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Debatten foregår mot et bakteppe hvor 
fiskerinæringa har rista av seg en del kre-
vende år etter finanskrisa i 2008/2009 og 
etter den betydelige kvoteøkninga med 
over  30 % mer torsk inn i 2013. I 2014 og 
2015 er markedene i bedring, tilførslene er 
stabilt gode og prisene er i meget positiv 
utvikling. Dette må vi alle sette pris på og 
nyte fordi vi vet det svinger i naturbaserte 
næringer.

Men så sier noen at fiskeindustrien har 
alt for dårlig lønnsomhet – det sies at noe 
uansett må gjøres! Det er helt sikkert mulig 
å øke den bedriftsøkonomiske lønnsomhe-
ten i alle ledd i næringa – men på bekost-
ning av hva? Balansen mellom de sam-
funnsmessige og bedriftsøkonomiske sider 
ved fiskerinæringa har til fulle vært et tema 
etter at NOU’en med et klart perspektiv på 
fiskeindustriens interesser ble presentert.

Men er virkelig lønnsomheten i fiske-
industrien vesentlig annerledes enn det vi 
har i annen norsk industri? NOU’en bru-
ker totalrentabilitet som et mål for lønn-
somhet. Tallene fra statistisk sentralbyrå 
viser at totalrentabiliteten i all norsk indus-
tri i perioden 2009-2012 var på 6,1 %. For 
all norsk næringsmiddelindustri var total-
rentabiliteten på 6,9 %. Sjømatindustrien 

som helhet hadde en totalrentabilitet på 
6,8 %, altså noe over norsk industri gene-
relt og omtrent på samme nivå som øvrig 
næringsmiddelindustri i Norge. For den 
konvensjonelle industrien (tørrfisk, salt-
fisk, klippfisk) er faktisk totalrentabiliteten 
på 10,4 %, noe som ligger klart over tallene 
for norsk industri generelt. Vi vet også at 
det er meget stor spredning i lønnsomhets-
tallene mellom bedriftene innenfor filet-
industrien, som jo som helhet kommer 
dårligere ut. Kan vi lære mer av de bedrif-
tene som gjør det bra i stedet for å jage etter 
de som gjør det dårlig?

Dette indikerer at utfordringene fiske-
industrien har ikke er spesielle for fiskeri-
næringa, men heller er en generell norsk 
industriutfordring. Man kan spørre seg om 
noen har klart å skape et uriktig og helsvart 
bilde av lønnsomheten i norsk fiskeindu-
stri for å bruke dette som argument til å 
presse fram endringer? Under FHLs års-
møte i Bodø i mars var det sågar FHL- 
medlemmer som reagerte på det negative 
bildet som der ble presentert av lønnsom-
heten i fiskeindustrien. De kjente seg ikke 
igjen i den framstillinga.

Som alltid når denne typen utredninger 
legges fram, blir det mest oppmerksomhet 

rundt stridstemaene. Gode forslag som det 
er mulig å samle bred støtte for, blir ofte 
oversett. Så også denne gang. Utredningen 
fra Sjømatindustriutvalget har en rekke 
forslag som samler bred støtte i fiskeri-
næringa og i samfunnene rundt næringa. 
Gode eksempler er satsing på innovasjon, 
ressursforskning, ressurskontroll, kvali-
tetsfokus, markedsadgang og felles mar-
kedsføring. Disse forslagene bør kunne 
danne et godt grunnlag for en god strategi 
for utvikling av industrien i verdens dyres-
te land.

Forslagene som løser opp deltakerloven 
og svekker fiskesalgslagsloven trekker ikke 
i riktig retning. Norge har i dag en mo-
derne, differensiert og innovativ fiskeflåte, 
og resten av verden misunner oss denne. 
Denne fiskeflåten er utviklet innenfor ram-
mene av dagens lovverk og det er derfor 
ikke noen grunn til å svekke dette. Det er 
heller ingen grunn til å gi store fiskeindus-
tribedrifter med sterk finansiering, mulig-
heten til å skvise ut andre industribedrifter 
ved å kjøpe opp fiskebåter.

Hvis våre politikere fortsatt ønsker en 
næringsstruktur hvor det skal være plass 
for små og mellomstore bedrifter med lo-
kale eiere, må man ha et lovverk som leg-
ger til rette for og stimulerer til det. Vi har 
tillit til at det vil bli konklusjonen også når 
den politiske behandlingen av Sjømatin-
dustriutvalgets forslag er gjennomført.

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

I disse dager går debatten høyt om forslagene fra Sjømatindustriut-
valget eller det såkalte Tveterås-utvalget. Det fattes vedtak og forfat-
tes kronikker og avisinnlegg med fiskerinæringa som tema i større 
omfang enn på svært lang tid. Dette er gledelig! Engasjement og 
meninger om næringa vår er vesentlig bedre enn taus likegyldighet.

Hvor går fiskerinæringa?
Foto: Charles A. Aas
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Av Svenn A. Nielsen

– Tveterås-utvalgets arbeid føyer seg inn i rekken av en lang rek-
ke utredninger med tilsvarende mandat. Lønnsomhetsutvalget 
av 1934 og Torskefiskutvalget som Brofoss ledet på 1950-tallet, 
kan nevnes, likeledes Moxnes-utvalget på 1990-tallet. Ingen har 
så vidt jeg kan huske, gått så langt som Tveterås. Forslagene er 
temmelig ekstreme, og vil om de gjennomføres gi oss en fiskeri-
næring som om noen år er vanskelig å kjenne igjen. Men dette 
er det Stortinget som avgjør, og her vet vi foreløpig ikke hvordan 
partiene vil stille seg, sa Jentoft. 

Storm fra nord
Været var dårlig, med kuling, storm og landligge. Derfor benket 
et førtitalls fiskere seg i femte etasje i Fiskernes Hus da Fiskar-
laget Nord inviterte til møte i Råfisklagets store møterom. Og 
de tok stormen med innendørs. Debatten varslet at Tveterås-
utvalgets innstilling vil møte sterk kuling fra nord med storm i 
kastene de kommende månedene. 

– Det er når utvalget snakker om «organisering av verdikje-
den» at forholdet til fiskerne særlig blir en problemstilling. Det 
er også her det oppstår kontrovers i media og dissens i utvalget. 
Det første ser man blant annet i Lofotposten, som jeg har sakset 
noen reportasjer fra. Det siste ser man særlig i kapittel 15 i rap-

Tveterås-utvalget skaper intens debatt og mye harme langs kysten. 
 Utover sommeren og høsten vil debattmøte på debattmøte diskutere 
de kontroversielle forslagene. Mange frykter ikke bare for at dagens 

fiskeri næring skal bli borte, men også for mange kystsamfunns mulig-
het til å overleve om utvalgets mange forslag skulle bli virkelighet. En 
av dem er professor Svein Jentoft som innledet til debatt på et møte i 

regi av Fiskarlaget Nord.

Tveterås skaper harme

Professor Svein Jentoft holdt foredrag for et førtitalls fiskere da 
Fiskarlaget Nord inviterte til debatt. Alle foto: Svenn A. Nielsen
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porten, som er det kapitlet fiskerne i hvert fall bør lese – i tillegg 
til avsnitt 3 i kapittel 17, hvis en da ikke vil lese hele rapporten, 
sa Svein Jentoft og oppsummerte alle utvalg som har behand-
let situasjonen i fiskeriene fra det såkalte Lønnsomhetsutvalget 
i 1934 via Brofoss-utvalget på 1950-tallet og frem til Tveterås- 
utvalget nå, og sa at fiskerinæringen slett ikke vil være til å kjen-
ne igjen om 10–20 år dersom utvalgets forslag skulle bli vedtatt.

Koseord mot ubehag
Professoren kunne ikke erindre at det noensinne har vært så lite 
krise i fiskerinæringen.

–  I 2014 ble det satt eksportrekord, Råfisklaget har kjempetall 
å vise til, og kvoter på opp til 500.000 tonn torsk lar seg høre. I 
følge FiskeribladetFiskaren har de 11 sjømatselskapene på Oslo 
børs (hvorav 10 er innen oppdrett) steget seks ganger mer på 
ett år enn hele aksjeporteføljen. Røkke-selskapet, Havfisk, er på 
topp. Selskapets aksjeverdi er steget med 125 prosent siden mars 
i fjor. Dette ville ikke skjedd om utsiktene i næringen hadde blitt 
vurdert som dårlige eller om myndighetene gjør det umulig å dri-
ve lønnsomt. Det er ikke lett å begrunne behovet for omfattende 
reformer i en slik situasjon. Det er selvsagt bekymringsfullt for 
Norway Seafoods at de hadde negativt driftsresultat i 2014, men 
jeg er usikker på hvor bekymret vi andre skal være over det. 

Jentoft tok også et skarpt oppgjør med ordbruken i retorikken 
rundt utvalget, og advarte mot såkalte eufemismer. Eufemisme 
kommer fra gresk, og betegner et ord som skal få et ubehagelig 
problem til å høres skjønt og forlokkende ut. (Wikipedia)

Strukturering
– Strukturering kan kalles nedbygging, men det kan også kal-
les sammenslåing (som høres mye bedre ut, journ. tilføyelse). 
Vi må være på vakt, sa Jentoft – om vi ikke skal bli forført av 
språkbruken.

Han viste også i denne sammenhengen til navneendringen 
fra «fiskerinæring» til «sjømatnæring». 

– «Fiskerinæringen» har blitt til «Sjømatnæringen». Der 
 «Fiskerinæringen» gir assosiasjoner til kystkultur og fangst, vi-
ser «Sjømatnæringen» til produksjon og konsumpsjon. Denne 
navneendringen har ikke minst ført til at næringens funksjon 
som kystkultur er kommet i bakleksa.

Han sa også at ordet privatisering kan skape strid, og at dette 
ordet derfor er fraværende i NOU’en fra Tveterås-utvalget. Jentoft 
viste også til forslaget om å oppheve begrensningene i retten til 
å eie kvoter, og sa:

Kritikk mot utvalget
– En kritikk mot Tveterås-utvalget er at det med dette går ut over 
sitt mandat; I stedet for å vurdere tiltak som gjelder sjømatindus-
trien særskilt, beveger en seg også ned i båten. Dermed blir det 
en utredning om organiseringen av hele næringen og ikke bare 
fiskeindustrien. Utvalget finner støtte for dette i tredje punkt i 
mandatet, som går ut på at de skal se på verdiskapingen i hele 
verdikjeden. Dette er et perspektiv som også nåværende regje-
ring har akseptert. I og med at alt henger sammen med alt i 
fiskerinæringen, at lønnsomheten i fiskeindustrien påvirkes av 
det som skjer både oppstrøms og nedstrøms, så kan det selvsagt 
 argumenteres for dette. 

– Tveterås-utvalget er imot eierbegrensninger fordi dette hin-
drer vertikal integrasjon, og konkurranse mellom bedrifter og 
regioner, og at en slik konkurranse er bra for landet, men spørs-
målet er om nordnorske fiskerisamfunn, som jo er en del av lan-

det, er tjent med dette. Det er kanskje likevel ikke så dumt med 
eierbegrensninger. Det er høyst usikkert hva som vil skje om du 
fjerner eierbegrensningene, men jeg antar at det vil ha en effekt 
på lokalsamfunnene.

