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Bestanden er god og kvotene høye, særlig 
for torsk og hyse hvor man taler om histo-
riske dimensjoner på bestandene. På den 
annen side er markedene ikke helt i ba-
lanse, særlig på grunn av uroen i det euro-
peiske markedet.

Den siste faktoren har ført til at minste-
prisen på torsk ble satt ned før årets vin-
tersesong, slik at minsteprisene er omtrent 
på samme nivå som vinteren 2011. Dette er 
det selvsagt ingen fi skere som er glad for, 
og noen gir ikke uventet høylytt uttrykk for 
dette. Både på de mange møtene Råfi skla-
get arrangerer med fi skerne, så vel som i 
diverse diskusjonsforum i fi skeripressen, 
har dette kommet til uttrykk – ofte i sterke 
ordelag.

I kritikken av de nye minsteprisene, er 
det en del utsagn som gjerne går igjen. Ett 
utsagn er at selv om det er betydelig usik-
kerhet, så «burde bare Råfi sklaget sette en 
pris og stå på den». Dette kan høres betime-
lig ut i vanskelige tider, men vil det fungere 
hvis fi skeindustrien ikke kjøper fi sk til den 
minsteprisen? Som nevnt innledningsvis 
er fi skerne, særlig de med de minste og 
minst mobile båtene, helt avhengig av å 

fi ske og levere torsk i vintersesongen. Hva 
med denne fl åten hvis fi skeindustrien ikke 
kjøper fi sk – eller reduserer sin aktivitet til 
et minimum? Dette var situasjonen i 2009, 
hvor mange fi skere opplevde omsetnings-
vansker med påfølgende lange sesonger og 
sjølproduksjon av tørrfi sk som alternativ.

En annen gjenganger i debattspaltene 
er at det betales mye bedre for torsken på 
islandske fi skeauksjoner. Det er riktig at 
prisen på auksjonene på Island, Færøy-
ene og i Danmark gjennomgående er høy-
ere enn prisene i Norge. Men det mange 
overser, er de relativt beskjedne kvanta som 
går over disse auksjonene. Det er helt feil å 
sammenligne snittprisene på torsk i Norge 
med oppnådde priser på auksjoner som 
har et lavt kvantum. Eksempelvis omsettes 
det ca. 27.000 tonn torsk på auksjonene på 
Island i løpet av ett år. Råfi sklagets min-
stepriser må ta høyde for at vi skal lande 
og omsette opptil 60.000 tonn torsk i mars 
måned. Hvilke auksjoner er det som kan 
sammenlignes med dette? Dette betyr selv-
sagt noe for prisen som oppnås både hos 
oss og på auksjonene. Et annet viktig fak-
tum er at under 20 prosent av torskekvan-

tumet på Island selges på auksjonene, re-
sten selges på avtaler i integrerte selskaper 
som eier båtene, og her er prisene vesentlig 
lavere enn på auksjonene.

Det er også enkelte som hevder at Rå-
fi sklaget tar for mye hensyn til fi skeindus-
trien når prisene fastsettes, og at man mer 
ensidig burde vektlagt hensynet til fi sker-
ne. Når vi vet hvor avhengig kystfl åten er 
av et oppegående mottakssystem på land, 
er det vanskelig å forstå denne påstanden. 
Råfi sklagets minstepriser må være basert 
på utviklingen i markedene og de må gi 
grunnlag for lønnsomhet over tid for fi s-
keindustrien. I motsatt fall risikerer man 
at fi skernes mottaksapparat forvitrer eller 
forsvinner.

Minsteprisene vil nok fortsatt vekke dis-
kusjon, og slik skal det være. Det er enkelt 
å forstå at fi skerne er misfornøyd når min-
steprisene går ned, og denne misnøyen 
skal selvsagt komme til uttrykk. Det er da 
vesentlig at debatten bygger på hva det er 
mulig å få til innenfor den markedsøkono-
mien vi alle opererer innenfor. Vi kan ikke 
lukke øynene for at naturen er som den er 
med en fantastisk overfl od i vinterseson-
gen, og at kystfl åten er helt avhengig av fl yt 
i avsetningen i denne perioden.  

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Minsteprisen 
Vi står midt oppe i hovedsesongen for fi skerne i nord, nemlig 

 vinterfi sket etter torsk. I løpet av de fi re første månedene i året legges 

hovedgrunnlaget for inntektene for den delen av fi skefl åten som har 

torsk, sei og hyse som sine viktigste inntektskilder.

Ass. direktør Svein Ove Haugland forklarer utviklingen i markedene under et møte på Ramberg i Lofoten. Foto: Svenn A. Nielsen
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Av Svenn A. Nielsen

Stor samvirkeorganisasjon

– Råfi sklaget med sine 7 milliarder i omset-
ning i 2011 er en av de store samvirkeorga-
nisasjonene i landet, forteller juridisk råd-

giver Gerd Kristoffersen, hun er nestleder 
i styret for Samvirkesenteret. Det ble eta-
blert 1. januar 2008 av Coop, Norsk Land-
brukssamvirke, Norske Boligbyggelags 
Landsforbund (NBBL), Norges Råfi sklag, 

Gjensidige, Landkreditt og Det Kongelige 
Selskap for Norges Vel. 

