det er alltid 
artig å få være på havet og delta i fi ske. Det 
skjer noe hele tiden, og ingen dag er lik, 
sier de to Meløy-guttene. 

Debuterte som 13 åring

Tor Ørjan var ikke mer enn 13 år da han 
første gang mønstret på om bord i «John-
Ivar». Da var det gjort. Bestemmelsen tatt. 
Han skulle følge i fedrenes spor. Han skul-
le bli fi sker. Nå har han hatt sommerjobb 
om bord de fi re siste årene. I vår avslut-
tet han sin 2-årig utdannelse, ett år med 
grunnkurs og ett år med fi ske og fangst. 
Lærlingetida gjenstår. Den skal han ta om 
bord på en annen fi skebåt fra Meløy. Om 

to år har han nok praksis til å få de nød-
vendige sertifi katene som gir mulighet til å 
drifte egen båt. 

– Jeg er glad for at jeg er ferdig med 
skolegang for en stund. Nå kan jeg få prak-
tisere som fi sker i en lengre periode. Det 
gleder jeg meg til. Det er det jeg liker aller 
best, sier unge Halvorsen og smiler bredt. 

Drømmer om egen båt

Nå har også fetteren Vegard Alexander 
Skogly (15) fulgt hans eksempel og prøvd 
seg som fi sker i ung alder. Også han synes 
opplevelsen om bord i fi skebåten har vært 
god. Derfor ønsker han også å ta samme 
utdannelsen som Tor Ørjan, og senere få 
seg praksisplass om bord i et kystfartøy. 
Men først må han gjøre seg ferdig med 
siste året i grunnskolen. 

Da vi møtte dem lå de ved kai i fi skevæ-
ret Stø i Vesterålen, for å gjøre nødvendig 
vedlikehold. Ungdommene har pusset og 
malt. Jevnlig vedlikehold må til om en båt 
skal fungere optimalt i fi ske. 

– Vi har fått være med på litt av hvert og 
er fornøyd med det. Det er nyttige erfarin-
ger å få med seg. Vi har stor tro på en frem-
tid i næringa. Målet er å fullføre utdannel-
sen og en dag drive fi ske med egen båt. 

Tor Ørjan ser det ikke som usannsyn-
lig at han kjøper seg inn og blir medeier i 
M/K «John-Ivar» og kanskje blir Alexander 
en del av det faste mannskapet. Slik kan 
de  bidra til at båten blir i familien og Tor 
 Ørjan er ikke fremmed for at også Alexan-
der en dag blir medeier. Drømmen om å 
eie egen båt har de begge. 

Reportasje

Tror på en fremtid 
i fi skebåten

For dem som måtte frykte for rekrutteringen til fi skefl åten: Ung-

guttene Tor Ørjan Halvorsen (18) og Vegard Alexander Skogly (15) 

fra Meløy i Salten er et fl ott bevis på det motsatte. Drømmen er å 

kunne leve av det.

«Vi har stor tro på 

en fremtid i næringa. 

Målet er å fullføre 

utdannelsen og en 

dag drive fi ske med 

egen båt.»
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Av Øystein Ingilæ

Det var i midten av september at Haukenes 
måtte trå til og hjelpe en lystbåt som hadde 
gått på grunn. Som en del av utstyret om 
bord i sjarken «Helga P», er dykkerdrakten 
en viktig del. Dermed kunne han svømme 
over til havaristen, og tette lekkasjen med 
en klepp margarin. Haukenes er nemlig 
velkjent også med livet under havover-
fl aten. Det er her han har sin store liden-
skap, noe som har gjort at det er blitt lite 
tid til tradisjonelt fi ske. Han har vært så 
opptatt med å høste utradisjonell sjømat 
fra  havet, at han fortsatt er pekall i torske-
fi sket etter fem år som skipper på «Helga P». 

Fiskeren fra Lakselv har Porsangerfjor-
den som sin hjemfjord. Det er her han i 
 løpet av noen sesonger har slått seg opp 
som krabbefanger av rang – fram til fjor-
den ble stengt for det frie fi sket.

Selv om den eksklusive kongekrabben 
fram til siste reguleringsrunde hadde 

gjort Porsangerfjorden til et Eldorado, står 
det egentlig dårlig til under den veldige 
havfl aten som strekker seg mil etter mil 
fra Sværholtklubben og innover mot Lak-
selv. Steinkobbe og havert har sørget for 
at næringsgrunnlaget for de tradisjonelle 
fjordfi skerne har vært fraværende i årtier.

Livnet til

Først da kongekrabben passerte Sværholt-
halvøya på sin vandring vestover, livnet 
fi skerivirksomheten til igjen i Finnmarks 
største fjord. Tidvis hersket det vill vest i 
kampen om den eksklusive kjempekrab-
ben. Pentene sto tett som hesjestaur og sig-
naliserte at krabbefangst pågikk.

Blant sjarkene var «Helga P». utvilsomt 
blant enerne. Mellom 50 og 60 tonn krab-
be har Haukenes hentet i land fra fjorden 
i løpet av de tre–fi re siste sesongene. Det 
har medført at krabbefi skeren har lagt de 
tradisjonelle fi skeriene etter torsk og hyse 
på vent.

Fortsatt på vent

For selv om Porsangerfjorden ble stengt for 
fritt fi ske, har lakselvfi skeren klart å holde 
samme kvantum med å fl ytte seg litt vest-
over, til Havøysundområdet. I tillegg har 
prisene økt kraftig slik at krabbefi sket er 
mer lønnsomt enn noen sinne – for de som 
klarer å hente opp mengder. Under normal 
drift benytter han seg av 150 teiner spredt 
langs krabbefeltene. I løpet av døgnet snur 
han halvparten.

Blåskjelleventyret til bunns

Men Ingar Haukenes fangstliv har ikke 
bare vært eksklusivt. Det hele startet nem-
lig med blåskjell. Like etter årtusenskiftet 
ble han dratt med på blåskjelleventyret, 
spådd å skulle bli kystens nye seddelpresse. 
Etter å ha lagt ned fl ere tusen timer med 
arbeid, forliste hele næringsgrunnlaget 
bokstavelig talt.