Løsning leter etter problem
Jentoft gjorde rede for at han ikke kunne forstå hvorfor utvalget 
foreslår omsettelige kvoter, og han karakteriserte forslaget som 
«man har kommet opp med en løsning og søker nå et problem».

– Oppheving av eierbegrensninger introduseres nå i flere land 
som Island, New Zealand og Danmark, men vi vet ikke om løs-
ningen løser problemet. 

Han hevdet at konflikten mellom kapital og fisker ikke blir 
borte, selv med Tveterås-utvalgets oppheving av eierbegrensnin-
gene – den flyttes bare inn i bedriften.

Jentoft gjorde rede for at Ragnar Tveterås på et møtet i Båts-
fjord uttalte: «Vi må stille spørsmålet om vi fortsatt skal tenke 
på fiskeren som en mann med egen båt – eller som en som er 
ansatt i en bedrift som for eksempel driver et landanlegg.» Og 
Jentoft spurte:

– Blir fartøyer drevet mer effektivt når de som står om bord 
er lønnstakere? Fiskerne må selv svare om de synes et liv som 
lønnstaker er fristende. Jeg har imidlertid alltid trodd at drøm-
men om å være skipper på eget fartøy, med den frihet det inne-
bærer til selv å bestemme, er en viktig grunn til at folk i det hele 
tatt vil bli fisker. Og er en kun mannskap, er det bedre å være 
ansatt av far sin enn av en bedrift på land. Da har en utsikt til en 
gang å overta båten og kvoten. 

Professoren viste til erfaringer både her hjemme og i andre 
land som forteller at det ikke er noen særlig god idé å drive fiske 
fra land. Skipperen må ha autonomi. Han vil ikke være kom-
fortabel med å sitte på havet og vente på ordre og oppleve å bli 
kommandert inn til land midt i et godt fiske. Ingen blir skipper 
direkte fra skolebenken eller arbeidskontoret. Fiskeryrket krever 
kunnskap som det tar år å skaffe seg. Det er forskjell på å fiske 
og det å stå langs et samlebånd der arbeidet er redusert til enkle 
håndgrep. 

Til slutt i sitt foredrag fortalte professor Svein Jentoft at han 
selv av og til i sitt eget miljø kan høre at Råfiskloven og Deltaker-
loven tilhører en forgangen tid. 

– Selvsagt har disse rett i at Norge i dag er et helt annet sted 
enn da disse lovene ble innført, og at fiskerinæringen ikke er til 
å kjenne igjen. Antall fiskere har gått drastisk tilbake, kvotesyste-
met har gjort at de gjenværende sitter på store kapitalverdier som 
de kan omsette i en gunstig førtidspensjon. Men om fiskerne 
kanskje ikke har det samme behov for beskyttelse som før, så har 
kanskje fiskerisamfunnene det, kanskje til og med mot fiskerne 
som tar kvotene med seg og flytter. Om ikke legitimeten til dette 
lovverket er svekket blant fiskerne, så er den kanskje det i det 
politiske miljøet.

– Når Tveterås-utvalgets reformforslag begrunnes med ord 
som frihet, likestilling, nøytralitet og tillit, da gjelder det å ikke 
gi fra seg definisjonsmakta. Da er det blant annet relevant å løf-
te frem et begrep som rettferdighet. Er det rett og rimelig det 
 Tveterås-utvalget foreslår? At noen blir tapere, kan det ikke være 
tvil om, sa professor Svein Jentoft til slutt.
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Av Svenn A. Nielsen

Paul Jensen fortsatte sitt innlegg med å 
understreke at Deltakerloven også sørger 
for å holde kvoteprisene nede.

– Loven er ikke en beskyttelse for fis-
kerne. Den er et krav til oss om at vi vet 
hva vi holder på med. Vi skulle heller hatt 
deltakerlover i andre næringer også, for 
eksempel i fiskeprodusentbedrifter, sa 
Jensen.

Han gikk sterkt i mot tanken om at 
fiskere skal ansettes og bli vanlige lønns-
mottakere.

– Det vil bety en sterk kostnadsøkning. 
I dag er det vi, fiskerne, som tar risikoen, 
og mange ser til Norge fordi vi har gode 
lovverk. Disse må vi verne.

Leder i Fiskarlaget Nord, Sigvald 
Berntsen, mente forslagene fra Tveterås- 
utvalget ville åpne for salg av kvoter til 
utlandet. Han så ikke for seg at noen 
i Norge kunne være i stand til å kjøpe 
Norway Seafoods, Kjell Inge Røkkes 
fiskeri selskap, og han hevdet at de store 
konsernene kunne skalte og valte med 
regnskapene sine slik at det ser verre ut 
på papiret enn det egentlig er.

– På den måten ordner de seg slik at de 
får det slik de vil, sa Berntsen.

Bjarni Sigurdsson, som selv er islen-
ding, fryktet at vi i Norge skal få «island-
ske tilstander».

– Våre kolleger på island må i dag leie 
kvoter til markedspris. De er blitt lei-
lendinger, og har store problemer med 
å hente ut lønnsomhet. Råfisklaget må 
ikke sove i timen, men arbeide for en 
bedre pris på den ferske fisken. Den må i 
alle fall få samme pris som fryst vare, sa 
Sigurdsson.

– Tveterås-utvalgets innstilling kan få 
store virkninger for bosettingsmønste-
ret og kulturen langs kysten, sa Mariann 
 Johansen fra Sommarøy og Kystpartiet.

Trygve Myrvang repliserte at det er teo-
retisk mulig å ta hele den norske kvota 
med et fåtall båter. Han spurte om det er 
dette vi vil i Norge, eller om vi ønsker en 
balansert flåte. Han understreket at det i 
dag er godt mulig å drive med lønnsom-
het.

Daniel Sørensen fra Rebbenesøya, gikk 
kraftig i mot tanken om ansatte fiskere.

– I en slik sammenheng er det mulig å 
tenke seg utlendinger ombord i båtene. I 
stedet bør vi se på om vi fiskere ikke skal 
kunne drive fiskebruk. Å være fisker er å 
ha frihet. Det er noe vi må ta vare på, sa 
Sørensen.

Håvard Haugland reagerte på at 10 
stykker i et utvalg skulle kunne definere 
framtida for hele kysten og omkalfatre 
hele næringen, og han karakteriserte be-
grepet ressursrente som et annet ord for 
mere skatt.

«Deltakerloven er satt i spill»
– Deltakerloven er satt i spill. De ulønnsomme bedriftene får 
diktere betingelsene. Paul Jensen, fisker og sentralt medlem 
i Kystfiskarlaget var ikke nådig da han åpnet debatten etter 
 innledningsforedragene til professor Svein Jentoft og  
adm. dir. Trygve Myrvang.

Daniel Sørensen, Rebbenesøya. Kåre Ludvigsen ba på sine knær. Mariann Johansen fra Sommarøya.

Mandat
– Gjennomgå mulighetene for en konkurran-
sedyktig sjømatindustri i Norge, både innenfor 
bearbeiding og salg.
– Se på særlige utfordringer eller hindringer 
for økt lønnsomhet og verdiskapning i sjømat-
industrien i Norge, både næringsspesifikke og 
generelle.
– Foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan 
bidra til at fiskeressursene anvendes på en 
måte som bidrar til høyest mulig verdiskap-
ning gjennom hele verdikjeden.
– Foreta en vurdering av regionale virkninger.
(Fra NOU 2014: 16 – Sjømatindustrien, Utvalgets 

mandat, side 10)

Forslag
1. Fiskeindustribedriftene bør gis adgang til å 

eie fiskekvoter ved at man endrer aktivitets-
kravet (dvs. at en er fisker og driver fiske) i 
deltakerloven. 

2. Leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplik-
ten bør avvikles.

3. Begrensningene på mulighetene for struk-
turering bør reduseres. 

4. Det bør opprettes såkalte «nøytrale mar-
kedsplasser – altså salgslagenes eierskap 
bør åpnes opp for andre enn fiskere.

(Forslag, komprimert, fra innledningen til professor 

Svein Jentoft.)

Tveterås-utvalget:
Mandat og forslag
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Av Svenn A. Nielsen

– Alle fra Nord-Norge må ha fokus på det-
te nå, slik at Stortinget ser at dette i alle 
fall ikke er i tråd med folkeviljen her nord, 
sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

– Vi får ett fullstendig frislipp der 
 fisken blir en privat salgsvare, og fiske-
industrien kommer i skvis. Den min-
ste flåten makter ikke å skaffe råstoff til 
helårlig drift, noe som vil gi færre land-
anlegg. Jeg ser for meg at vi sitter tilbake 
med maksimalt tre - fire anlegg i nord. 
Fiskerne, i sær fjordfiskerne, vil bli ram-
met særlig hardt av dette når de ikke len-
ger har bruk de kan levere til, sier ordfø-
rer Alf E. Jakobsen i Hammerfest.

Hammerfest kommunestyre har en-
gasjert advokat og ligger i konflikt med 
majoritetseieren i Røkke-selskapet, Hav-
fisk. Hammerfest kommune gikk i sin 
tid inn med 40 prosent av aksjekapitalen i 
selskapet. En strategisk pengeplassering. 
Meningen var at Havfisk skulle sørge for 
virksomhet og arbeidsplasser i Rypefjord 
gjennom leveringsforpliktelsen. Kom-
munen ville med negativt flertall i gene-
ralforsamlingen i selskapet kunne dem-
me opp for beslutninger den opplevde 
som negative. 

I dag er det ingen virksomhet i Rype-
fjord, og trålernes bindig til lokalsamfun-
net er borte. Alf E. Jakobsen og Ham-
merfest kommune vurderer søksmål mot 
Staten som har tillatt dette, og jobber også 
mot de politiske partiene på Stortinget for 
å få saken opp i nasjonalforsamlingen.

– Bindinga er blitt en vits. Aksjemajo-
riteten sitter både på sjø og land, og når 
du kan tilby fisken til deg selv, får du det 
svaret og den prisen som passer. Slik kan 
man få gode tall for trålerne, mens lan-
danlegget går dårlig.

Alf E. Jakobsen sier utviklingen startet 
under Lisbeth Berg Hansens tid som fis-
keriminister. Hammerfest-ordføreren ser 
at regionaliseringen av fiskeressursene 
allerede er kommet et godt stykke på vei, 
og med Tveterås-utvalget vil det gå enda 
lenger.

– Den eneste medisinen mot dette ville 
kunne være om kystflåten fikk de kvotene 
som trålerne ikke lenger leverer i henhold 
til gamle levingsbetingelser, sier Jakobsen 
uten at han høres ut til å tro at dette vil 
kunne bli en realitet.

– Jeg tror at med Tveterås-utvalgets inn-
stilling, vil vi kunne bli prisgitt store inves-
torer, og mange små steder vil få det tøft. 
Noen vil oppleve stor ledighet og noen vil 

dø ut. Jeg tror mange kystsamfunn vil lide 
Vardøs skjebne om Tveterås-utvalgets for-
slag får gjennomslag, sier han.