Et tyngdepunkt

Også noen av de andre fi skesalgslagene 
har sluttet seg til Samvirkesenteret, og til 
sammen utgjør fi skerisamvirkene ett av 
tyngdepunktene i samvirkebevegelsen i 
Norge. Samvirkesenteret er i dag en foren-
ing der alle samvirkeforetak kan søke med-
lemsskap.

Råfi sklaget ble styrket som samvirkebe-
drift da årsmøtet i 2011 endret vedtektene 
slik at de ble i tråd med den nye Samvir-

Samvirkeledere på toppen av Domusbygget i Tromsø med utsikt mot Råfi sklaget. Fra venstre Marit Hemmingsen, markedssjef i Coop Nord, Kjell Olav Pettersen, adm. dir. i Coop 

Nord og juridisk rådgiver i Råfi sklaget, Gerd Kristoffersen. Foto: Svenn A. Nielsen

Norges Råfi sklag og Coop Nord er to av Norges mest suksessrike 

samvirkebedrifter. Bedrifter som begge har hovedkontor nærmest 

vegg i vegg i Tromsø og som også befi nner seg i en mer enn 150 år 

lang tradisjon. Nå har FN omfavnet Samvirketanken i et heidun-

drende  internasjonalt samvirkeår. 

Samvirkebedriftene – 
verdensomspennende suksess
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Av Svenn A. Nielsen

Med 79.000 medlemmer fra Skjervøy i 
nord til Reine i Lofoten i vest, er Coop Nord 
den desidert største handleskjeden i Nord-
Norge. 1.038 ansatte i til sammen 87 butik-
ker er med på å skape en omsetning på 2,7 
milliarder kroner. 

På Langnes i Tromsø vokser det nye kjø-
pesenteret dag for dag. En milliardinveste-
ring som vil gi plass til 116 butikker under 
samme tak. Mange har stilt spørsmål ved 
denne gigantsatsingen, men adm. dir. Kjell 
Olav Pettersen, ser helt rolig ut der han tar 
i mot i ”Domusbygget” på kaia i Tromsø.

– Vi har kalkyler som er relativt trygge, 
sier han, men legger til at ingen kan forsi-

kre seg mot total kollaps. Og han kan ikke 
være helt alene om å tenke at dette er trygt.
Ett år før det nye senteret skal stå fi ks fer-
dig er allerede 90 avtaler med leietakere på 
plass.

– Jekta storsenter var utdatert. Det er rett 
at vi nå bygger litt overkapasitet, men vi 
kan ikke bygge ut hvert år, så dette må stå 
seg en tid. Skulle vi ikke stå i fare for å tape 
markedsandeler var vi nødt til å gjøre noe 
nå, sier Pettersen. 

I Norge fi nnes det 116 samvirkelag, for-
teller markedssjef Marit Hemmingsen. 
Mange av dem består bare av en eller to 
butikker. I Nord-Norge har fusjoneringen 
av de små samvirkelagene pågått i fl ere tiår.

– Det kom som følge av erkjennelsen 
om at vi må være mer robust, og Coop 
Nord er i dag resultatet av fusjoner mellom 
Coop Midt-Troms, Coop Lofoten og Coop 
Nordland. Det gjør oss til det tredje største 
Coop-laget i Norge.

– Det er også i dette perspektivet vi på-
tar oss ansvar for arrangement som for 
eksempel Døgvillfestivalen, Tromsø Inter-
nasjonale Filmfestival og oppevelsesente-
ret Polar Zoo. Vi gir medlemmene tilbud 
om rabatter på Døgvill og til Poalr Zoo 
samt gratis fi lm under fi lmfestivalen. Også 
Tromsø Idrettslag, Grottebadet i Harstad 
og skilandsbyen i Målselv har vi et samar-
beid med.

Barn og unge er heller ikke glemt når 
Coop tar sitt samfunnsansvar. Et par mil-
lioner kroner årlig brukes på breddeidrett 
og på satsing blant de yngste.

Sammen med Råfi sklaget eier Coop Nord 
i dag Domusbygget og kaia.  Før hadde de 
to organisasjonene kontorer sammen. Når 
går utviklingen en annen vei. Coop fl ytter 
kontorene til Bjerkaker på Sør-Tromsøya, 
mens Råfi sklaget utvikler Domusbygget til 
nye forretningsformål. 

keloven. I motsetning til ordinære samvir-
kebedrifter, der medlemmene betaler kon-
tingent og slik har et direkte eierskap til 
bedriftene, er det gjennom omsetningsav-
giften medlemmene betaler til Råfi sklaget. 
Formelt er det medlemsorganisasjonene 
som eier laget.

Gammel idé

Men den som, i likhet med meg, gikk rundt 
og trodde samvirkeideen var en norsk opp-
fi nnelse, må tro om igjen. 