– Det skortet ikke på blåskjell. Påslaget 
var så bra at blåsene ikke klarte å holde på 
vekten. Dermed sank anlegget, forteller 
Haukenes. Men det var et stort men i til-
legg. Iveren etter å komme i gang, hadde 
blåskjellentusiastene oversett en vesent-
lig faktor. Nemlig salgsapparatet. Neder-

Jegeren i Porsanger
En klepp margarin og en blødende fi nger som indikator på at lekkasjen 

var stoppet. Ingar Haukenes er fi skernes svar på McGyver. Men fi ske 

blir det liten tid til – i jakten på den mer eksklusive kongekrabben.
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lenderne som styrer europeisk blåskjell-
næring med jernhånd ville ikke slippe nye 
inn. Dermed ble norske skjelldyrkere sit-
tende med svarteper og måtte etter hvert 
bare ta inn over seg at alle ressursene de 
hadde lagt ned, var gått fl øyten.

Flybårne kråkeboller

Selv om blåskjelldrømmen havarerte, ødela 
det ikke trua på at det skulle la seg gjøre 
å leve av ressursene i en fi sketom fjord. 
Sammen med kollega Jo Inge Hesjevik 
hadde han funnet en helt urørt ressurs på 
havbunnen. Under dykking i forbindelse 
med oppryddingen av blåskjellanlegget 
fant de fjordbunnen kledd av kråkeboller. 
Denne gangen gjorde de hjemmeleksa før 
de gikk i gang med nye investeringer.

For de mest avanserte ganene blant Eu-
ropas restaurantgjester er gonanden, det 
vil si rogna, i kråkebollen ettertraktet.

Haukenes og Hesjevik reiste over til 
Canada og lærte forskjell på god og dårlig 
kråkebolle. Deretter skaffet de seg kunder 
på kontinentet som ønsket fl ybårne kråke-
boller fra Finnmark. Dermed var de i gang 
med et nytt prosjekt.

Den beste kråkebollen oppnådde en pris 
på hele 150 kroner kiloen. 

Hardt arbeid

Prismessig høres det svært lukrativt ut. 
Men kråkebollevirksomheten var hardt ar-
beid, både i forhold til innhøsting og ikke 
minst i kamp mot klokka. Varene skulle 
være levende når de nådde fram.

Men med ungdommelig pågangsmot 
startet de en knallhard dykkervirksomhet. 
De fi kk leie lokaler fra fi skebruket i Smør-
fjord til å pakke kråkebollene, før de egen-
hendig kjørte dem til Alta Lufthavn hvor 
forsendelsen ble fl øyet videre av SAS Cargo.

– Den første tiden tjente vi så bra på virk-

somheten at vi investerte i denne båten, 
forteller Haukenes.

Som skapt for krabbe

De fi kk spesialbygget en sjark som uteluk-
kende var designet for kråkebollefangst. Den 
ble bygget med stort bulkrom, ekstra kraftige 
pumper samt en hekk hvor de lett kunne set-
te ut gummibåtene som var en del av drifts-
utstyret. I 2005 var båten klar til drift. 

Men alle æraer har sin tid. Tross økende 
etterspørsel fulgte ikke prisene etter. Etter 
et par gode år med ukentlige utfl ygninger 
av kråkeboller gikk økonomikurven gal vei. 
I løpet av 2007 kom de til krysningspunktet 
der det ikke lønte seg. Det omfattende ap-
paratet som måtte til for å levere kråkebol-
lene ble for dyrt.

Redningen kom krypende

Denne gangen trengte de imidlertid ikke 
saumfare bunnen for nye inntjenings-
muligheter. Nå kom ressursene krabbende 
av seg selv. Kongekrabben fant veien inn-
over fjorden og gjorde fjorden til eldorado 

for krabbefl åten. I tillegg ble det beslut-
tet at grensen for hvor langt vest krabben 
skulle få etablere seg gikk i fjorden. Der-
med ble det åpnet for  utryddelsesfangst 
vest for grensen, noe som Haukenes har 
tjent godt på.

Seljakt som driftsform

Ved siden av krabbe, er også seljakt en vik-
tig del av driften til «Helga P». Både i Por-
sanger og i nabofjorden Laksefjord betales 
det skuddpremie for et visst antall seler 
hvert år. Dette har Ingar Haukenes spesia-
lisert seg på, og klarer faktisk å skyte sel for 
mellom 200.000 og 300.000 kroner i løpet 
av noen jaktuker på våren.

– Offi sielt skal det være 346 haverter i 
Porsangerfjorden, men bestanden er langt 

større. Den er så stor at torsken ikke får 
etablere seg i fjorden, derfor skulle jakten 
egentlig ha vært ytterligere effektivisert, 
sier Haukenes.

Han har i tillegg vært fl ere sesonger i 
Vestisen med fangsskuta Havsel fra Alta, 
og har derfor skaffet seg rikelig erfaring 
som jeger.

Nakketak for torsk

Ved siden av selve krabbefangsten har 
 selskapet som fortsatt heter Finnmark 
Kråkeboller AS, salgsavtaler om fl yfrakt av 
kongekrabbe. Ukentlig fl ysender de noen 
hundre kilo krabbe som de kjøper tilbake 
fra fi skebruket i Smørfjord. Dette skjer på 
samme måte som da de leverte kråke boller. 
Det vil si at de selv pakker krabbene, og 
kjører dem til fl yplassen i Alta. Denne virk-
somheten tar såpass mye tid – at « Helga P» 
fortsatt ikke har fått dreis på tradisjo-
nelt fi ske.

– Torskefi skeriene våre har så langt nær-
mest kun vært å betrakte som pekallsfi ske. 
Men vi skal nå ta et skikkelig nakketak her 
for å komme i gang med ordinært fi ske 
ved siden av dagens virksomhet, sier Ingar 
Haukenes. 

«Nei livet på havet 

er et mye friere liv 

med mindre stress 

enn å sitte bak rattet 

på en trailer.»
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Av Svenn A. Nielsen

– Så lenge helsa holder og jeg trives med 
jobben, ser jeg ingen grunn til å slutte.
Fire ansatte var det da han begynte i 1970 
ved kontoret i Trondheim. I dag er det bare 
han, slått sammen med Kristiansund i re-
gion sør, og med tittel seniorkonsulent.