Han mener også at de som leverer 
ferskt råstoff burde fått høyere kvoter for 
på den måten å kompensere for lavere pris 
på ferskfisk i forhold til frossen.

Men alt er ikke helsvart i NOU’en fra 
Tveterås-utvalget. Jakobsen ser positivt 
på kapitlene om forskning og utvikling, 
ikke minst der det handler om å koble 
oppdrettsfisk og hvitfisk tettere sammen 
i felles landanlegg. Dette mener Alf E. 
 Jakobsen kan gi flere arbeidsplasser og 
verdiskaping på land.

– Vi kan jo håpe på oppdrett, men opp-
drettsnæringen er jo også kontroversiell 
og spørsmålet er hvor mye sykdom vi skal 
ha, sier han.

«Deltakerloven er satt i spill» – Fiskarlagene må på banen. Jeg ber 
på mine knær om at vi nå må komme på 
banen for å kjempe for å ta vare på det vi 
har, sa Kåre Ludvigsen, og skrøt av Trygve 
Myrvang som har levert mindretallsinn-
stillingene i Tverterås-utvalget.

Også Kurt Ludvigsen gikk hardt ut 
mot Tveterås-utvalget, og han mente 
mange bedriftsledere taler med to tunger 
om hvor godt eller dårlig det går. 

– Målet er å ta rotta på oss som krau-
mer med det vi holder på med i dag, sa 
Kurt Ludvigsen.

Professor Svein Jentoft sa det nå er vik-
tig å se til Island, Danmark og England 
for å å se hva som virkelig har skjedd 
der ideene til Tveterås-utvalget har vært 
prøvd i praksis.

– En kollega fra Island skrev til meg 
i en mail: «Gud bevare dere», og vi må 
spørre oss om det er islandske, danske og 
engelske tilstander vi ønsker her til lands.

Trygve Myrvang repliserte at Norge 
faktisk har noe å lære av Island, og det 
handler om kvalitet.

– Islendingene kan også fiske jevnere, 
11–12 måneder i året. Det kan ikke vi. 
Våre naturgitte forutsetninger gir oss den 
ulempen at vi må fiske når fisken kom-
mer til kysten de fire, fem første månede-
ne av året. I tillegg har Island et kostnads-
nivå på bare 50 prosent av det norske. Jeg 
er ikke i tvil om at sentraliseringen vil 
komme også til Norge, men det er spørs-
mål om i hvilket tempo, sa Myrvang.

Svein Tårnes fra Vannøya, styremed-

lem i Fiskarlaget Nord, undret seg over 
at det er de største selskapene som i dag 
ikke tjener penger.

– Kan det hende de trikser med regn-
skapstallene? Trålerne tjener penger, 
mens industrien taper. Det er farlig å tu-
kle med Deltakerloven, sa Tårnes.

Trygve Myrvang oppfordret møtedelta-
kerne om å ta tak i sine respektive partier.

– Utsiktene fremover er veldig gode. 
Vi må forsøke å få folk med oss, og vi må 
påvirke de politiske partiene. Det er nå 
den politiske prosessen starter, og vi kan 
være stolte av våre modeller. Samtidig 
må vi være villige til å lære av andre, men 
uten at vi må kopiere dem, sa Myrvang.

Ordfører Alf E. Jakobsen

Fisken blir privat salgsvare

Ordfører I Hammerfest, Alf E. Jakobsen

Han ser mørkt på utsiktene for Nord-Norge dersom ikke Stor tinget 
setter foten ned for forslagene i Tveterås-utvalgets NOU.
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Tveterås-utvalgets tolkning av sitt mandat har 
flyttet fokus fra landsida til sjøen, konstaterte 
adm. dir. Trygve Myrvang i sitt innlegg på 
Fiskar laget Nord sitt møte. Myrvang har vært 
medlem av Tveterås-utvalget, og han har stått 
bak de fleste av dissensene, noe han fikk honnør 
for fra flere av debattantene på møtet.

Av Svenn A. Nielsen

Han brukte mye av foredraget sitt til å gjennomgå rekordåret 
2014 der hvitfisknæringen viser seg å gi et litt større bidrag til 
brutto nasjonalprodukt enn havbruk, til tross for at eksportver-
dien av havbruksnæringen er dobbelt så stor. Et faktum som 
kanskje er egnet til å overraske. Fiskerinæringen har også større 
betydning for sysselsettingen, noe som kanskje ikke overrasker 
like mye.

Siste del av foredraget konsentrerte han imidlertid om sitt 
arbeid i utvalget, og han var til dels meget kritisk. Ikke bare 
mot utvalgets fortolkning av mandatet, men også mot mange 
av konklusjonene og forslagene.

Ikke minst gikk han og tre til av utvalgets medlemmer imot 
å oppheve fiskernes eierskap til salgslagene, og han ville heller 
ikke endre Deltakerloven, og han så også for seg store mulig 
konsekvenser av å oppheve kvotetaket for flåten.

Vi kan sette det på spissen og si at vi setter et tak på 10 

 prosent for hver eier. Det betyr altså at 10 eiere kan ta hele tor-
skekvoten, og en slik utvikling er fullt mulig. Jeg er ikke imot 
strukturering, men det handler om i hvilket tempo vi skal la det 
skje, sa Myrvang, som også gikk imot å innføre en ressursrente.

– Jeg ønsker at vi skal ha levende lokalsamfunn som fungerer 
og skaper verdier, sa han.

Tveterås-utvalget har gått inn for såkalt «nøytralt eiereskap», 
noe som innebærer at fiskerne ikke lenger selv vil kunne eie 
salgslagene. Myrvang gjorde rede for at salgslagene i veldig li-
ten grad utøver markedsmakt til fordel for fiskerne.

– Det er ingen grunn til å svekke fiskesalgslagene. Vi har 
nettopp fått meklingsnemnda på plass og dette systemet bør i 
alle fall testes ut før vi endrer det. Fiskesalgslagene er en ubetin-
get suksess, og jeg skjønner ikke hvorfor vi skal endre noe som 
fungerer godt, sa råfisklagsdirektøren.

Han sa videre at dagens fiskereide flåte er verdensledende, 
med en stabil kvotefordeling og strukturordninger som har sik-
ret både effektivitet og mangfold.

– I tillegg sikrer dette systemet at all norsk fisk tilbys i et 
åpent marked.

Trygve Myrvang frykter at sterke og få eierskapskonsentrasjo-
ner kan bli resultatet om Tveterås-utvalgets forslag blir vedtatt 
av Stortinget.

– Vi risikerer at eierskapet flyttes fra kysten. Det vil få kon-
sekvenser for fiskerisamfunnene, og det vil kunne påvirke det 
velorganiserte førstehåndsmarkedet vi har, basert på fiskesalgs-
lagsloven, sa han.

Adm. dir. Trygve Myrvang

Flyttet fokus fra land til sjø

Foto: Thor E. Kalsaas
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Smeltende is svekket Golfstrømmen
Ny studie antyder at issmelting på Grønland var årsaken til at Golf-
strømmen bremset dramatisk mellom 1970 og 1995.

Golfstrømsystemet er svært viktig for klimaet i vår del av verden. Sys-
temet er et kjempestort transportbånd for varme og gjør at Nordvest-
Europa har mye mildere vintre, ifølge Store Norske Leksikon.

Men, det er noe merkelig som foregår i denne strømmen.
Et lite havområdet som ligger sør for Grønland og nord for Irland 

følger ikke oppvarmingen som forskerne har sett i resten av verden.
– Dette er en effekt som klimaforskere har lurt veldig på, sier Bjørn 

Samset, forsker ved klimaforskningssenteret Cicero.
Denne lille, kalde havflekken kan potensielt skape ringvirkninger 

gjennom hele Golfstrømmen, ifølge en ny studie som er publisert i 
 Nature Climate Change.

Golfstrømmen påvirker temperatur og klima i hele 
Nordvest-Europa. Ill: RedAndr

Kilde: www.forskning.no

Tåler å bli sluppet ut igjen
For første gang er det undersøkt hvordan det går med torsk som 
er fisket og sluppet ut i sjøen igjen. Forsøkene viser at torsken 
klarer seg fint så sant den er fisket på grunt vann,  behandles 
forsiktig og oppholdet på land er kort.

En studie har vist at turistene slipper ut mer enn halvparten 
av fangsten av noen arter. Bare for torsk tilsvarer dette mer enn 
en million fisk hvert eneste år.

Har betydning for bestanden
– Det har altså betydning for størrelsen på bestanden om tor-
sken faktisk overlever og oppfører seg normalt etter at den 
er sluppet ut igjen, sier Keno Ferter; doktorgradsstudent på 
 Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

– Fang-og-slipp er uten verdi dersom fisken ikke overlever. Så 
handler det også om i hvilken grad fisken plages av oppholdet 
på land og hvordan den klarer seg tilbake i sjøen, forklarer han.

Temperatur spiller også en rolle for hvor mange som overlever. 
Er det varmt i vannet øker faren for infeksjoner og stress. Dessu-
ten kan en plaget og utslitt fisk endre adferd, noe som kan gjøre 
den til et lett bytte for fisk og andre dyr på jakt etter mat.

Torsk overlever fang-og-slipp. Fisken får mindre stress og plager dersom den blir 
behandlet skikkelig. (Foto: Martin Wiech)

Torsken på dette bildet er på vei gjennom en trål, og skal snart bli for-
eviget av et automatisk kamera. Foto: Kongsberg Maritime/Simrad

Fotoboks for fisk
Her går torsken rett i fotoboksen. Bildene skal gjøre det enklere å fastette 
de riktige fiskekvotene.

– Jeg tror jeg har undersøkt rundt tre millioner bilder av fisk, sier Shale 
Rosen, postdoktor ved Havforskningsinstituttet, og ler.

Han leder arbeidet med å utvikle en fotoboks som tar bilde av fisken 
mens den er på vei gjennom trålen. All fisken som går inn i trålen, må 
også gå gjennom fotoboksen, som heter Deep Vision.

Rosen sitter og ser gjennom bildene fra siste test i et improvisert kontor 
på forskningsfartøyet G.O. Sars. Nå foregår det forskning på bærekraftige 
fangstmetoder utenfor kysten av Troms og Finnmark.

– Det er stort sett torsk, sier Rosen.
– Deep Vision kan være et nyttig verktøy for å få mer nøyaktige målin-

ger av fiskemengde, sier John Willy Valdemarsen, forsker ved Havfors-
kningsinstituttet og toktleder om bord på G.O. Sars. Han er også leder for 
Crisp – forskningssenter for miljøvennlig fangst.

Nytt og nyttig
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Den norske eksporten av klippfisk nådde nesten 
100 000 tonn i fjor, der Portugal er vårt største 
enkeltmarked. Deltakelsen på årets klippfisk-
seminar i Lisboa viser en økende interesse i 
markedet.

Av Alf Fagerheim

Det var i år en rekordstor deltakelse av norske og portugisiske 
aktører tilknyttet klippfisknæringen under Norges Sjømatråds 
årlige klippfiskseminar i Lisboa. 