De eldste

Produksjonssamvirkene ble etablert alle-
rede i 1749, i form av møller drevet av ar-
beidere i Chatham og Woolwich, leser vi 
på www.samvirke.org. Da den industrielle 
revolusjon for alvor satte inn, fi kk samvir-
kemodellen også vann på mølla, og i dag 
oppmuntrer FN i samvirkeåret 2012 til dan-
nelsen av samvirkebedrifter over hele ver-
den.

– Det er de samme prinsippene som gjel-
der i dag som den gang – det handler om 
felles interesser, felles løsninger og felles 
ansvar, forklarer Gerd Kristoffersen.

Ny lov

I 2008 kom den nye Samvirkeloven, ved-
tatt av Stortinget. Da ble også det nasjonale 
Samvirkesenteret etablert. Der fi nner vi i 
dag oppskriften på hvordan man kan starte 
en samvirkebedrift, og stadig fl ere benytter 
seg av modellen. Det handler om kreative 
yrker like mye som de tradisjonelle samvir-
kene innen landbruk og fi ske.

– Det er mindre kapitalkrevende å starte 
en samvirkebedrift enn et ordinært AS, for-
klarer Kristoffersen. 

Medlemsstyrt

Et samvirkeforetak er en selvstendig sam-
menslutning av minst to fysiske eller ju-
ridiske personer. Formålet er  å fremme 

de økonomiske interessene til medlemmene 

gjennom deres deltakelse i virksomheten. 
Medlemmene kan være brukere, leverandø-
rer eller produsenter.

Samvirkeforetak eies og styres av de som 
samhandler med foretaket og dermed opp-
når direkte nytte av foretakets virksomhet. 
Med samhandling mener vi f.eks. kjøp eller 
salg av varer eller tjenester, arbeidede timer 
eller utførte oppdrag. 

Samvirkeforetak har i utgangspunktet 
åpent og frivillig medlemskap. Det vil si at 
alle som kan dra nytte av virksomheten kan 
bli medlem. Samvirkeloven åpner likevel 
for å stille betingelser for medlemskap, så 
lenge det er saklig grunn for det. Slike be-
tingelser kan f.eks. være foretakets kapasi-
tet eller krav til medlemmenes kompetanse.  

Begrenset ansvar

Medlemmene har begrenset økonomisk 
ansvar, dvs. at den enkelte ikke har ansvar 
for foretakets gjeld utover eventuell inn-
skutt andelskapital.  

Beslutninger i årsmøtet fattes normalt ut 
fra prinsippet om ett medlem, én stemme. 
Samvirkeloven åpner for at medlemmene 
kan ha fl ere stemmer, men bare dersom 

stemmene fordeles etter omsetning med 
foretaket og ikke etter innskutt kapital. 

Kan ikke kjøpes

Overskudd kan fordeles på medlemmene 
etter den enkeltes omsetning med foreta-
ket, det vil si verdien av kjøp, salg, arbei-
dede timer eller utførte oppdrag. 

Samvirkeforetak har ikke fritt omsette-
lige eierandeler og kan følgelig ikke kjøpes 
opp. 

Mens kravet for å etablere et aksjesel-
skap er minimum kr 30.000, stilles det ikke 
tilsvarende krav i samvirkeforetak. Egenka-
pitalen skal imidlertid til enhver tid være 
forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og 
risiko. 

Samvirkeforetak har ikke regnskapsplikt 
når salgsinntektene er under to millioner 
kroner, og det er ikke krav om offentlig god-
kjent revisor når de samlede driftsinntekter 
er under fem millioner kroner.

Et gullegg

«... – det handler 
om felles interesser, 
felles løsninger og 
felles ansvar,...»
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Av Svenn A. Nielsen

– Du heier vel på Kowalczyk?
Jeg spør med en smilende, lett ironisk 

undertone.
– Ja!
Svaret er direkte. Ingen nøling, som om 

det var lenge forberedt, eller som om det er 
et svar han ofte gir. Akkurat denne januar-
dagen har Tour de Ski-sirkuset kommet til 
Toblach i Italia. Marit Bjørgen og Justyna 
Kowalczyk skal gjøre opp seg i mellom på 
en tre kilometer kort etappe. 

Trygve Myrvang, administrerende direk-
tør i Norges Råfi sklag, sitter med ryggen til. 
Han stirrer på en dataskjerm. Det er tirsdag 
første uka i januar. En og en halv arbeids-
dag inne i det nye året har møtene allerede 
begynt å hope seg opp. Han må ha kontroll 
på kalenderen sin. I 2011 ble han utnevnt 
til honorær konsul for EUs fjerde største 
nasjon, Polen. I et hjørne av kontoret står 
det polske fl agget, og på jakkesalget har han 
festet en pin der det norske og det polske 
fl agget vaier side om side.

– Klart jeg heier på Kowalczyk, og på den 
nordnorske kysten.

Trygve Myrvang misliker settingen – å 
skulle bli intervjuet om noe annet enn Rå-
fi sklagets mangehånde oppgaver. 