Det skulle kanskje også bare mangle. 
 Etter 40 år er man senior enten man vil 
 eller ikke. Et særlig godt øye har han til 
krabber og kvitlaks, også kjent som stav-
sild og ypperlig egnet til fi skemat. I tillegg 
har han hatt et stort ansvar for å vokte høs-
tingen av skjell siden Råfi sklaget overtok 
førstehåndsomsetningen av disse artene 
i 1994.

– Det er ikke mange fi skere igjen i 
Trondheim. Hvordan går det med Ravn-
kloa, forresten?

– Nei, i byen er det ikke mange fi skere 
igjen, men ute ved kysten er det mange. 

Vi har ansvar fra Nord-Møre og helt opp til 
Træna, så det blir noe reising, og i Ravnkloa 
går det bare godt. Der selges det ennå fi n 
fersk fi sk, forteller han. 

– Og krabbefi sket?
– I år ble det godt. 2008 og 2009 var van-

skelige, nå ligger vi på rundt 600 tonn og 
det er over fjoråret og gir en verdi på rundt 
30 millioner kroner.

Med handelsskoleeksamen i lomma 
gikk han i sin tid ut i arbeidslivet. Imidler-
tid ble det bare en kort periode i en rørleg-
gerbedrift før han kom til Råfi sklaget, og 
han har aldri vurdert å skifte jobb. I dag er 
han også opptatt av nye og overraskende 
 arter fi skerne kan tjene penger på.

– Leppefi sken omsettes for åtte–ti kro-
ner pr. stykk. Så langt er det fi sket for rundt 
20 millioner kroner, forteller han, og håper 
denne lille parasittspisende fi sken kan løse 
problemet med lakselus.

Det er fl ere arter av den, og noen  mener 

den minner om Hollywood-damer med 
botox-lepper. Nesten like ettertraktet er den 
også blitt i merdene langs kysten, og teine-
ne settes hele sommeren og utover høsten. 
Etterspørselen er større enn tilbudet. 

Uansett, Einar Sande vil fortsette å følge 
med, registrere og kontrollere – på vegne 
av de som indirekte betaler lønna hans – 
fi skerne i Råfi sklagets sørligste område. 

40 år i Råfi sklaget
Han har ingen planer om å gi seg. Einar Sande har 40 år bak seg i Råfi sklaget og fylte for ikke lenge 

siden 62.

«Så lenge helsa holder 

og jeg trives med 

jobben, ser jeg ingen 

grunn til å slutte.»

Einar Sande (t.h) har 40 år bak seg i Råfi sklaget. Her får han velfortjent takk av adm. direktør Trygve Myrvang.
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Færre er bekymret for 
klimaendringer
Stadig færre av oss er bekymret for 

klimaendringer og enda færre tror 

at de er menneskeskapte.

59 prosent tror nå at klimapro-

blemet er menneskeskapt, mot 

68 prosent for to år siden, viser 

en undersøkelse fra Synovate og 

 Cicero – senter for klimaforsk-

ning.

Bare halvparten av oss er 

« meget» eller «ganske» bekymret 

for klimaendringer, og det er nes-

ten 10 prosent færre enn i 2008, 

skriver Dags avisen.

Andelen som overhodet ikke 

er bekymret over klimaendrin-

ger har samtidig økt fra 10 til 15 

 prosent.

– Trenden er at folk tror mindre 

på klimaproblemene og tar dem 

mindre på alvor, konstaterer di-

rektør Pål Presterud ved Cicero. 

Han skylder på sterke motkrefter 

som forsøker å ta integriteten og 

troverdigheten bort fra klimafor-

skerne.

– De har klart å beskrive det 

som at forskningen er delt i to på 

midten, og det er helt feil. Klima-

budskapet er dessuten vanskelig å 

selge, fordi det er et negativt bud-

skap, sier han. (©NTB) 

Hvalbæsj gir rikere fi ske
Den fl yter. Den er fl uffy. Hvalbæsj løser seg lett opp og liv nærer plante-

plankton og dermed også fi sk i kalde havområder. Redd  hvalene, så 

 reddes fi skeriene, sier amerikanske forskere.

De har gjort målinger i Maine-bukten mot grensen av Canada på 

USAs østkyst, og funnet ut at avføring og urin fra knølhval (humpback 

whale) tilfører havet mye nitrogen i form av ammonium (NH4).

Ofte blir nitrogentiførsel til havet regnet som et problem. Overgjøds-

ling fra landbruk kan for eksempel gi algevekst og utarme  livet i havet. 

I kaldere havområder er det imidlertid ofte mangel på nitro gen. I disse 

havområdene blir det verdifulle nitrogenet brukt av planteplankton, 

som igjen blir spist av større dyr i havet, blant annet fi sk.

Knølhvalen har sin egen livsrytme. De gjør raske dypdykk ned under 

den eufotiske sonen for å jage etter fi sk. 

Når de har spist seg mette, svømmer de tilbake til overfl aten for å 

trekke pusten og fordøye i ro og mak, og mesteparten av avføringen 

og urinen fra hvalene havner i havoverfl aten. Forskerne fra University 

of Vermont og Harvard University har analysert avfallsproduktene fra 

hvalen. Nå viser det seg at avføringen fra hvalene fl yter og løser seg lett 

i havvannet. Denne frakten av nitrogen fra dypet tilbake til overfl aten 

kalles for hvalpumpen.

Forskerne mener at hvalens bidrag til å gjødsle og livnære nordlige 

havområder var mye større tidligere, men selv i dag er nitrogenbidraget 

fra hvalene større enn fra elvene i området, heter det i studien.

Hvalen øker fi skemengden

Forskerne imøtegår også argumenter til hvalfangernasjoner som  Japan, 

der argumentet er at hvalen konkurrerer med fi sken om ressursene, og 

derfor kan beskattes.