180 deltakere er 30 prosent flere enn i fjor kunne sjømat-
rådets fiskeriutsending i Portugal, Christian Bue Nordahl, opp-
lyse om i sin åpning av seminaret. 

Årets tema for seminaret var «Fremtiden for klippfisk», og 
med var både fiskeriminister Elisabeth Aspaker og hennes 
 portugisiske kollega, minister for landbruk og sjø Assuncao 

Cristas. Begge ser fremtiden for klippfiskhandelen mellom 
 landene lyst i møte.

Kvotereduksjon
Avdelingssjef i Havforskningsinstituttet, Guldborg Søvik, 
 kunne berolige de som var bekymret for den nordatlantiske 
torske bestanden, om at situasjonen for bestanden er god. Men 
en nedgang i torskekvotene for 2016 og 2017, på linje med 
 reduksjonen fra 2014 til 2015 på 10 prosent, er sannsynlig. Mer 
usikkerhet er det rundt antydningene hvordan hyse- og seikvo-
tene vil bli de to neste årene. 

– Det har vært en økning i kvotene for hyse fram til 2012, og 
en nedgang til 2015. Og årsklassene 2004-2006 og 2009-2011 er 
gode årsklasser, men hyseyngel er god føde for torsken, kunne 
Søvik fortelle. Hun antyder en fortsatt nedgang i hysekvoten 
neste år, mens det er større usikkerhet i forhold til 2017. Også 
2007-årsklassen for sei ser veldig sterk ut, i motsetning til 2008 
og 2009, kunne hun fortelle, og mener kvotene vil ligge et sted 
mellom 120.000-160.000 tonn de neste to årene.

Rekordstor 
klippfisk-interesse

GODT TAK: Fiskeriminister Elsabeth  Aspaker (H) 
holder gjerne i klippfisken for å få  portugiserne til å 

kjøpe enda mer av den norske kvalitetsvaren. 
Alle foto: Alf Fagerheim

10

Lisboa P
å første h

ån
d 



Salgsteamleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen, ga se-
minardeltakerne en god gjennomgang av torskefiskeriene i Nor-
ge med fokus på de rekordstore mengdene som er landet i år, og 
ikke minst den sterke satsingen på kvalitet i Råfisklagets arbeid.

– Vi samarbeider med myndighetene, fokuserer på «beste 
praksis» og driver rådgivning om bord i alle båtene vi besøker, 
forklarte hun.

Stort desembersalg
I anledning seminaret besøkte fiskeriminister, Elisabeth Aspa-
ker (H), en av de største utsalgsstedene for den norske klipp-
fisken, supermarkedkjeden Pingo Doce, sammen med fiskeri-
utsending i Portugal, Christian Bue Nordahl, og representanter 
fra Jangaard Export AS, som er hovedleverandør av klippfisk 
til Portugal. Deriblant klippfiskens «Grand Old Man», Bjarne 
Haagensen, som har mer enn 60 års erfaring fra klippfisknæ-
ringen og kjenner alle sider ved det portugisiske markedet. Her 
fikk de møte CEO ved Pingo Doce, Luis Araujo, som represente-
rer en av landets største kjeder med mer enn 400 butikker over 
hele Portugal. I tillegg har de rundt 2200 forretninger i Polen. 
De er som nevnt en av de største utsalgskjedene for klippfisk, 
og selger om lag 15.000 tonn årlig. 99 prosent av klippfisken 
hos Pingo Doce kommer fra Norge.

– Vi har mer enn 20 års erfaring med norsk klippfisk, og våre 
kunder er opptatt av to ting; at fisken kommer fra Norge og av 
kvaliteten. At klippfisken produseres av beste kvalitet fersk fisk 
og hvordan den produseres er viktig for et godt resultat, fortel-
ler han og legger til at klippfisk av god kvalitet kjennetegnes ved 
størrelse, tørrhet og riktig hvitgul farge.

– Vi har et stort salg gjennom hele året, men desember er 
høytid og da er salget stort. Sju av ti portugisere spiser klippfisk 
på julaften, men salget er generelt stort i denne måneden.

Normalt prisnivå
At jula også er høytid for den norske klippfiskeksporten til 
 Port ugal viser en undersøkelse fiskeriutsending i Portugal, 
Christian Bue Nordahl, la frem under seminaret senere på 

dagen. Hele 89 prosent av portugiserne spiser klippfisk i jula, 
og 78 prosent spiser den på selve julaften. Men også i påsken 
er klippfisksalget større enn ellers i året. Utfordringen slik 
Nordahl ser det, blir å få portugiserne til å spise mer klippfisk 
i de månedene der salget er lavt. Nordahl var også innom pris-
nivået som han nå mener er på vei til normalt nivå. I januar 
gikk prisen på norsk klippfisk opp med mellom 0,5–1,0 euro, 
avhengig av størrelsen på fisken. 

Inspirerende
–Det er inspirerende å se hvordan Norges sjømatråd jobber i 
det portugisiske markedet for å koble næring og marked tettere 
sammen. Det vil være viktig å kunne forstå og lese markedene 
fremover for at norsk sjømatnæring skal kunne innovere og ut-
vikle sine produkter i fremtiden. Vi i Norge skal produsere mer 
fisk, og da er det viktig å kunne forstå markedene for å få større 
markedsadgang, sa fiskeriministeren under besøket ved super-
markedet. Hun ser et stort potensiale for klippfisknæringen i 
fremtiden, og tror Norge vil få en sterkere markedsadgang til 
det europeiske markedet.

God kvalitet
Den norske klippfisk-eksporten nådde i fjor en «all time high» 
med 99.135 tonn, og bare til Portugal eksporteres det 27.000 
tonn (3.000 tonn mer enn i 2013). Jangaard Export AS står for 
en tredjepart av den norske klippfiskeksporten hit, og i likhet 
med resten av næringen har de hatt en økning.

– Vi har hatt en veldig positiv økning de siste tre årene med 
en stor produksjon og veldig bra kvalitet. De største begrens-
ningene er råstoffkapasiteten. Men aldri før har kvaliteten på 
garnfisken vært bedre, og det er nesten aldri nedklassifisering 
av fisken, forteller Leif Haagensen i Jangaard Export.

Fiskeriutsending i Portugal Christian Bue Nordahl er enig i 
at den norske kvaliteten er unik, og at det viser både hvor viktig 
det portugisiske markedet er og hvor verdsatt den norske klipp-
fisken er. 

GODT ÅR: Bjarne Haagensen (tv), styreleder Gunnar 
Haagensen og Leif Haagensen hos Jangaard Export AS 
kan se tilbake på et godt klippfisk-år. I fjor ble det totalt 

eksportert 27.000 tonn klippfisk til Portugal.

INNLEDET: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) 
innledet årets klippfiskseminar. Også den portu-
gisiske ministeren for landbruk og sjø, Assuncao 

Cristas, deltok på seminaret.
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Av Bjørn Hildonen

De tre som kommer til, skal levere ved 
Norway Seafoods mottaksanlegg i hen-
holdsvis Vardø, Berlevåg og Tromvik i 
Troms. Meningen er at flere over tid skal 
slutte seg til kvalitetsprosjektet.

I korthet går pilotprosjektet ut på at 
 fisken som leveres skal pakkes og utstyres 
med en sporingsbrikke innen 12 timer et-
ter landing. I løpet av ett døgn eller to skal 
fisken være tilgjengelig for kunden. 

Sporingsbrikke med bilde
To av de fem Båtsfjord-fiskere som er med 
i prosjektet, og som vi møtte på kaia, Jan-
Einar Bjørkås Johnsen og Finn Tore Frant-
zen, sier at prosjektet både er interessant 
og spennende.

– Det medfører selvsagt litt ekstra ar-
beid for oss fiskere. På havet sorterer vi 
den fisken som vi mener kvalifiserer til 
kvalitetsstemplet Arctic Supreme. Det ek-
stra arbeidet påtar vi oss gjerne, også for-
di vi får en høyere pris. Så både for oss og 
bedriften er det en «vinn-vinn-situasjon», 
hevder begge. Så kan du også skrive at vi 
ønsker et enda høyere prispåslag, sier de 

smilende – og legger til at mellom 60 og 
70 prosent av fangstene de bringer på 
land får kvalitetsstemplet.

På sporingsbrikken er det et signert 
bilde av fiskeren, fartøynavn, registre-
ringsnummer, fartøyets størrelse, fangst-
område og bruksredskap. Fiskehandlere 
vil, på forespørsel fra kunden, også kun-
ne opplyse når fangsten er bragt på land. 

Kvalitet
Norway Seafoods’ råstoffsjef, Ørjan Ner-
gaard, forteller at prosjektet så langt er 
meget vellykket, og det skal følges opp.

– For oss i Norway Seafoods står kva-
litet i sentrum, også hos våre omlag 130 
ansatte på anlegget her i Båtsfjord. Mens 
vi i utgangspunktet kun har levert torsk 
med kvalitetsstemplet Arctic Supreme 
til norske kunder – og med suksess – vil 
vi i løpet av våren også ut med kvalitets-
produktet til det utenlandske markedet. 
Foreløpig er det et begrenset kvantum 
det handler om, men vi ser for oss en ut-
vikling der en større del får kvalitetsstem-
plet, sier Nergaard.

Nytt egnetilbud
Norway Seafoods i Båtsfjord har også hatt 
suksess med tilbudet til fremmedfiskere 
om utleie av lineutstyr og tilbud om eg-
ning. Det betyr at tilreisende fiskere ikke 
lenger behøver å stresse med å få tak i eg-
nere, men tilbudet er ikke gratis.

– Utgiftene utlignes i form av en liten 
prisreduksjon til fisker. Nå skal tilbudet 
utvides. Vi har inngått avtale med egne-
sentraler i Vardø, Berlevåg og Kjøllefjord, 
og det vil gjelde alle linefiskere. Fordelen 
for fiskeren er at de får levert ferdig egnet 
bruk umiddelbart etter av fangst er los-
set. Og når det gjelder pris til fisker, er 
det ikke snakk om å gå under Norges Rå-
fisklags minstepris, sier Ørjan Nergaard.

God tilgang
Råstoffsjefen sier at tilgangen på fisk har 
vært rimelig god i vinter, men fordi innsi-
get i januar var seinere enn normalt, har 
det vært utfordringer med å holde hjule-
ne i gang. Redningen etter årsskiftet har 
vært trålleveranser av fersk fisk.

– Selv om vi i høst fikk mer linefan-
get fisk, er vi fortsatt avhengig av snur-
revad- og garnfanget fisk, sier båtsfjor-
dingen Ørjan Nergaard som nå har fått 
en ny kollega i lederteamet ved bedriften, 
nemlig Morten Andersen. Han er tilsatt 
som fabrikksjef. Dermed består ledelsen 
ved Norway Seafoods i Båtsfjord av tre 
ektefødte båtsfjordinger. For også pro-
duksjonsdirektør Per Gunnar Hansen er 
båtsfjording.

TILTALENDE: Kaiformann Alexander 
Johnsen viser fram uer som er tiltalende 

pakket og påført sporingsbrikke. 