– Jeg får mange spørsmål fra journalister 
om hva jeg har spist til middag i dag, hvilke 
tv-programmer jeg ser på, men jeg takker 
alltid nei så høfl ig jeg kan. Krimskrams, 
kaller han denne typen journalistikk, og

han hater krimskrams, sier han.
«Dette kan bli vanskelig», noterer jeg i 

en parentes, før jeg kaster meg ut på dypt 
vann:

– Råfi sklaget eies jo av fi skerne, og dere 
er jo på en måte fi skernes representanter. I 
går kjøpte jeg en torskefi let til 139 kroner 
pr. kilo. Fiskerne får 14 – 15 kroner for fi s-
ken. Hvem er det som stikker av med for-
tjenesten?

– Utbytte på en fi sk er rundt 60 prosent. 
Så skal jo fi skekjøperen bearbeide fi sken 
med verdens dyreste fi skeindustriarbeide-
re, så skal den pakkes og kjøres til butikken 
som jo også skal ha sitt utbytte. Svinn har vi 
også – butikken får neppe solgt alt, selv om 
den ferske fi leten kanskje kan røykes etter 
en dag eller tre og selges.

– Men er 139 kroner kiloet en grei pris 
til forbruker?

– Nei, den er alt for høy i forhold til det 
fi skerne får. Men det er bare mellom en og 
to prosent av fi sken som anvendes på den-
ne måten.

Jeg hadde altså forberedt meg til et por-
trettintervju. Mange spørsmål inneholder 
mye krimskrams, skjønner jeg. Men her 
sitter jeg altså – på Råfi sklagets største kon-
tor ved et stort blankpolert møtebord. Noen 
vil kanskje komme på å si det er elegant. 
Lys bøk med ti stoler rundt der sittepute og 
rygg er i blått vevd tøy. Rett ovenfor meg 
– Trygve Myrvang. Ingen av oss sier et ord.

Jeg reddes av gongongen, eller telefonen 
for å være helt sannferdig. Trygve Myrvangs 
telefon ringer. Jeg trekker pusten, blar i 
notatboken. Ser meg rundt i rommet. Syv 
kunstverk pryder veggene. Knapt utvalgt 
etter direktørens eget ønske, gjetter jeg. 
Stilart og sjanger spriker for mye til det. Et 

oljemaleri med tydelig tema fra Lofoten. 
Sjarker i havn med Lofotens karakteristiske 
fjell i bakgrunnen. Antakelig gaver Råfi sk-
laget har mottatt i forskjellige sammenhen-
ger – alle med motiver som gir assosiasjon 
til kyst og fi skerier. Skrivebordet er fullt av 
papirer – hauger med papirer, ordnet i sys-
tematiske bunker. 

– Hva fi kk en ung jurist til å velge en kar-
riere i Råfi sklaget i stedet for å etablere seg 
som godt betalt forretningsadvokat?

– Egentlig skulle jeg bli fi skerikandidat, 
men så ble det altså juss i stedet. Jeg kom-
mer fra Foldvik i Gratangen – ei fangst- 
og fi skeribygd, og jeg ble tidlig opptatt av 
systemene rundt fi skerinæringen. Da jeg 
studerte gikk jeg da også nærmere inn på 
konsesjonssystemene.

Trygve Myrvang vokste opp med tre søs-
ken. Faren døde samme år han ble født. 
Mora slet ungefl okken frem. Velferdssam-
funnet har gått en lang vei siden midten av 
1950-tallet. Alenemødre hadde det ikke lett. 
En dyp beundring er lett å få øye på når han 
snakker om sin mor.

– Ei fl ott dama. Hun ble 98 år gammel, 
ville at ungene skulle få utdanning, og det 
var slett ikke verken enkelt eller vanlig med 
skolegang utover grunnskolen da jeg vokste 
opp. Hun sto imidlertid hardt på, og denne 
staheten har jeg nok arvet. I 1968 dro jeg 
derfor, etter framhaldsskolen, til Målselv 
for å gå på statsrealskole.

1968! Det betyr at Trygve Myrvang og jeg 
gikk på Målselv statsrealskole samtidig, om 
enn ikke i samme klasse, men uten at noen 
av oss kan erindre den andre. I to år hadde 
vi de samme lærerne og de samme frimi-

Trygve Myrvang –
direktør og konsul
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nuttene, men ikke én av oss kan minnes 
et eneste berøringspunkt gjennom disse to 
årene.

Det forundrer oss begge, men etter hvert 
demrer det litt. Mens jeg slentret meg 
nedover veien til røykeplassen for å rulle 
en Petterøes sammen med alle de andre 
røykerne på skolen, kan Trygve Myrvang 
godt ha passert meg i god joggefart. Han 
var interessert i fotball og friidrett – løping 
helst – mine interesser var nok ikke av det 
samme sunne slaget.

Han er stolt av fi skerne, og av Råfi skla-
get og av at førstehåndsverdien gjennom 
det siste året har økt med mer enn én mil-
liard kroner. Avisene fylles av oppslag der 
smilende fi skere forteller om årsinntekter 
på nesten en million kroner. 