– Ikke bare er konkurransen liten eller ikke-eksisterende, men hva-

lene kan faktisk øke mengden av næringsstoffer og hjelpe fi skeriene, 

understreker Roman. (forskning.no)

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no
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Av Svein-Arne Nilsen

Prestfjord er Nord-Norges største tråler-
rederi som ikke er eid av fi skeindus-

trien. Rederiet har base i Vesterålen. De 
siste årene har de satset stort på kvoter. 
Nå er det fl åten som skal fornyes. I løpet 
av 2011 skal den eldste av tre trålere, F/T 
«Prestfjord», byttes ut med en ny, større og 
mer fremtidsrette båt.

– Vi har egentlig hatt planer om denne 
investeringen i fl ere år, men av ulike årsa-
ker har prosjektet blitt utsatt. Derfor føler vi 
at det nå er på høy tid med en fornyelse av 
trålerfl åten vår, forteller daglig leder i rede-
riet, Knut Holmøy. Bare formaliteter gjen-
står før avtalen om salg av den eldste og 23 
år gamle fabrikktråleren er i orden. Det er 
et rederi i Russland som har kjøpt fartøyet. 
Og selv om Holmøy ikke vil fortelle hvor 
stor salgssummen er, har de fått en pris de 
er fornøyd med. 

Kostet 59 millioner

Da de fi kk bygget båten i 1987 hadde den 
en prislapp på 59 millioner kroner. F/T 
«Prestfjord» ble bygget ved Kleven Løland 
AS i Ulsteinvik. Til Ulsteinvik drar de også 
nå når ny båt skal kontraheres. Kleven 
 Maritim AS skal bygge den nye tråleren som 
har en prislapp på 250 millioner kroner. 

Holmøy legger ikke skjul på at det er en 
tung investering de nå gjør. Men han me-
ner at det er nødvendig om de skal henge 

med i utviklingen i næringen. Egentlig var 
planen å skifte ut den eldste båten i 2007, 
men verftet som skulle stå for byggingen 
gikk konkurs, og derfor ble det hele skjøvet 
ut i tid. Nå er endelig byggingen i gang, og 
Holmøy mener de får en langt mer effektiv 
og fremtidsrettet båt.

– Det som skiller den nye fabrikktråleren 
fra den gamle er fremfor alt fl eksibiliteten, 
forteller Holmøy, og legger til at båten vil 
ha egen fabrikk og fryseri, og at den totalt 
vil sysselsette 58 mann.

Overleveres oktober 2011

Fra før har rederiet de to frysetrålerne F/T 
«Langøy» og F/T «Sunderøy». Nå er det re-
deriets fl aggskip som skal bygges og dette 
er den største investeringen i fartøy rede-
riet noen gang har gjort. I løpet av våren 
2011 vil gamle «Prestfjord» bli overlevert 
til de nye eierne i Russland. Det skjer før 
den nye tråleren blir ferdig i oktober neste 
år. Men selv om rederiet, i en overgangs-
fase, vil ha en tråler mindre i fi ske, mener 
de likevel de skal klare å fi ske opp kvotene 
de har. I dag er tre torskekvoter knyttet til 
fartøyet som selges.

– Vi er inne i en ny epoke. Vi investe-
rer tungt og får en ny og fremtidsrettet 
 fabrikktråler som også skal bli en trygg og 
god arbeidsplass. Her skal de kunne trives 
når de er på havet. Det er viktig for oss, sier 
Holmøy. 

Ny fabrikktråler til 
250 millioner
Trålerrederiet Prestfjord fornyer fl åten sin og bytter ut sin 23 år 

gamle fabrikktråler F/T «Prestfjord» med et nytt og større fartøy.

«Det som skiller den 
nye fabrikktråleren fra 
den gamle er fremfor alt 
fl eksibiliteten.»
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Av Øystein Ingilæ

Finnmarkingene har tro på et høstfi ske 
av godt gammeldags merke.

– Får vi bare justert opp bifangstgren-
sen, tror jeg det kan bli en meget god av-
slutning på året, sier fi skarveteran Odd 
Bjarne Esbensen i Vardø.

Med godt over 5.000 tonn torsk igjen av 
bifangstkvoten er forventningene til før-
julsfi sket skyhøye i Øst-Finnmark.

Med fjorårets sesongavslutning friskt i 
minne, regner både fi skerne og produsen-
tene derfor med at 2010 kan bli ytterligere 
forbedret.

– Men det forutsetter at innblandings-
prosenten på torsk blir på minst 45 pro-
sent, og ikke 30 slik den er akkurat nå, sier 
Esbensen.

Ble slaktet

I vår ble årets torskeforvaltning slaktet over 
en lav sko, etter at Fiskeridirektoratet åpnet 
for bifangst av torsk allerede i april. Mange 
fryktet at hele kvantumet som var satt av 
til ordningen, skulle bli fi sket opp før som-
meren. Det skjedde ikke. I stedet gjenstår 
det betydelig mer torsk enn i tilsvarende 

periode i fjor – som ble beskrevet som en 
høst av godt gammelt merke.

I Båtsfjord hadde det til eksempel ikke 
vært maken til høstsesong siden slutten av 
1980-årene.

Fisk nok

Også Øystein Enoksen i Vardø tror novem-
ber og desember kan bli eventyrlig. Selv er 
han godt rustet til fi ske på seinhøsten og vil 
ro ut fra Båtsfjord.

– Det er ingen tvil om at det gjenstående 
kvantumet som er satt av til bifangst, kan 
åpne for et kjempefi ske, sier Enoksen.

Når innsiget av fi sk kommer, tror han 
derfor det blir meget høy aktivitet utenfor 
kysten av Finnmark.

– Bare vi får fi sk å fangste etter, skal det 
ikke stå på oss. Alt tyder på at det kan bli 
en kanonhøst, sier Enoksen.

Trykk i øst

Spesielt er det Øst-Finnmark som vil få 
oppleve trykket i forhold til torskeinnsiget. 
Og selv om innblandingsprosenten fortsatt 
er uforandret på 30 prosent, regner de fl es-
te med at denne grensen vil økes. Dermed 
blir det fullt trykk i fi skeværene.

Et skår i gleden for Odd Bjarne Esben-
sen er prisene. Han mener det må en kraf-
tig prisøkning til før fi skerne får tilbake 
gleden med fi skaryrket for fullt.