LEDERE: De er alle fra Båtsfjord, Norway Seafoods plassledere 
ved anlegget i Båtsfjord,  Morten Andersen (t.v.), konsernets 

 råstoffsjef Ørjan Nergaard (t.h.) og konsernets produksjonsdirek-
tør Per Gunnar Hansen (sittende). Alle foto: Bjørn Hildonen

Norway Seafoods har alltid satset på kvalitet, og nå gjør de et 
framstøt som har vakt oppsikt. Det skjer gjennom prosjektet Arctic 
Supreme. Fem linefiskere i Båtsfjord og to i Sørvær er med i pilot-
prosjektet. Og nå skal ytterlige tre fiskere slutte seg til ordningen.

Kvalitetsstemplet Arctic Supreme 
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Da Nordic Group AS, sammen med 
nære samarbeidspartnere, i mai 2014 
overtok majoriteten av aksjene i Båts-
fjordbruket AS, satte Kjell-Olaf Larsen 
(72) sluttstrek for en 33 år lang fiskeri-
historisk æra som bedriftseieren.

Av Bjørn Hildonen

Med nye eiere fikk Båtfjordbruket også ny leder. 
Og valget falt på en ektefødt båtsfjording, Frank 
Kristiansen (37).

Fiskerikandidat
Frank er fiskerikandidat fra Fiskerihøgskolen, og 
kjenner fiskeindustrien fra innsiden, ikke minst 
bedriften han har ledet siden 1. juli i fjor.

– Min første arbeidserfaring fikk jeg hos Kjell-
Olaf. Mens jeg gikk på skole i Båtsfjord ble mye 
av sommerferiene benyttet til å jobbe på bruket. 
Dermed fikk jeg både yrkeserfaring og «smaken» 
på en framtid innenfor fiskerinæringen. Etter endt 
videregående skole var det videre veivalget enkelt, 
en framtid innenfor fiskerinæringen. Derfor ble 
det Fiskerihøgskolen i Tromsø. Året etter at jeg 
var ferdig utdannet, fikk jeg en forskerstilling i 
Båtsfjord, med lagring av levende torsk som ar-
beidsfelt. I 2009 gikk veien videre, nå til Norway 
Seafoods som produksjonssjef. Når så Båtsfjord-
bruket søkte etter Kjell-Olafs arvtaker, syntes jeg 
det var riktig å melde min interesse, og her sit-
ter jeg i dag, som daglig leder av en suksessfull 
 fiskeindustribedrift. Så nå er det bare å videreføre 
det min forgjenger har skapt gjennom flere ti-år, 
sier Frank da vi møtte ham og nettopp Kjell-Olaf i 
brukets heller beskjedne administrasjonslokale, et 
steinkast fra kai- og produksjonsanlegget. 

Arvtakeren
INVESTERE: Nå skal det investeres for nærmere 

12 millioner kroner i Båtsfjordbruket.

«
Jeg er ydmyk og glad for å 
ha fått oppgaven med å lede 
Båtsfjordbruket.

Frank Kristiansen 
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Ingen «syvende far»
Kjell-Olaf sier på sin side at han er svært 
tilfreds med at Frank nå skal «fylle» hans 
sko som bedriftens frontfigur og leder.

– Jeg vil ikke bli noen «syvende far i 
huset», selv om jeg i en tid framover skal 
fungere som rådgiver, og er styremed-
lem i selskapet. Tror kanskje at jeg fort-
satt har noe å tilføre bedriften, sier den 
avtroppende bedriftslederen.

Båtsfjordbruket AS ble etablert i 1981, 
en bedrift som er en for lengelse av G. 
Robertson og Clemet Johnsen AS. Den 
aller første etableringen skjedde i 1871, 
med «Nymoen-bruket».

I 1981 var det at Kjell-Olaf overtok, og 
navnet ble Båtsfjordbruket AS. I begyn-
nelsen av 1990-tallet startet en omfatten-
de moderniseringsprosess, og fram til 
årtusenskiftet ble det investert for rundt 
30 millioner kroner.

30 til 150 mill
– Minnes at det første året etter at jeg 
overtok, hadde vi en omsetning på ca. 32 
millioner kroner. I dag er vi oppe i nær-
mere 150 millioner kroner, basert på pro-
duksjon av 6000 tonn råstoff. Jeg har i alle 
år hatt filosofien at vi ikke kan bruke mer 
penger enn det vi tjener. Derfor har vi i 
nærmest alle år hatt overskudd, og vi har 
alltid forsøkt å unngå permitteringer. Har 
heller aldri knyttet til oss trålere. Noen 
hevder at nettopp det er årsaken til at vi i 
alle år har levert fine økonomiske resulta-
ter. Ser ikke bort fra at det er noe i en slik 
påstand. La meg for øvrig legge til at min 
arvtaker er fjerde generasjon Kristiansen 
som jobber her på bedriften. Det begynte 
med hans oldefar før krigen. Også hans 
bestefar og mor jobbet på bruket, sier 
Kjell-Olaf.

Unntak Kjell-Olaf
Den ikke ukjente finansmannen Trygve 
Hegnar sa for en del år siden at han ikke 
ville betale en eneste krone for å overta 
filetanlegg i Finnmark. Studerer vi regn-
skapene til andre filetindustribedrifter de 
siste 20 årene, var nok det et fornuftig ut-
sagn. 

– Men det finnes unntak. Det beste he-
ter nettopp Båtsfjordbruket og Kjell-Olaf 
Larsen. Så vidt vi vet har Kjell-Olaf tjent 
penger hvert eneste år. Derfor antar vi 
at han fikk en brukbar pris da han nylig 
solgte sitt livsverk til mangeårige samar-
beidspartner, Nordic Group AS i Trond-
heim. Det er folk som Kjell-Olaf Larsen 
som gjør det mulig å holde troen på norsk 
fiskerinæring oppe. Og tro kan som kjent 

flytte fjell! Dette skrev magasinet Norsk 
Fiskerinæring etter at salget var kunn-
gjort.

Samfunnsengasjert
Selv sier Kjell-Olaf at det ikke hadde vært 
mulig å drive en så stor bedrift med de 
forutsetningene som råder innenfor fis-
keriene, uten en stab som er kunnskaps-
rik og motivert. Og han sier at samfunns-
ansvar også er nødvendig for en bedrift.

– Derfor har jeg engasjert meg i sam-
funnsdebatten, og føler at vi som hjør-
nesteinsbedrift også har et ansvar utover 
det å produsere fiskeprodukter gjennom 
blant annet økonomisk støtte til eksem-
pelvis kulturelle aktiviteter her i Båtsfjord, 
sier Kjell-Olaf.

For å holde hjulene i gang, og få jevn 

sysselsetting, har Båtsfjordbruket også en 
stor avdeling i Vardø med 12-14 ansatt. 

– Her videreforedles blant annet krab-
be, og det er kanskje ikke alle som er klar 
over at vi er en betydelig arbeidsgiver i 
Vardø. Så har vi også et mottak i Vadsø 
med tre ansatte. Disse to etableringene 
har vi gjort av to grunner; for å sikre oss 
råstoff, og for at fiskerne i Varanger skal 
ha leveringsmuligheter. Og så har vi jo 
også skapt nye arbeidsplasser i de to bye-
ne, sier Kjell-Olaf Larsen som fortsatt har 
en rekke tillitsverv, blant annet som leder 
for Fiskerigruppa i Båtsfjord. I 2012 mot-
tok han Kongens Fortjenstmedalje for sitt 
engasjement utover det å lede en bedrift.

Utfordringer
Nå er det Frank Kristiansen sin oppgave å 
videreføre det som er bygd opp gjennom 
generasjoner.

– Jeg er ydmyk og glad for å ha fått opp-
gaven med å lede Båtsfjordbruket. Mye av 
det min forgjenger har iverksatt vil blir vi-
dereført. Ikke minst er det viktig å ta vare 
på brukets om lag 80 ansatte og gi noe til-
bake til lokalsamfunnet. Men vi har også 
utfordringer – og investeringer, både i an-
legg og kompetanse. Noe av det viktigste 
er imidlertid jevn råstofftilgang gjennom 
hele året. Markedet forlanger ferske pro-
dukter, noe vi må bestrebe oss på å kunne 
tilby gjennom hele året. Grunnet dagens 
reguleringer sliter vi med råstofftilførsel 
i enkelte perioder av året. Her må det tas 
grep, blant annet i forhold til regulerin-
ger. Men det skal også investeres. Vi har 
nå fått en ny sløyelinje med en kapasitet 
på ti-tolv tonn per time. Vardø får også 
sløyelinje og i Vadsø vil det på mottaket 
bli avsatt areal for sløying. Dermed behø-
ver fiskerne ikke lenger å sløye sin fangst 
på havet, men i lune lokaler. Vi ønsker 
flere fiskere tilknyttet våre anlegg, vi kan 
tilby god service og pris året rundt. Videre 
har vi under planlegging mer automati-
sering av produksjonen her i Båtsfjord. 
Kalkylene viser at vi i løpet av året totalt 
skal investere for ca. 11-12 millioner kro-
ner, sier Frank Kristiansen som legger til 
at Båtsfjordbruket også er stor på konge-
krabbe. I fjor kom kvantumet opp i over 
100 tonn.

I dag har Båtsfjordbruket knyttet til 
seg mange fartøy, men det er god plass 
til flere. Bedriften har også åtte leilighe-
ter pluss hybler som tilbys «fremmedfis-
kere». 

I 2013 hadde Båtsfjordbruket en om-
setning på vel 141 millioner kroner og et 
årsresultat på vel 3,8 millioner kroner. 

ARVTAKER: Kjell-Olaf Larsen 
er glad for at nettopp Frank 
Kristiansen nå har overtatt 

sjefsstolen.
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Kanskje vender han tilbake til rampelyset nå, Otto Gregussen,  
når han om ikke lenge overtar som generalsekretær i Norges  
Fiskarlag etter Jan Skjervø som nettopp har takket av etter  
18 år i generalsekretærstolen.

Otto Gregussen
Ny generalsekretær 
i Fiskarlaget

Otto Gregussen, ny generalsekretær 
i Norges Fiskarlag. Foto: Norges 

Sildesalgslag

«
Det er en svær 
fiskeripolitisk 
debatt som nå 
har startet, jeg 
håper næringa 
kommer styrket 
ut av den...

Otto Gregussen

Av Svenn A. Nielsen

Bodøværing
Bodøværingen, som snart finner sitt nye 
skrivebord i Trondheim, vil i alle fall ikke få 
språkproblemer. Gregussen er Bodø-gutt, og 
kommunikasjonen  med fiskarlagslederen, 
Kjell Ingebrigtsen, som også har hjemme-
havn i Bodø burde gå smertefritt.

Otto Gregussen vil ikke si noe om hvordan 
han tenker seg den nye jobben. Heller ikke hva 
han tenker om Tveterås-utvalgets innstilling, 
selv om han ikke tror det endelige resultatet 
av den politiske behandlingen vil bli utvalgets 
innstilling i rendyrket form.

Ikke svar
– Du kan spørre, men mer svar enn dette får 
du ikke, sier han, og legger til: – Det er en svær 
fiskeripolitisk debatt som nå har startet, jeg hå-
per næringa kommer styrket ut av den, og min 
holdning skal jeg meisle ut i den prosessen jeg 
nå går inn i sammen med fiskarlaget.