– Vi har skapt mange millionærer. Sam-
tidig med at førstehåndsverdien over år har 
steget, har antallet båter blitt færre. Fasiten 
er at noen tjente godt i 2011. 

Bakgrunnsforklaringen handler om en 
nøktern minstepris, men samtidig en for-
valtning som har gitt økte kvoter. 

– Og nå er Råfi skloven satt under press?
– Det har vært et ønske fra politikerne, 

og utvalget som har sett på loven, er ferdig. 
– resultatet er ute på høring. Fra Råfi skla-
get har vi merkelig nok, ikke vært direkte 
representert i utvalget, sier direktøren.

Han tror imidlertid ikke at Råfi skloven  
vil bli utsatt for store og dramatiske endrin-
ger. Soria Moria-erklæringen burde garan-
tere for dette.

– Jeg stoler på at politikerne holder seg 

til Soria Moria, og jeg skjønner ikke hvorfor 
man skal endre noe som har fungert godt. 
Omsetningssystemet er noe, ikke minst 
EU, misunner oss, og salgslagene er blant 
de sterke lenkene i ressurskontrollarbeidet. 
Vi baserer oss på årtier med kunnskap og 
erfaring.

Trygve Myrvang har vært administreren-
de direktør i Norges Råfi sklag siden 1999. 
Da han ble ansatt som toppleder, hadde 
han allerede jobbet i Råfi sklaget i 16 år, og 
fra 1988 var han assisterende direktør. Han 
har opplevd mange oppturer, men har også 
fått sin andel av nedturene i næringa. In-
genting har imidlertid rokket ved en usvi-
kelig tro på fremtiden. Verden må ha mat, 
og den beste fi nnes i havet utenfor Norge.

– Ser du ingen mørke skyer i horison-
ten?

– Absolutt! den internasjonale situasjo-
nen er spennende. Vi eksporterer 95 pro-
sent av fangsten og er totalt avhengig av 
konsumentene i Europa.

– Kan vi se for oss en situasjon der folk 
skulle slutte å spise fi sk?

– Nei, folk må ha mat, men i trange tider 
strammer folk livreima, og vi er utsatt for 
hard konkurranse fra billige matvarer. Det 
handler om kornprodukter, kylling og også 
billig fi sk. Den konkurransen er tøff. 

Det er ikke minst næringsutvikling 
langs kysten som interesserer Trygve Myr-
vang. Derfor synes han det har vært trist å 
se at Nord-Norge har mistet så mange ret-
tigheter, særlig innenfor det pelagiske fi s-
ket. 

– Det handler ikke bare om selve fi sket, 
men alt det som dette skaper av nærings-
liv i tillegg. Service og handel som gir store 
ringvirkninger. I stedet opplever vi å bli fi -
lialisert, sier han.

For Råfi sklaget handler det om hvit fi sk, 
om reker og krabbe, tare og skjell. Om ar-
ter som langs kysten kan fi skes fritt og gir 
utkomme til fi skere fra Sunnmøre til gren-
sen mot Russland, men Trygve Myrvang 
ser selvsagt også den store betydningen av 
oppdrettsfi sken.

«... jeg ble tidlig 
opptatt av 
systemene rundt 
fi skerinæringen.»

Møter og telefonsamtaler preger dagene. Foto: Svenn A. Nielsen
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– Men også her ser vi, i en kapitalkre-
vende næring, tendenser til at Nord-Norge 
forsvinner ut.

– Har samfunnet satset mer på opp-
drettsfi sken enn på den ville?

– Behovet for forskning på oppdretts-
fi sken er stort, men det er også behov for 
god forskning på forvaltningen av villfi sk. 
Jeg savner en sterkere forskningsinnsats 
på markedsføring av vill fi sk. Vi lever jo i 
en helt annen verden enn oppdretterne. 
Det er akseptert at laksen selges ubearbei-
det, sløyd med hode. For vill fi sk er det helt 
motsatt. Vi selger 70-80 prosent av fi sken 
vår bearbeidet, og det er utfordrende for et 
land med verdens høyeste kostnadsnivå på 
bearbeiding.

– Burde man legge om?
– Vi må ta inn over oss at vi er et høy-

kostland, men jeg mener det bør føre til at 
vi stadig blir mer innovative og kreative. Vi 
skal sloss for å opprettholde arbeidsplas-
sene, men jeg ser at det blir en tøff kamp.

Mens jeg skriver på dette intervjuet dun-
drer nyheten om det gigantiske oljefunnet 
på Havisfeltet inn i alle kanaler. Statoils 
andre store funn i nord på under ett år. 
Olje selskapene er i ferd med å knekke olje-
koden for Barentshavet og spådommen om 
at regionen vil bli den sterkest voksende 
oljeøkonomien i Europa ser ut til å slå til.

Havisfeltet ligger bare vel 220 kilometer 
ut fra Melkøya, og utviklingen innen petro-
industrien vil ikke bare gi fi skerinæringen 
hodebry i forhold til oppvekstområdene for 
torsken. 