 – Klart det er bra med kvantum, men 
vi ligger fortsatt ti kroner under per kilo 
torsk. Så det er alt for tidlig å snakke om 
eventyrtider.

Snurrevadfl åten kommer

Mange linebåter fra Lofoten har like-
vel meldt sin ankomst til Øst-Finnmark. 
Men i år blir de ikke alene på fi skefeltene 
på Finnmarkskysten. I høst vil de få stor 
konkurranse fra snurrevadfl åten, ettersom 
denne delen av kystfl åten i år ikke har sild 
å fi ske på slik de hadde for ett år siden. 

Høst av godt gammelt merke

Aktuelt

«Bare vi får fi sk å 

fangste etter, skal det 

ikke stå på oss.»
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Av Svenn A. Nielsen

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Luse-
plagene i laksemerdene har gitt kystfi skerne 
en ny og verdifull art å fi ske på. Leppefi sken 
er på kort tid blitt en viktig art for mange.

Ved Råfi sklagets kontor i Trondheim sit-
ter Einar Sande og følger med. Han regis-
trerer fangster og verdier og ser at leppefi sk 
i år er omsatt for over 20 millioner kroner. 
(Se også egen artikkel om Einar på side 14).

Store utgifter

I Rørvik sitter Nils Martin Williksen, en 
mann med mange verv og roller i fi skeri-
næringen – også på laksesiden.

– Ved siden av fôrkostnadene er utgif-
tene til leppefi sk i ferd med å bli en av de 
store postene, sier han.

Williksen kontrollerer 10 laksekonse-
sjoner alene og i tillegg fem konsesjoner 
sammen med samarbeidspartnere. Det 
innebærer at hans selskaper kan produsere 
18.000–20.000 tonn laks pr. år. 

Eventyr

– For ei kystbygd er jo dette rene eventyret, 
sier han. Men nå trues laksen av lusa.

– Vi har lus i Trøndelag. Situasjonen 
i år er imidlertid bedre enn i 2009, men 
for noen år siden var det enda bedre, sier 
Williksen. Han har den som utgift i sine 
budsjetter, mens fi skerne har den som en 
ekstra inntekt.

– En fi sker sa til meg at det var godt laga, 
for da drivgarnsfi sket etter laksen forsvant, 
dukket pigghåen opp, og nå får vi leppe-
fi sk, så for noen er dette veldig bra.

Håper på leppefi sken

Williksen håper, som alle andre oppdret-
tere, at leppefi sken kan løse et stort pro-
blem. Han legger likevel til at luseplagen 
ikke er enestående for oppdrettsfi sk. Han 
opp levde mer lus på villaksen før i tida enn 
han har sett i noen merder, men at det like-
vel er viktig å komme parasitten til livs, er 
han ikke i tvil om.

– En lusete laks har det ikke godt, og det 
går ut over kvaliteten.

Lusa tåler ikke ferskvann, men Willik-
sen ser det ikke som noen løsning å fl ytte 
merdene opp på land. Det vil også gi et helt 
annet prisbilde, og laksen må uansett til-
føres saltvann. 

Lusdebatt

Og mens oppdretterne håper leppefi sken 
kan bedre situasjonen, blir det stadig kal-
dere i været. Da blir lusa mindre aktiv. Men 
om dette er en trøst, kan bekymringen fort-
satt være at leppefi sken går i dvale.

Samtidig kjører naturverner Kurt Odde-
kalv sitt korstog mot laksenæringen, og fi kk 
for kort tid siden støtte av Janne Sollie, sjef i 
Direktoratet for naturforvaltning. I et inter-
vju med Dagens næringsliv tar hun til orde 
for å redusere antall oppdrettslaks med 50 
prosent. Hun får støtte fra Professor Trygve 
Poppe ved Norges Veterinærhøyskole.

– Det nytter ikke, sier Poppe til dagens 
Næringsliv, å snakke om hvor mye lus det 
er pr. fi sk. For det samlede smittepresset 
blir så enormt på grunn av antallet opp-
drettsfi sk.

Uaktuelt å slakte

Også Mattilsynet er bekymret. Vi er inne i 
en ond sirkel, sier tilsynsdirektør Kristina 
Landsverk, fortsatt til Dagens Næringsliv.

På den andre siden står fi skeri- og kyst-
minister Lisbeth Berg Hansen. 25 oktober 
slår hun fast at det er uaktuelt å slakte ned.

Slik blir hun en garantist for fortsatt 
fangst av leppefi sk, og kanskje også for ei 
oppdrettsnæring på vei inn i krisen. 

Leppefi sken
– laksenæringens redning?

«Ved siden av 
fôrkostnadene er 
utgiftene til leppefi sk i 
ferd med å bli en av de 
store postene.»
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Av Thor E. Kalsaas

Ansatte ved Råfi sklagets kontorer i 
 Vardø, Tromsø, Svolvær, Trondheim 

og Kristiansund var i slutten av oktober 
samlet til tre dagers reise og seminar med 
 Hurtigruta M/S Trollfjord fra Bergen til 
Bodø. Med noen års mellomrom har det 
vært et mål å samle hele staben til en slik 
faglig og sosial begivenhet. På torsdagen, 
i forkant av turen, hadde ledelsen møter i 
Bergen med Fiskeridirektoratet, Havforsk-
ningsinstituttet og Sildelaget. På torsdag 

kveld var alle ansatte (minus en liten vakt- 
og beredskapsreserve) ankommet vestlan-
dets hovedstad. 52 medarbeidere gikk om 
bord og var klar til «Verdens vakreste faglige 
sjøreise». Fredag sto fremtidige oppgaver 
og prioriteringer på planen. Under stopp 
i Ålesund, delte de ansatte seg og avviklet 
besøk og møter med to fi ske kjøpere, Sunn-
møre og Romsdal Fiskesalslag og Fiskebåt-
redernes Forbund. Vel om bord igjen, ble 
det foredrag om positivitet og samhandling. 
Nyttig for noen og enhver, både på jobb og i 
andre sammenhenger. Under et kort stopp 

i Molde var det tilbud om omvisning på den 
storslåtte Aker  Stadion. I Kristiansund ble 
det tid til en halv times foredrag om klipp-
fi sk. Lørdagen var viet besøk i Trondheim 
hos Råfi sklagets bankforbindelse. Oppover 
Trøndelagskysten fulgte innlegg om fagla-
genes forventninger og syn på fremtidens 
salgslag ved generalsekretæren i Norges 
Fiskarlag. Deretter interne orienteringer 
om omsetning, eksport, marked og pro-
sjektarbeid. På søndag var det anløp i Bodø, 
takk og farvel og hjemreise til felles styrket 
innsats «for kystens verdier!» 