Otto Gregussen har gått gradene, kanskje 
mange grader. Han ble politisk rådgiver i Fis-
keridepartementet i 1992 og var statssekretær 
fra 1994 - 1996. Da Jens Stoltenberg dannet 
sin første regjering for 15 år siden, var det Otto 
Gregussen han ringte og tilbød jobben som 
fiskeriminister. Noe Gregussen takket ja til. Da 
Arbeiderpartiet tapte det derpå følgende valg i 
2001, var tida som minister over.

Lang erfaring
Men han mangler heller ikke administrativ er-
faring, og lederjobbene har stått i kø: Direktør 
i Norshell, regiondirektør i NHO Trøndelag og 
administrerende direktør i Norges fiskeopp-
dretterforening, for ikke å snakke om hans 
nåværende stilling – adm. direktør i Norges 
Sildesalgslag.

– Men hvem er Otto Gregussen?
– Han er en fiskerinerd på 58 år som har 

vært med på mye, om enn ikke på havet.

Stabilitet
Otto Gregussen sier at de største utfordringene 
for fiskerinæringen nå er å beholde stabiliteten 
og at det drives god ressursforskning – rådene 
som gis må kunne begrunnes skikkelig.

– Hva med trålernes leveringsforpliktelser?
– Det vil jeg ikke svare på, sier den nye 

general sekretæren, som roser Sildelaget for 
tida der og karakteriserer det som en ekstremt 
veldrevet organisasjon der mange bidrar.

Godt forsøk
– Men på pelagisk side har vi jo oppplevd en 
sterk konsentrasjon av eierskapet til ressur-
sene. Ser du en tilsvarende utvikling for hvit-
fisken?

– Godt forsøk, men du får altså ikke noe svar, 
ler Norges Fiskarlags nye generalsekretær.

15
Fiskarlaget P

å første h
ån

d 



Helga Karlsen (58):
Skipper på egen båt i over 20 år

Av Svein-Arne Nilsen 

Mye borte
Å være kystfisker betyr at man må være borte store deler av året. 
Slik er det for skipper, Helga Karlsen, og samboeren, Gunnar 
Larsen, fra Steigen. Vi møter dem ved et av fiskemottakene på 
Myre i Vesterålen, og replikken om skipper- og  eierskap kom 
kontant da vi antydet at han har dame med som mannskap 
ombord.

Men hun tar spørsmålet pent. Det er ikke første gang, og lat-
teren sitter løst hos Helga Karlsen. Pågangsmot og godt humør 
er hennes medisin, og mer enn en brottsjø har hun taklet på 
denne måten.

Gunnar Larsen og skipper og reder Helga Karlsen 
trives godt sammen som kystfiskere ombord i M/K 
«Monsbøen» av Steigen. Foto: Svein-Arne Nilsen

I 1991 døde mannen til Helga Karlsen 
fra Steigen i Nordland. Hun var 34 år og 
skulle forsørge fire mindreårige barn. Da 
 begynte hun som kystfisker. Siden har hun 
fått seg ny samboer som hun ror sammen 
med, men hun er helt klar:   
– Her er det jeg som er skipper og eier av 
båten og han er mannskap. 
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Enke og fisker
I 1991 døde mannen hennes. Hun satt  igjen med en liten sjark 
og fire mindreårige barn i alderen 9-14 år som hun skulle for-
sørge. Den modige kvinnen brettet opp ermene og bestemte 
seg for å se mulightene i stedet for hindringene.

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg hadde jo tross alt ansvaret for 
fire barn og måtte finne en måte å skaffe inntekter til familien 
på. Mannen min hadde en 24 fot stor sjark som jeg tok i bruk. 
Når barna gikk på skolen, dro jeg på havet. Samtidig hadde jeg 
flere andre jobber. Jeg var kirketjener, jobbet i butikk og i om-
sorgstjenesten i kommunen for å spe på inntekten. Det var tøffe 
tider, men slik måtte jeg gjøre det for at jeg skulle få den øko-
nomiske kabalen til å gå opp, sier den spreke dama fra Steigen 
i Nordland.

Kjøpte båt
I 1998 startet en ny tidsregning for firebarnsmoren. Da tok hun 
kystskippereksamen som privatist og besto med glans. Det var 
da hun også bestemte seg for å satse som kystfisker på heltid. 
Hun kjøpte sin første nye båt, en 35 fot stor sjark til 1,5 mil-
lioner. Da måtte hun også utvide fangstområdet for å kunne få 
nok fisk og en akseptabel inntekt.

– På det tidspunktet var ungene blitt voksne og klarte seg 
stort sett selv. Det ga meg også muligheten til å satse mer på 
fiske i andre og mer fiskerike farvann. Dersom jeg skulle for-
svare mine løpende utgifter, måtte jeg dra dit fisken var å finne. 
Jeg dro både til Lofoten og til Senja for å delta i skreifisket. Til 
Finnmark dro jeg for å delta i vårtorskefisket. Det ga meg en ak-
septabel inntekt, og jeg klarte å forsvare mine løpende utgifter.

Ny båt
I 2005 møtte hun Gunnar Larsen (71), fra Lofoten, i dag pen-
sjonist, som ble hennes samboer. Han har over 50 års erfaring 
som fisker. Men selv om han er den med lengst erfaring, var 
det aldri tvil om at det var hun som fortsatt skulle være skipper 
om bord. I 2012 gjorde hun den største investeringen hun noen 
gang har gjort i livet. Hun investerte 4,5 millioner kroner i 35 
fotingen M/K «Monsbøen».

– Jeg tenkte at hvis vi skulle fortsette i næringen og være mye 
borte på fiske, skulle vi ha en komfortabel bo- og arbeidsplass. 
Dermed ble det ny båt. 

Sammen med samboeren har hun fått det til. I fjor fisket de 
tilsammen 140 tonn. Det er de to godt fornøyd med. Årets skrei-
fiske startet de i Vesterålen, men mye uvær tvang dem til mye 
landligge. Finnmark og Sørøya var base for det videre torske-
fisket, men også der tvang værgudene dem til mye landligge. 
Det har blitt mye strikking, legging av kabal og kryssord for 
samboerparet.

Etter vel to og en halv måned hadde de ennå ikke nådd 20 
tonn torsk. I fjor til samme tid hadde de fisket 50 tonn. 

– I mai setter vi kursen mot Finnmark igjen for å delta i hyse-
fiske. Der blir vi trolig frem til sensommeren, så får vi heller ta 
sommerferie i varmere strøk til høsten. De er begge optimis-
tiske og synes at de nyter det gode liv sammen som kystfiskere 
på M/K «Mons bøen» av Steigen.
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Hadde aldri spist fisk –
tjener gode penger på torsketunger

Av Svein-Arne Nilsen 

Marvin Grocholl kom til Øksnes som ut-
vekslingsstudent ved skolestart sist høst. 
Han hadde lyst til å bo et år ved kysten 
i Nord-Norge og havnet i Norges største 
skreikommune, Øksnes. Da var det ikke 
til å unngå at han fikk nærkontakt med 
fiskerinæringen. Men fisk hadde han lite 
kjennskap til da han kom. I dag angrer 
han ikke på at valget falt på nettopp Øks-
nes.

– Da jeg flyttet hit, hadde jeg ikke 
smakt fisk. Nå synes jeg fisk smaker 
godt, og det er bra siden det ganske ofte 
er fisk på menyen, sier 16 åringen.

Gode penger
Når vi møter ham, er han ikledd fullt olje-
hyre og svinger kniven med den største 
selvfølgelighet. Tungene forlater torske-
hodene i raskt tempo. Han er kommet 
godt inn i lokalmiljøet.

– Jeg fikk muligheten til å prøve å 
skjære torsketunge. De andre ungene var 
veldig hyggelige og ønsket meg velkom-
men fra første dag. Flere av de vante lærte 
meg teknikken, og nå går det bare bedre 
og bedre, sier den unge tyskeren og smi-
ler fornøyd. 

Kjent med fiskerinæringen
I løpet av noen kveldstimer har han tjent 
vel 1.500 kroner. Og i løpet  få dager har 
bankkontoen vokst med gode 6.000 kro-

ner. Gutten fra Berlin har skjønt at det 
er store verdier som skapes gjennom fis-
kerinæringen. 16-åringen har også fått 
oppleve at unge jenter og gutter kan tjene 
gode penger i løpet av vinterfisket. 

– Det er fint at de unge får mulig heten 
til å tjene penger på torsketunger. Når 
man er ung student og ikke har så mye 
penger å rutte med, er dette en fantastisk 
måte å skaffe seg lommepenger på. På 

denne måten har jeg ikke bare lært om 
skolekulturen under mitt opphold i her 
Vesterålen. Jeg har lært norsk og blitt 
kjent både med fiskerinæringen og kyst-
kulturen. Nå har han lagt fremtidsplaner: 
Til våren vender han hjem til Tyskland 
etter sitt år som utvekslingsstudent, men 
han kommer tilbake, til Nord-Norge, kys-
ten og torsketungene.

Han hadde aldri hørt om torsketunger, men den tyske 
utvekslingsstudenten, Marvin Grocholl, har fått smaken på 

Nord-Norge, kystkultur, fisk og torsketunger. Her svinger 
han kniven og tjener gode lommepenger på tungeskjæring. 

Foto: Svein-Arne Nilsen 

I hele sitt 16-årige liv hadde 
han aldri smakt fisk. Torske-
tunger og tungeskjæring hadde 
han hverken hørt om eller sett. 
Men etter et halvt år i Øksnes 
har den tyske utvekslingsstu-
denten Marvin Grocholl (16) 
både lært seg å spise fisk og 
skjønt at tungeskjæring gir gode 
kroner i lomma.
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Værgudene sendte fiskerne 
på møte med Råfisklaget

Av Svein–Arne Nilsen 

Beste pris nå
Fra Råfisklaget var det assisterende di-
rektør Svein Ove Haugland som møtte 
 fiskerne. Han fortalte om markedsitua-
sjon og priser. Han hevdet at dagens min-
stepriser var de beste de kunne oppnå 
under de rådende forhold, noe som ikke 
falt i like god jord hos alle. Noen undret 
seg over at prisen ikke var merkbart høy-
ere, særlig med lite fisk i markedet. 

Også lederen i Norges Fiskarlag, Kjell 
Ingebrigtsen var tilstede, og både han og 
Haugland lovet fiskerne at de skulle følge 
utviklingen i markedet nøye. Dersom det 
var grunnlag for det, skulle de jobbe for 
en bedre pris.

Elektroniske problemer
Det andre temaet som skapte debatt un-
der møtet var app’en fra Fiskeridirektora-
tet som fiskerne er blitt  pålagt å ta i bruk 

for å melde inn fangstene, før de kom-
mer fra feltet. Den måten å melde inn 
fangsten på, var det mange fiskere som 
reagerte kraftig på. Noen mente at det 
nye systemet var for lite innarbeidet. Det 
fungerer ikke godt nok til at alle kunne 
være trygg på å bruke det. Ja noen mente 
at dersom de meldte feil, kunne det føre 
til at de ble betegnet som kriminelle og 
ville bli hardt straffet.