– Vi vil måtte konkurrerer med olje og 
gass om de kloke hodene – om de fl inke 

medarbeiderne, og skal vi makte det må vi 
jammen stå tidlig opp om morgenen, sier 
Trygve Myrvang.

– Men er konfl iktene mellom olje og fi sk 
løst?

– Vi har funnet løsningen i noen områ-
der, og det skal være plass til begge, men 
når vi snakker om arealer, kan det fort bli 
krig. Lofoten er jo et klart eksempel på det-
te. Fødestua og viktige oppvekstområder for 
viktige fi skearter må det tas spesielt hensyn 
til, sier Myrvang med stort ettertrykk.

– De fornybare ressursene må ha første 
prioritet, sier han alvorlig, men legger til at 
det også fi nnes områder i Barentshavet der 
næringene kan drives side om side.

– Fiskerinæringen har evighetens per-
spektiv over seg. Vi forvalter fornybare res-
surser for fremtidige generasjoner, og jeg 
har usvikelig tro på den tradisjonelle fi ske-
rinæringen.

– Men hvordan går det med båtene un-
der 11 meter?

– Vi ser at båtene blir større og færre. 
Dette er en politisk debatt som må fortset-
te, og her fi nnes det ikke noen fasit.

– Kan kystfl åten, slik vi ser den i dag 
overleve?

– Dersom fl åten får akseptable ramme-
betingelser, vil det gå, og det er jo trist å 
tenke på en kyst uten små og mellomstore 
båter. Vi vil bli mye fattigere uten disse bå-
tene.

I FiskeribladetFiskaren raser fi skerne de 
første ukene av januar. I alle fall de fi skerne 
som uttaler seg etter at minsteprisen er re-
dusert. Prisforhandlingene er akkurat fer-
dige og storfi sken på over seks kilo er ikke 

verdt mer enn 17,25 mot tidligere 18,50 pr. 
kilo. De to neste størrelsene er redusert i 
verdi med en krone kiloet. I tillegg er også 
minsteprisen for torskerogn og –lever re-
dusert til henholdsvis syv og tre kroner pr. 
kilo.

– Noen av de sterkeste kritikerne sier 
dere må ta hatt og frakk og forsvinne ut av 
næringen, både styre og ledelse i Råfi skla-
get.

– Å ha ansvar er også å bruke klokskap. 
Ofte er det som å balansere på eggen av en 
sløyekniv, det skal lite til før du skjærer deg, 
sier Trygve Myrvang.

Og midt i stormen tenker han og Rå-
fi sklaget fremover og utover. Mot alle dem 
som forhåpentligvis skal spise den maten 
fi skerne henter opp av havet.

– Vi må ha kvalitet når vi henvender oss 
til konsumenter som betaler godt. Topp 
kvalitet kan også gi adgang til nye marke-
der som sushi- og sashimisegmentet. 

Og mens Trygve Myrvang forbereder seg 
på stormen som kanskje kommer under 
årsmøtet om noen måneder, er kvalitets-
evangelistene fra Råfi sklaget allerede ute 
og går kailangs mellom fi skere og kjøpere, 
holder kurs, snakker om rett bløgging, 
temperaturen på vannet fi sken ligger i og 
betydningen av utseende på en fi sk som 
skal trekke til seg de mest kresne fi skespi-
serne i Europa.

Det er tid for mølje, og selv om du ikke 
får ut av Trygve Myrvang noe «krims-
krams» om hva han skal ha til middag i dag 
– mølje skal han ha på tallerkenen, og ikke 
bare en men mange ganger før skreiseson-
gen ebber ut. 

Trygve Myrvang kommer fra Gratangen, ei fi ske- og fangstbygd. Han trives på kaia, også som her i Tromsø. 

Foto: Svenn A. Nielsen

«Verden må ha 
mat, og den beste 
fi nnes i havet 
utenfor Norge.»
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Av Svenn A. Nielsen

Bjarni Sigurdsson og Eskøy AS eier 40 pro-
sent, og det samme gjør Hrafn Sigvaldar-
son gjennom selskapet Nordeng AS, mens 
broren, Helgi Sigvaldarson, står bak 20 
prosent av eierskapet. Bjarni er daglig leder 
og styreleder samtidig som han sammen 
med Hrafn er skipper på «Åsta B», den an-
dre av redersamvirkets båter. 

Nyvinningene var ikke vanskelige å få 
øye på – alt fra den hypermoderne byssa – 
du kunne like gjerne vært om bord i en luk-
suscruiser – til vaskerom, dusj og toalett. 
Men mest beundring og forbauselse vakte 
nok styrhuset.

Spekket med det aller siste, inkludert 
infrarødt kamera som gjør det mulig å se 
utover havet selv i den dypeste mørketid. 
Dataskjerm på dataskjerm ved siden av 
hverandre og med joysticks som ville fått 
ethvert gutterom til å gispe av misunnelse, 

var det ikke til å undres over at rederen selv, 
Bjarni Sigurdsson var stolt.