Fakta om lusa

Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt 
betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.

Størrelse: 8–12 mm (voksen hunn inkludert eggstrenger). Han-
nen er halvparten så lang.

Føde: Skinn og blod fra laksen. Lusa spiser først når den sitter 
på en vertsfi sk (fastsittende stadium).

Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere og blir mer 
fl ertallig når temperaturen øker utover våren.

Spredning: Skjer via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefi sk), kjemikalier (lege-

middel) og/eller mekanisk spyling. SINTEF har opprettet et tverr-
faglig team som arbeider med alle disse løsningene, og modellerer 
og overvåker lusas bevegelsesmønster og livssyklus. Teamet jobber 
tett med oppdrettsbransjen, andre forskningsinstitusjoner, forvalt-
ning og industri/oppfi nnere.

Samling på Hurtigruta

Leppefi sk 

(Labridae) er en familie piggfi nnefi sk som lever i havet. Mange 
av artene er sterkt farget; og siden fl ere også skifter både farge og 
kjønn på ulike alderstrinn, har det eksistert en del forvirring rundt 
gruppe. I norske farvann opptrer syv av de omlag 500 artene regel-
messig. Leppefi skene er en stor og variert familie. De minste ar-
tene måler under 5 cm, mens de største kan bli opptil 2,3 m lange. 
De fl este artene er rovfi sk og livnærer seg av virvelløse dyr som de 
fi nner på havbunnen, men det fi nnes også leppefi sk som lever av 
plankton og arter som renser ektoparasitter fra større fi sk.

I norske farvann fi nner vi:
• Berggylt (Labrus bergylta)
• Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)
• Brungylt (Acantholabrus palloni)
• Blåstål og raudnebb (Labrus mixtus)
• Grasgylt (Centrolabrus exoletus)
• Grøngylt (Symphodus melops)
• Junkergylt (Coris julis)

Kilde: Wikipedia

Råfi sklagets ansatte samlet i Valhall konferansesal på M/S Trollfjord. Foto: Thor E. Kalsaas
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Av Svein-Arne Nilsen

Med tittelen «Muligheter på yttersida» var 
representanter for de to næringene kom-
met sammen til et seminar for å snakke 
om hvordan man kan få til et samarbeid. 

En av dem som virkelig ønsker å være 
med både i reiselivsbransjen og i fi skeri-
næringen er daglig leder og eier av Myre 
Fiskemottak AS, Ted R. Endresen fra Myre. 
Han ivrer sterkt for å legge til rette for dette.

– Vi har tenkt at utenom sesongene, 
må det være mulig å legge til rette for at 
 turister kan komme til oss og benytte seg 
av de fasilitetene vi har. Vi har rorbuer og 
leiligheter, 50 sengeplasser for overnat-
tingsgjester. Om gjestene ønsker det, har 
vi muligheter for at de selv kan tilberede 
den fi sken de har fi sket. Vi har også fl yte-
brygger for mindre båter. Alle disse fasi-
litetene ønsker vi å tilby turister som vil 
oppleve kystkultur, sier Endresen.

Primært næringslivet

Han og hans bedrift er i startfasen med 
å legge til rette for reiselivet. For ham var 
konferansen nyttig. Fra reiselivet fi kk han 
mange gode ideer som han tar med i det 
videre arbeidet. Noe av det han likte best, 
var råd om å satse på det unike og særegne 
som kystkulturen representerer.

– Vi kan tilby det ekte og enkle, og vi 
vet at mange turister søker nettopp dette. 
Det er det vi blir anbefalt å satse på. Nå 
er vi bare i startfasen, og i første omgang 
satser vi på næringslivet, så får tiden vise 
om vi også skal gå ut til et bredere mar-
ked, sier Endresen og viser oss litt av det 
han kan tilby av båtplasser og moderne 
rorbuer.

Fiskeri og reiseliv kan 
styrke hverandre
Det er mulig å få til et samarbeid mellom fi skeri og reiseliv. Det var 

det en gjensidig oppfatning om da næringene nylig møttes i Vester-

ålen for å diskutere et nærmere samarbeid.

Adminstrerende direktør i Eksportutvalget for fi sk, Terje Martinussen, har god tro på  at reiseliv og fi skeri kan samarbeide på  tvers og styrke hverandre. | Mange muligheter fi nnes på  yttersida, mente Eva 

Myre havn kan legge til. | Anette Vinje driver selv i reiselivsnæringen og mener man må  satse på  det unike og ekte som fi nnes i et fi skeridistrikt som Vesterå len. | Ssemjon Gerlitz driver selv restaurant, og 
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Det ekte og unike

Administrerende direktør i Eksportutvalget 
for fi sk, Terje Martinussen, var den som 
innledet under seminaret der han fortalte 
om Eksportutvalgets rolle for å fremme 
fi skeri næringen. Han er ikke tvil om at 
begge næringene kan dra veksler på hver-
andre og slik øke verdiskapingen.

– Jeg synes for det første at dette var et 
godt og konstruktivt seminar som jeg tror 
det kan komme noe godt ut av. Det var 
mange gode forslag til hvordan fi skeri- 
og reiselivnæringen kan samarbeide og 
markeds føre hverandre. Fisketurisme, der 
fi skere kan få bruke en del av kvotene til 
ta med turister på havet og fi ske sin egen 
fi sk, er en idé jeg har tro på. Det å kunne 
fortelle en historie, smake på fi skeretter 
ved lokale serveringssteder, er opplevelser 
som jeg tror turister vil la seg lokke av, sa 
Martinussen.