Fiskeskipperne Mikal Steffensen, 
Rolf Guttorm Kristoffersen og Dag Ivar 
Knudsen fra Øksnes var alle enige om at 
å melde inn  fangstene digitalt ikke var en 
god løsning. 

– Man burde skyndet seg langsomt og 
vært sikker på at det ville fungert i prak-
sis før det ble tatt i bruk. Ingen må bli 
mistenkt for å drive med juks fordi de har 
meldt inn fangsten sin feil. Det må ikke 
bli slik at fiskerne blir kriminalisert fordi 
de ikke får til å melde inn digitalt. Det 
bør heller bli mer kontroll på fisken som 

går ut i markedet, mente de tre Øksnes-
skipperne.

Som forventet
Svein Ove Haugland syntes at møte med 
fiskerne var som forventet. 

– Fiskerne er alltid tydelige i sine ut-
talelser og er alltid opptatt av pris. Jeg 
forventet at det ville bli stilt spørsmål til 
prisen som vi har oppnådd på torsken. 
Det er alltid slik, og jeg skjønner at de vil 
ha mest mulig for den fisken de bringer i 
land. Vi må likevel ta hensyn til tilbud og 
etterspørsel og forhandle ut fra det. Jeg 
synes likevel at det var et godt og saklig 
møte der det kom mange innspill både 
til pris og til bruk av Fiskeridirektoratets 
løsning for elektronisk innmelding av 
fangst. 

Leder i Norges Fiskerlag Kjell Inge-
brigtsen forstod også kritikken som kom 
fra fiskerne. 

 – Jeg forstår kritikken og jeg kan love 
at vi skal jobbe hardt for å  oppnå bedre 
pris og for at fiskerne skal få et system for 
innmelding av fangst som passer bra for 
dem, sa Ingebrigtsen.

Svein Ove Haugland gikk grundig gjennom markeds-
analysene som har ligget til grunn for sesongens pris-

forhandlinger. Foto: Svein-Arne Nilsen

Fullsatt sal på Myre da fiskerne møtte ass.direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget 
og leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. Foto: Svein-Arne Nilsen

Kjell Ingebrigtsen, leder i Fiskarlaget lovte å følge mar-
kedsutviklingen nøye. Foto: Svein-Arne Nilsen

Værgudene ga dem fri fra jobben. Da gikk de mann av huse for å 
møte ledelsen i Råfisklaget da den besøkte Myre. Krav om bedre 
pris og kritikk mot Fiskeridirektoratets app som brukes til innmel-
ding av fisk, var blant signalene fiskerne ikke uventet kom med.
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Av Thor E. Kalsaas

Det gikk ikke så galt likevel, og det er 
tross alt rekordåret 2014 vi sammenlig-
ner med. Sammenlignet med pr. uke 14 i 
2014, er det i år betalt høyere priser både 
for torsk, hyse og sei. Landingene fra 
norske fartøy i Råfisklagets distrikt, uten 
å ta hensyn til størrelsesfordeling eller 
om fangstene er ferske eller fryste, viste 
en slik utvikling pr. uke 14 i år sammen-
lignet med til samme tid i fjor:
• Torsk, 27 prosent lavere kvantum 

men 2 prosent høyere verdi.
• Hyse, 5 prosent høyere kvantum og 11 

prosent høyere verdi.
• Sei, 14 prosent høyere kvantum og 

hele 44 prosent høyere verdi.

Rekordåret 2014
Omsetningen i Norges Råfisklags dis-
trikt endte på 7,9 milliarder kroner i 
2014. Av dette utgjorde fangst fra norske 
fartøy 6,5 milliarder, mens utenlandske 
fartøy sto for 1,4 milliarder. Dette er den 
største samlede årsomsetningen i Råfisk-
laget noen sinne, målt i løpende kroner. 
Tilsvarende totalomsetning var 6,3 milli-
arder kroner i 2013. Forrige rekordår var 
2011 med nesten 7 milliarder kroner.

Når omsetningsverdiene korrigeres 
for inflasjon, så var totalverdien høyere 
i perioden 1998 til 2001. Den høyeste 
verdien ble oppnådd i 1999 med 8,8 mil-
liarder, målt i 2014-kroneverdi. Årsaken 
til at omsetningstallene disse årene blir 

så høye, er at de utenlandske landingene 
rundt årtusenskiftet var vesentlig større.

Rekord for norske fartøy: Den eksakte 
omsetningsverdien for norske fartøy var 
på 6,487 milliarder kroner i 2014. Dette 
er den høyeste verdien noen sinne både 
i løpende kroner og i reell verdi. Forrige 
toppår, med nesten like høy verdi, var 
1998 med totalt 6,464 milliarder kroner, 
målt i 2014-kroneverdi.

Torskerekord: Totalt ble det fra nor-
ske og utenlandske fiskefartøy omsatt 
532.000 tonn torsk (rund vekt) i Norges 
Råfisklags distrikt i 2014. Verdien på 
denne torsken var 4,8 milliarder kroner. 
Dette er det høyeste torskekvantumet 
som er registrert hos Råfisklaget noen 
sinne. Av dette ble 407.000 tonn (rund 
vekt) med verdi 3,8 milliarder kroner 
landet av norske fartøy. Dette er rekord 
og er en oppgang fra 391.000 tonn og 3,2 
milliarder kroner i 2013, som da var his-
torisk høyt. 

Torskelandingene fra utenlandske far-
tøy var også høye i 2014. De landet nesten 
126.000 tonn (rund vekt) med verdi 980 
millioner kroner. Dette er en oppgang fra 
nesten 91.000 tonn og 659 millioner kro-
ner i 2013.

Ikke så galt likevel…
Fiskeriene i Råfisklagets distrikt har i år vært preget av mye dårlig 
vær og landligge. På et tidspunkt i februar lå den samlede omset-
ningsverdien hele 600 millioner kroner etter til samme tid i 2014. 
Verditallene i begynnelsen av april, etter 14 uker og etter at påsken 
var over, så betydelig lysere ut. Avstanden til 2014 var utjevnet. To-
talverdien var på samme nivå og for norske fiskere var «etterslepet» 
redusert til 70 millioner kroner i pluss. Omsetningen i påskeuka 
(uke 14) var formidabel. 

Mye skrei, men mindre enn i fjor og forfjor
Det er registrert mindre skrei i år 
enn i rekordårene 2013 og 2014, 
men årets skreiinnsig må fortsatt 
regnes som godt.
F/F Johan Hjort dekket gyteinnsi-
get av skrei i perioden 20. mars til 
4. april 2015. Fordelingen av skrei 
ble kartlagt ved hjelp av ekkolodd 
og fordelingen er vist i kartet. En 
sammenligning med forårets tokt 
viser at fordelingen har beholdt de 
samme hovedtrekkene med høye 
konsentrasjoner langt ute mot egga-
kanten, rundt Røst og i Østlofoten. 
Mengde av skrei langs yttersida og 
nær land i Vesterålen er betydelig 
lavere i år enn i fjor. Toktberegnin-
gene antyder en nedgang på 30 % i 
forhold til rekordinnsigene i 2013 og 
2014. Til sammenligning ser årets 

toktindekser ut til å være over de to 
gode årene 1992 og 1993.
Skreien i fjor var noe småfallen, 
men har tydeligvis benyttet året 
godt vekstmessig. Og tiåringene fra 
i fjor som var på rundt seks kg var 
i år nærmere åtte kg. Gyteinnsiget i 
fjor var dominert av ni og ti år gam-
mel skrei (2004 og 2005 årsklasse-
ne), mens vi i år også har et betyde-
lig innslag av 2006 årsklassen.
Toktresultatene vil sammen med 
annen toktinformasjon og ikke 
minst informasjon fra fisket blir be-
nyttet i en bestandsberegning som 
danner grunnlaget for en rådgiving. 
Dette skjer i regi av det Internasjo-
nale Havforskningsrådet ICES.
Knut Korsbrekke, toktleder
Publisert: 09.04.2015
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Av Svenn A. Nielsen

Bibelske proporsjoner
– Det kan jo hende at noe tilsvarende har skjedd før, men det 
må ha vært før kristendommen kom til landet, sier Charles A. 
Aas spøkefullt.

Han og Godtliebsen viser til at det tidligere var helligdags-
fredning i fisket. Man fisket til og med onsdag i den stille uke, 
så var det stopp til etter 2. påskedag. Dette lovverket ble imidler-
tid opphevet for en del år tilbake, og i år kom det altså til et fiske 
av bibelske proporsjoner.

Mest i Lofoten
– Lofoten fikk mest fisk. Der ble det landet 10.000 tonn. I Vest-
Finnmark 3.500 tonn, mens det i Troms ble hentet 2.700 tonn 
opp av havet, forteller Willy Godtliebsen.

De siste fem årene har tallene fra de samme områdene vært 
langt lavere. Totalt har det i årene 2010 - 2014 ikke vært landet 
mer enn mellom 4.000 og 8.000 tonn.

2014 spesielt
– I fjor var det jo litt spesielt, forteller Charles Aas. – Vi hadde 
fritt fiske for den minste flåten fram til det ble stoppet 24. mars, 
og da vi kom til uke 16 som da var påskeuka, var veldig mange 
ferdig med kvota. I år kom påska tidligere. Før påske opplevde 
vi mye dårlig vær og derfor hadde mange kvote igjen. På top-
pen av dette var tilgjengeligheten god – det var fisk overalt, sier 
Charles Aas

Utfordring å begrense
Utfordringen i år har ikke vært å få fisk, men å begrense en-
keltfangstene av hensyn til kvaliteten. I påskeuka fisket lukket 
gruppe under 11 meter 8.000 tonn torsk, og tallet for åpen grup-
pe var 4.000 tonn. Det forteller litt om dimensjonene på årets 
innspurt i torskefisket.

Tidligere har det også vært vanskelig å få landet fangster inn 
mot påska og på helligdagene, men i år var ikke dette noe pro-
blem. Mottakene gikk for full maskin, noen steder gjennom 
hele helga.

Båter i kø for å lever fisk i Breivikbotn i påskeuka. 
Foto: Råfisklaget

Rekordpåske. Formidable 18.900 tonn torsk ble landet 
i Nord-Norge i løpet av den stille uke, forteller Willy 
 Godtliebsen og Charles A. Aas i Norges Råfisklag.  
Ingen av dem har sett slike tall tidligere.

Påskemorgen 
slukket sorgen
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Hilde Herland – doktor kvalitet

Av Svenn A. Nielsen

– I doktorgraden sammenlignet jeg kvaliteten på opp-
drettsfisk med villfisk, for å si det veldig, veldig enkelt, 
sier Hilde.

Ut på båtene
Nå skal hun ikke bare sitte inne i kontorlandskapet på 
Råfisklaget – mange vil etterhvert stifte bekjentskap 
med henne når hun kommer ut på båtene for å se på 
utbløgging og kvalitet.

– Det finnes jo noen paragrafer, og vi skal sjekke 
hvordan dette regelverket etterfølges om bord i båtene. 
Det handler om bløgging, utblødning, fangstskader og 
rigging ombord. Ser vi noe, skal vi forsøke å gjøre fis-
kerne oppmerksomme på det forbedringspotensialet 
som finnes.