50 fot er nybåten, bredden er rederen 
usikker på, men lastekapasiteten er det 
ikke noe å si på. 25 tonn fi sk skal den kun-
ne frakte fra feltet.

– Jeg skjønte ikke at hun skulle bli slik 
da jeg så tegningene. Jeg så jo det var ror-
hus oppå, men ikke hvordan hun skulle bli 
seende ut, ler Bjarni Sigurdsson, og han 
medgir at den nye autolinebåten kanskje 
ikke er noen skjønnhet.

– Men vi skal heller ikke delta i skjønn-
hetskonkurrranser, derimot konkurransen 
om fi sken. Og fi sker den like godt som 
søsterbåten «Åsta B», kan mannskapet for-
vente en lott på mellom 600.000 og 700.000 
kroner, sier han.

Båten trer inn i den minste kvotegrup-
pen. Fordelen, sier Bjarni, er at det har 
vært fritt fi ske, og at det også er lovet gode 
betingelser for denne fartøygruppen i år. 

Champagnesprut 
over nye «Saga K» 
Hun gjorde grundig arbeid, gudmor Maria Johansen, da hun fi kk 

æren av å døpe den nye «Saga K». Med en blanding av beundring 

og overraskelse tok et sakkyndig publikum nybåten i øyensyn der 

den noen korte timer lå ved kai i Torghuken i Tromsø.

Ulempen er den knappe torskekvoten på 
bare 40 – 50 tonn. Han sier båtstørrelsen er 
helt grei: – Vi kan ikke ha større båter enn 
15 meter i denne gruppen, men det er litt 
leit at vi straffes fordi vi er over 11 meter.

Det var 2010, i desember, den første 
«Saga K» forliste. Den traff en bølge som 
slo den rett ned, knuste vinduer og fylte 
båten med vann. Selv om båten fl øt og mo-
toren gikk etter møtet med monsterbølgen, 
vurderte redningstjenesten faren så stor at 
de beordret også skipperen fra borde. Bå-
ten ble forsøkt slept til land, men kantret 
underveis og kom til Honningsvåg med 
kjølen i været.

– Vi solgte den som restaureringspro-
sjekt, og med restsummen fra forsikrings-
selskapet kunne vi komme oss videre, for-
teller Bjarni.

Billig er «Saga K»  heller ikke. Med alt 
av utstyr, bunkers og forsyninger klar for 
feltet, kom herligheten på 12 millioner kro-
ner. 

Og til autolineutstyret brukes nesten 
utelukkende det spesialutviklede agnet fra 
Island. Små frosne «smultringer» med agn 
av spesialoppskrift.

– Agnet passer godt i egnemaskinen og 
gir god økonomi. Vi har vært nede i fi re 
gram agn pr. fi sk. Hysa har dessuten også 
så liten kjeft at det ikke har noen hensikt 
å bruke større agn, sier Bjarni, fornøyd og 
ikke lite stolt over nyvinningen. 

«Dataskjerm på 
dataskjerm ved 
siden av hverandre 
og med joysticks 
som ville fått 
ethvert gutterom 
til å gispe av 
misunnelse,...»

Champagnen sprutet skikkelig da Maria Johansen ønsket båten «hell og lykke på alle hav». Foto: Svenn A. Nielsen.
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Ny teknologi fanger laks på 
rømmen
Etter 40 år med rømt laks er tida inne for å sjå 

på kva fangstteknologi vi treng for å fanga inn og 

sortera ut rømt laks frå gyteområda til villaksen, 

skriv Øystein Skaala i ein kronikk på nettstaden 

forskning.no. 

I Nord-Amerika fi ns det spennande teknologi 

som er utvikla for å fanga gytelaks på oppvand-

ring i vassdrag. Dette er lette, portable, kostnads-

effektive fangstsystem som med tilpassing og ut-

vikling truleg ville fungera godt i mange norske 

vassdrag der ein vil sortera ut rømt oppdrettslaks. 

 skriv kronikøren.

Kvaliteten blir dårligere 
Fiskeindustrien i Nord-Norge får dårligere råvarer fordi 
fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet. En studie av 
sammenhengen mellom redskapsvalg, fartøystørrelse, 
fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra kystfl åten, tyder 
på at kvaliteten blir dårligere. Forskere fra Nofi ma har 
undersøkt ferskt råstoff av torsk, hyse og sei som leveres til 
fi skeindustrien i Nord-Norge. 

Resultatene indikerer at strukturering i kystfl åten har ført til 

at fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet. Krokfanget fi sk fra 

små fartøy gir best kvalitet og minst variasjon, men likevel redu-

seres disse landingene i kystfl åten.