Han mener at man må dyrke det ekte og 
unike som fi nnes i fi skeridistrikter. Da ten-
ker han ikke minst på fersk skrei hentet fra 
et rent hav. 

Besøksanlegg

Oppdrettsnæringen har også muligheter 
som reiselivsmål. Besøksanlegg, der turis-
ter får komme ut på oppdrettsanleggene og 
se på hvordan fi skeoppdrett foregår, var en 
av ideene som ble luftet, og som kan bidra 
til positiv markedsføring. Turistene kan få 
se hvilke strenge krav som settes til hygi-
ene og produksjon.

– Vi har i dag ikke ressurser til å ta oss av 
turister som vil besøke oppdrettsanleggene 
våre, sier Eva Kristoffersen, daglig  leder 
hos oppdrettsfi rmaet Egil Kristoffersen & 
Sønner AS i Bø i Vesterålen. Men hun ser 
likevel at det kan være en mulighet, ikke 
minst om fl ere bedrifter går sammen. 

Anette Vilje driver selskapet Timeout 
Event AS og selger pakker til turister. Hun 
er klar på at man ikke skal prøve å kopiere 
andre for å lokke turister til Vesterålen eller 
andre kystsamfunn.

– Sats på det ekte og unike. Det er turis-
tene villige til å betale for. Naturopplevelse-
ne man får, historiene, produktet, intense 
opplevelser, og hele tiden må man være på 

jakt etter mersalg. Det er veien å gå, mener 
Vinje.

Markedsfører hele tiden

– Vi har drevet markedsføring av fi skeri-
næringen i ti år. Det har vi gjort gjennom 
den maten vi har servert til de mange tusen 
turistene som har vært på besøk hos oss. 
Det sier tyskeren Ssemjon Gerlitz som har 
drevet restauranten Holmvik Brygge i ti år 
i det tidligere fi skeværet Nyksund i Øksnes 
kommune i Vesterålen. Han kan fortelle at 
de har vært veldig bevisst på å fortelle his-
torien bak fi sken de serverer. Hele tiden 
handler det om lokale råvarer. De forteller 
hvor og når fi sken er fanget, hvem som har 
fanget den og hvordan det har skjedd. Det 
setter gjestene som kommer fra inn- og ut-
land pris på. 

– Vi har drevet gratis markedsføring av 
fi sk i mange år og det synes jeg er et godt 
eksempel på hvordan de to næringene kan 
samarbeid for å styrke hverandre. Dette vet 
vi at turistene vil ha, og vi kommer til å fort-
sette med det, sier Gerlitz. 

Hørt på møtet
– Vi har mange fortrinn med mange støtte-
funksjoner, for eksempel et Mattilsyn som 
er løsningsorientert. (Eva Kristoffersen, 
dgl. leder Egil Kristoffersen & Sønner AS, 
Bø i Vesterålen)

– 70 prosent av portugiserne vil ha norsk 
fi sk, men bare 43 prosent kjøper den. Det 
er et potensial vi bør gjøre noe med. (Terje 
Martinussen, adm. dir. Eksportutvalget).

– Vi er stolt av å være fra yttersida. 
 Levende fanget fi sk kan være løsingen på 
stabil arbeidskraft og stabilitet overfor kun-
dene (Vårinn Lassesen, Myre Mar AS)

– Utfordringen er hvordan vi får fl ere til 
å kjøpe mer av norske produkter. Vi må få 
mer produktbredde, mer sorterte produkt. 
Vi må jobbe mer med å tydeliggjøre at det 
er norske produkt (Terje Martinussen, 
adm. dir. Eksportutvalget).

– Bare i Vesterålen eksporterer vi for 
2 milliarder (Eva Kristoffersen, dgl. leder i 
Egil Kristoffersen & Sønner).

– Krabben utenfor Vesterålen blir ikke 
godt nok utnyttet. Breifl abben er kom-
met nord og er lett å omsette. Vi skal være 
stolt over det vi får til. Vi må få mer stabile 
rammebetingelser. (Tom Tobiassen, leder i 
Nordland Fylkes Fiskarlag) 

Kristoffersen, daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner AS. | Ted Endresen har lagt ut fl ytebygger der bå ter som kommer på  besøk til 

sier han har markedsført fi skerinæringen i mange å r ved å servere fi skeretter basert på  lokalt rå stoff. | (Alle foto: Svein-Arne Nilsen)
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Reportasje

Vi er så langt veldig godt fornøyd med 

fi sket etter breifl abb. Fortsetter det gode 

fi sket kan det bli en lønnsom tur for oss, 

sier Morten Storøy og Idar Bjørklund. 

(Foto: Svein-Arne Nilsen)
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Av Svein-Arne Nilsen

Mannskapet består av skipper Idar Bjørk-
lund og Morten Storøy. Vi møtte dem en 
sen kveld da de kom inn til Myre havn 
med en fangst på 2.000 kilo breifl abb. Den 
hadde de tatt ute i Langnesegga, 2,5 timers 
gange fra Myre. De smilte lurt. 18 timer 
tidligere hadde de lagt ut.

 – Når du drifter slik vi gjør, kan det bli 
lange dager. Vi bruker jo fem timer bare på 
å gå til og fra fi skefeltet. Det er første gang 
vi er på fi ske her, men nå har vi blitt godt 
kjent og vi har lyktes godt med breifl abb-
fi sket, sier skipper Bjørklund. Han kan 
fortelle at de lokale fi skerne har vært veldig 
behjelpelig med å gi dem gode råd om hvor 
de kan regne med å få gode fangster.

40.000 kilo

Vanligvis har de drevet med fi ske utenfor 
Møre-kysten på denne tiden av året. Men 
etter som det har vært et dårlig fi ske der, 
fant de ut at de skulle prøve lykken i Nord-
Norge. De hadde først tenkt å gå til Vann-
øya i Troms, men fi kk tips om at det var 
mulig å få gode fangster på feltene utenfor 
Vesterålen. Derfor stoppet de opp og gikk 
inn til Myre der de visste at det var fi ske-
mottak som tok i mot breifl abb. Nå har de 
vært her i to måneder. Den største enkelt-

fangsten har vært på 3.000 kilo. Betydelig 
mer enn rapportene fra Møre forteller om.