Forsvarsunge
Hilde Herland snakker nordnorsk og tilnærmet riks-
mål.

– Jeg er forsvarsunge, forklarer hun. – Fra Vardø, og 
jeg har også vært innom fiskeindustrien. 

Hilde er opptatt av å skape en god dialog med fisker-
ne, og tror kanskje bare det at noen står på kaikanten 
og ser på arbeidet som gjøres har en virkning.

– Hvordan føler du at du blir mottatt?

– Jeg har bare gode erfaringer. Men hadde jeg fron-
tet doktograden og forskererfaringen overfor fiskerne, 
hadde jeg helt sikkert blitt kasta på havet. På Senja opp-
levde jeg at kaillan ikke ville gå hjem, når vi kom, to 
jenter på kaia, ler hun.

Ydmyk
Hilde Herland sier hun er ydmyk i forhold til den kom-
petanse fiskerne besitter, men hun ser også at kvalite-
ten på råstoffet er variabel.

– Vi kan ha verdens beste råstoff, men det kan også 
ødelegges ved feil behandling. Likevel er det ikke van-
skelig å skjønne at når været er dårlig og alt kastes hit 
og dit, er det ikke bare bare å komme på land med  
første klasses kvalitet.

Bedre kvalitet
Hun sier man må samarbeide med fiskerne, og hun 
ser oppriktig ut når hun sier:

– Det ser bedre ut nå enn før. Selv garnfisken er 
jevnt over av bedre kvalitet.

Mange har allerede møtt henne når hun har vandret 
kailangs i fiskeværene, og enda flere skal bli det.

– Jeg må takke og berømme fiskerne for måten de 
har tatt i mot meg på. Det har vært fine opplevelser, 
sier Hilde Herland.

Hilde Herland kan kalle seg doktor – doktor scient. Hun 
er biokjemiker fra NTNU og har en doktorgrad i sjømat-
kvalitet. I november i fjor entret 44-åringen Råfisklags-
skuta og ble prosjektleder.

Hilde Herland, eller doktor kvalitet. 
Foto: Svenn A. Nielsen
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Av Svenn A. Nielsen

Et av hovedmålene er å sikre god holdbar-
het og god ferskfisk-kvalitet også etter at 
fisken har reist langt. Ved å reise ut i mar-
kedet får Skreipatruljen kontrollert skrei 
som har reist litt lengre og kommet seg 
litt nærmere forbrukeren. Det er noen 
potensielle feil som ikke er så lette å se 
når fisken er helt fersk, og disse vil man 
kunne oppdage etter noen dager. Det gir 
et godt grunnlag for tilbakemeldinger til 
pakkerne.

– Vi har gjennomført åtte kontroller på 
seks dager gammel fisk, sier avdelings-
sjef i Råfisklaget Charles Ingebrigtsen, 
som utgjorde Skreipatruljen sammen 
med Kjell Arne Pedersen. – Etter at fang-
stene har tatt seg opp og det har vært noe 
dårlig vær i forkant var vi redd for at vi 
kunne finne noe fisk med avvik, men det 
skjedde ikke. Den fisken vi har sett har 
rett og slett vært fantastisk. Det er en ny-
telse å se slikt håndverk og det vitner om 
stor profesjonalitet hos pakkerne. Dette 
er fisk som uten tvil vil holde de reste-
rende seks dagene av holdbarhetsmer-
kingen, avslutter Ingebrigtsen.

Det er tidkrevende og omfattende å 
kontrollere fisk som er så geografisk 
spredt. Kontrollørene har derfor vært på 
farten i snart en uke. De har valgt å kon-
sentrere seg om utvalgte omlastningster-
minaler og butikkutsalg. 

Terminalsjekk
I februar besøkte SKREI-patruljen de sto-
re omlastningsterminalene i Sør-Norge 
og Danmark. Det hadde vært en treg start 
på årets vinterfiske, og suget i markedet 
etter fersk skrei var stort. Mye av fisken 
distribueres via disse terminalene.

– SKREI-patruljen skal følge med at 
fisk som pakkes som merkevaren SKREI 
holder den høye kvaliteten varemerket 
lover, sier Charles Ingebrigtsen i Råfisk-
laget. – Dette gjør vi best ute på termina-
lene der vi møter fisk fra flere pakkerier. 
Ute på veien ser vi også godt om fisken er 
robust nok til å tåle reisen til markedet så 
godt som den skal. Vi sjekker også at pak-
keriene forholder seg lojalt til merkefel-
lesskapet og pakker i henhold til SKREI-
standarden. Dette for å sikre forbrukerne 
skrei av beste kvalitet.

For åpent kamera
– Vi har sjelden opplevd at det har blitt 
tatt så mye film og bilder under åpning av 
esker på skreikontroll. Kamera var tett på 
og fikk med seg alle detaljer, da spanske 
journalister og fotografer fra ulike medie-
hus i Spania besøkte Senja for å oppleve 
og dokumentere skreifisket. Blant disse 
var Spanias største avis El País. 

Journalistene fikk være med fiskere 
ut på en arbeidsdag på havet, omvisning 
hos Brødrene Karlsen på Husøya og inn-
føring i kontroll av merkevaren SKREI. 

Til slutt ble det duket for tradisjonell møl-
jemiddag hjemme hos familier i Grylle-
fjord.

– Deltakerne fikk en god innføring i 
jobben Skreipatruljen avgjør og hva som 
skiller en kvalitetsmerket skrei fra annen 
skrei, sier Internship Jeanette Veibakken 
i Norges sjømatråd. 

– Skrei har blitt kjempepopulært i Spa-
nia og alle går og venter på at den skal 
komme i butikken. Spania er det sjette 
største markedet for fersk torsk fra Norge 
og dermed et viktig ferskmarked.

Råfisklaget har overtatt
Råfisklaget har overtatt systemrevisjonen 
for SKREI-merket fra Veritas. Systemre-
visjoner blir foretatt for å sikre at syste-
met i bedriftene er ivaretatt, dokumenta-
sjon må fremlegges, og det må fremgå at 
det er i aktivt bruk for å få pakke merke-
varen SKREI®.

Kontoller
I januar gjorde Råfisklaget derfor en om-
fattende kontroll over hele landsdelen

– Det har vært en spennende uke 
med SKREI-patrulje, SKREI-revisjon, 
ressurskontroll, kvalitetskontroll, møte 
med svenske toppkokker, og ikke minst 
ett treff med selveste Kronprinsen, Alt 
tilgjengelig mannskap har vært ute i felt 
og vi har hatt oppdrag over store deler av 
Nord-Norge, fortalte avdelingssjef Char-
les Ingebrigtsen etter den hektiske uka 
som også ble preget av mye dårlig vær. 
(rafisklaget.no)

Skreipatruljen har fulgt skreien fra det kalde nord til det  
varmere sør. I mars kontrollerte patruljen kvalitetsmerket  
SKREI på  omlastningsterminalene i Nord-Spania.

Skreipatruljen:

Suveren 
SKREI 
i Spania

Foto: Norges Råfisklag
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Urtepanert klippfisk
Det skal ikke mye til for å lage en god mid-
dag. I denne oppskriften vender du klipp-
fisk i en blanding av timian og persille, 
steker den i smør og serverer med kokte 
poteter.

4 porsjoner
400 g klippfisk, utvannet og renset 
1 stk fennikel, frisk 
2 stk sjalottløk 
1 dl timian, frisk 
1 dl persille, frisk 
1 stk egg 
smør 

Tilbehør
potet 

Framgangsmåte
Skjær klippfisken i serveringsstykker og 
tørk dem godt med tørkepapir.
Skjær fennikel og sjalottløk i tynne strimler.
Finhakk persille og timian, og bland 
sammen.
Pisk sammen egg og vend klippfiskstyk-
kene først i egg, deretter i urteblandingen.
Stek stykkene i stekepanne med smør i ca.  
3 minutter på hver side.
Ha fennikel og sjalottløk i stekepannen 
sammen med fisken de siste minuttene av
steketiden. 
Server klippfisken med stekt fennikel og 
sjalottløk, og kokte poteter.

Fiskegrateng
Er det lenge siden du har smakt skikkelig 
hjemmelaget fiskegrateng? Her er den. Et-
ter dette vil familien neppe sette like stor 
pris på fetteren fra frysedisken. Server klas-
sikeren rykende varm med råkost, kokt po-
tet og litt smeltet smør.

4 porsjoner
600 g torskefilet, uten skinn og bein 
3 ss smør 
4 ss hvetemel 
4 dl melk 
3 egg 
salt 
muskat 
griljermel 

Tilbehør
råkost 
poteter 

Framgangsmåte
Sett stekeovnen på 180 °C.
Skjær torskefilet i biter.
Smelt smør og rør inn hvetemel. Spe med 
melk, litt om gangen. Rør godt mellom
hver gang til du får en saus uten klumper. 
Dersom du bruker rå fisk lager du
sausen ekstra tykk.
Avkjøl sausen litt, rør inn egg og smak til 
med salt og muskat.
Bland torskebitene inn i sausen og hell gra-
tengmassen over i en smurt ildfast
form. Dryss over griljermel. Stek gratengen 
på nederste rille i ca. 40 min. Server
med råkost og kokt potet.
Tips: Fiskegrateng kan lages av all type hvit-
fisk både rå og kokt. Bruk gjerne rester fra 
dagen før. Kokt makaroni eller grønnsaker 
kan erstatte litt av fiskemengden. Steketi-
den vil være kortere når fisken er kokt.

Sitrusmarinerte reker
Reker marinert i grapefrukt servert med 
potetskiver er en spennende kombinasjon. 
En enkel appetittvekker, kan serveres enten 
som en spennende forrett eller som tapas.

4 porsjoner
200 g reker, uten skall 
2 fedd hvitløk 
200 g cherrytomat 
2 dl urter, friske 
1 stk grapefrukt 
0,5 dl pinjekjerner 
150 g fetaost 
0,75 dl olivenolje 
salt og pepper 

Tilbehør
2 stk poteter 
olje 
salt 

Framgangsmåte
Finhakk hvitløk, tomat og urter. Skrell gra-
pefrukt, del i båter og fjern skinnet av
båtene slik at du bare har fruktkjøttet igjen.
Rist pinjekjerner i tørr stekepanne. Bland 
sammen hvitløk, tomat, urter, grapefrukt, 
pinjekjerner og fetaost i en bolle, og vend 
inn rekene. La blandingen stå og trekke i 
kjøleskapet i 1 time.

Tilbehør: Sett stekeovnen på 225 °C. Skjær 
potetene i 1-2 cm tykke skiver på langs. 
Legg dem på et stekebrett med bakepapir, 
pensle med olje og dryss med litt salt.
Stek skivene i stekeovnen i ca. 15 minutter. 
De skal bli myke og få litt farge.
Ta blandingen ut av kjøleskapet.
Hell overflødig væske av rekeblandingen, 
tilsett olivenolje og smak til med salt og
pepper. Server de sitrusmarinerte rekene 
sammen med de stekte potetskivene.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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