– Selv om det er langt å dra hit til Vester-
ålen for å drive fi ske, har det vært lønnsomt 
for oss. Vi har til nå fi sket 40 tonn. Og for-
setter det like bra i ukene fremover, kan det 
bli et vellykket opphold her i nord for oss, 
sier de to Møre-fi skerne. Det er fremdeles 
muligheter for å kunne gjøre gode fangster 
utover høsten. Det er nemlig nå på høsten 
at breifl abben er mest tilgjengelig i dette 
området.

Et fritt liv å være fi sker

De har hatt 500 garn i sjøen og nå vet de hvor 
de skal gå, og hvor garnene skal settes om 
de skal få gode fangster. De får 24 kroner pr. 
kilo for breifl abben og har til nå fi sket for 
800.000 kroner på to måneder. Prisen de får 
er noe lavere enn hjemme på Møre. Men til 
gjengjeld er fangstene større og da blir det 
fort mer lønnsomt å drive  fi ske her nord. 
Målet er å fi ske for en million kroner før de 
setter kursen sørover igjen. 

Skipper Bjørklund har vært fi sker i over 
30 år. I 2005 valgte han å gå i land for å 
prøve seg som trailersjåfør. Men etter fem 
år på veien var dragningen mot havet og 
fi skeriene så sterk at han valgte å gå om 
bord i fi skebåten igjen. Det angrer han ikke 
på i dag. 

– Nei livet på havet er et mye friere liv 
med mindre stress enn å sitte bak rattet på 
en trailer. Her er du din egen herre og du 
bestemmer mye av arbeidsdagen din selv. 
Slik som været har vært den siste  tiden, 
med blikkstilt hav, er det en nytelse å være 
ute på feltet, sier skipperen, mens hans 
kollega nikker og samtykker. Fortsetter det 
gode fi sket, kommer de til å være i Vester-
ålen frem til midten av oktober. Etter det 
venter makrellfi ske i Nordsjøen. Selv om 
aldersforskjellen mellom mannskapet om 
bord er stor, trives de godt i hverandres 
selskap. De har en grei arbeidsfordeling. 
Bjørk lund er sjef i styrehusert og Storøy er 
sjef i byssa. Det har vist seg å fungere godt. 

– Vi er veldig glad for at vi valgte å dra hit 
til Vesterålen for å fi ske breifl abb. Det har 
vært både spennende og lønnsomt for oss, 
sier de to Møre-fi skerne 

Breifl abbsuksess i nord
Lykken er å tenke nytt og dra nordover på fi ske. Det mener mann-

skapet på M/K «Skorpøy» av Fosnavåg på Møre som har gjort lykke 

ved å dra til Vesterålen for å fi ske breifl abb.

Reportasje

«– Nei livet på havet 

er et mye friere liv 

med mindre stress 

enn å sitte bak rattet 

på en trailer..»
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Norsk torsk a la 
Singapore

4 porsjoner

4 stk serveringsstykker a 200 g skinn og 
beinfri torskefi let

 maisennamel
 vann

Sesamnudler:
100 g kokte nudler, f.eks. Lo mein
3/4 dl soya saus
0,5 sesamolje
2 ss riseddik
1 rød paprika
2 vårløk i strimler
30 g brønnkarse
 hvite og mørke sesamfrø
2 dl peanøttsaus 

Lag sesamnudler ved å blande nudlene 
med soyasaus, sesamolje, risvineddik, pap-
rika, vårløk og brønnkarse. Bland godt og 
sett kjølig til den skal brukes.

Rør ut litt maisenna i vann og pensle 
fi skefi leten med blandingen. Vend fi letene 
i en blanding av hvite og mørke sesamfrø.

Stek fi skefi leten til den er gyllenbrun.
Fordel nudelblandingen i dype taller-

kener, legg et stykke fi sk over og ha på litt 
peanøttsaus.

Små klippfi skboller

Bolinhos de Bacalhau, en klassiker både i 
 Brasil og Portugal

4 porsjoner

250 g klippfi sk
200 g potet
½ fi nhakket løk
1 fedd hvitløk
2 eggeplommer
2 piskede eggehviter
2 ss «salsinha», fl at persille
 salt og pepper etter behov
 olje til frityrsteking

For at bollene skal få riktig konsistens er 
det viktig at klippfi sken rives i lange fi bre 
og at massen blandes forsiktig for hånd, 
slik at fi brene beholdes.

Klippfi sken vannes ut, gis et kort opp-
kok og rives i fi bre.

Potetene kokes, skrelles og moses. Bland 
revet fi sk, most potet, fi nhakket løk, kryd-
der, hvitløk og eggeplommer.

Rør i de piskede eggehvitene. Ha i salt 
og pepper, og bland massen godt - helst 
med hendene.

Bolinhos de Bacalhau formes med to 
spiseskjeer og friteres i rikelig med god 
varm olje.

Legges på kjøkkenpapir som trekker fett 
etter steking.

Stekt bacalao på 
portugisisk vis

De portugisiske klippfi sktradisjonene stikker så 
dypt at det store portugisisk-brasilianske kon-
versasjonsleksikonet under stikkordet «bacal-
hau» anfører «que é vulgarmente chamado 
'o fi el amigo» – «klippfi sk, som på folke munne 
er kalt ' den trofaste venn».

4 porsjoner

800 g renset og utvannet fi let av klippfi sk
3 paprika – en av hver farge
1 dl olivenolje
3 ss frisk hakket oregano
700 g poteter i tynne skiver
6–10 fi nhakkede hvitløkbåter
1 laurbærblad

Sett stekeovnen på 180 grader. Skjær  fi sken 
i serveringsstykker og paprikaen i ringer. 
Legg fi sken i en smurt langpanne og for-
del de andre ingrediensene omkring og 
over fi sken. Drypp olivenoljen over fi sk og 
grønn saker. 

Bakes i stekeovn ved 180 grader i ca 20 
minutter.

Oppskriftene er hentet fra www.godfi sk.no
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