Nytt og nyttig

Farlig fi skelykke
Sjansen for å miste livet på jobb er 25 ganger høyere for en kyst-

fi sker enn for en offshorearbeider. Også i skipsfart er faren for 

ulykker stor. I fjor mistet 15 personer livet på norske skip. Åtte 

av dem var fi skere. Selv om statistikken fra Sjøfartsdirektoratet 

viser at tallet på arbeidsulykker har gått ned de siste par årene, 

har ulykkes-tallet likevel holdt seg stabilt høyt gjennom mange 

tiår. Siden 2000-tallet har antall skipsulykker dessuten gått opp 

– stadig fl ere skip grunnstøter og kolliderer.

– Når sjarkfi skere forulykker, skjer det gjerne ved små steder 

langs kysten der høy risiko for ulykker har vært akseptert gjen-

nom generasjoner.

– Slike enkelthendelser får ikke medienes oppmerksomhet 

og skaper ikke noen offentlig debatt om sikkerhet, sier Preben 

Lindøe, professor ved Universitetet i Stavanger.

Han stiller spørsmål ved hvorfor vi aksepterer så store tap 

innenfor fi skeri og sjøtransport. For også innenfor skipsfart blir 

mange ulykker oversett eller glemt. 

Kilde: www.forskning.no

Vekker plankton fra dvalen
De er motoren i økosystemet i nordlige havområ-

der. Men vi vet lite om hvor de er om vinteren og 

hvordan de våkner til liv etter mørketida.

Vårblomstringa av planteplankton er selve mo-

toren i økosystemet i Barentshavet og andre hav-

områder. Planteplankton er mat for dyreplankton 

og bunndyr, som igjen spises av fi sk, fugl og sjø-

pattedyr. Førsteamanuensis Else Nøst Hegseth ved 

Institutt for arktisk og marin biologi ved Universi-

tetet i Tromsø forsker på hvordan planteplankton 

kan greie seg på sparebluss gjennom den mørke 

polarnatta for så å blomstre opp i enorme meng-

der. 

– Modeller av økosystemet i Barentshavet be-

gynner gjerne med en boks der det står plante-

plankton. Jeg er interessert i hva som kommer før 

den boksen, sier Nøst Hegseth til forskning.no. 
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Hvem har fått krona vår?
Hvem stikker av med den krona vi har gitt fra oss på minsteprisen? 

Rundt 50 sterkt engasjerte fi skere med den gamle opprøreren 

Steinar Friis i spissen, spurte nesten unisont da Råfi sklagets assis-

terende direktør Svein Ove Haugland og styreleder Robert Hansen 

arrangerte møte på Ramberg i Lofoten.

Av Svenn A. Nielsen

Haugland var ikke i beit for svar:
– Det er til nå solgt 1.000 tonn mindre 

saltfi sk enn i fjor, og prisen er 1,80 lavere 
enn i fjor. Der har dere krona.

Råfi sklagsdirektøren frikjente industri-
en, det er ikke den som stikker av med en 
større fortjeneste.

Det knyttet seg stor spenning til hvor 
mange av fi skerne i Lofoten som ville ta 
turen til møtet på Ramberg. Rykter om boi-
kott gikk heftig i dagene før, men da styre-
leder Robert Hansen åpnet møtet, var det 
stinn brakke på gjestegården. Kaffe, rund-
stykker, vafl er og store bløtkaker bidro kan-
skje til en mildere stemning enn mange 
hadde forventet. Debatten var skarp, men 

smilet og latteren var heller aldri langt 
borte fra fi skere som også var frustrert over 
prisnivået.

– Jeg skjønner frustrasjonen, men det er 
umulig å diskutere prisene uten å skjønne 
den enorme sesongtoppen. Vi må ha en 
pris som markedet aksepterer slik at det 
tar unna denne toppen, sa Haugland. Både 
han og Robert Hansen poengterte at erfa-
ringene fra 2009 lå som et bittert bakteppe 
for årets prisforhandlinger. Den gang, for-
talte Svein Ove Haugland, ringte en fi sker 
ham hjem:

– Han gråt på telefonen og ba om at jeg 
måtte ordne slik at han kunne få levert fi s-
ken. 

Slike telefonsamtaler gjør inntrykk.

Vi vil ikke ha 2009 med kjøpestopp til-
bake.

– Vi måtte i år ha en pris som kunne stå 
seg gjennom hele sesongen. Å sette den for 
høyt for så å måtte gå tilbake og sette den 
ned midt i sesongen var ikke aktuelt, un-
derstreket Robert Hansen, som poengterte 
viktigheten av å sende solide signaler inn i 
markedet.

Før debatten gjennomgikk Svein Ove 
Haugland den aktuelle situasjoenen ute i 
de markedene norsk fi skerinæring er av-
hengig av.

– Europa er inne i en økonomisk krise. 
Portugal er ett av Vest-Europas fattigste 
land, men likevel skapes 30 prosent av 
vår eksportverdi av torsk der. I dag selges 
klippfi sken for mellom syv og åtte euro i 
butikkene i Portugal – altså mellom 55 og 
60 kroner pr. kilo. Det er billig mat.

Han viste videre til at Norge, gjennom 
noen hektiske vinter-og vårmåneder fi sker 
rundt 70 prosent av det totale årsvolum, og 
pekte på den markedsmessige utfordrin-
gen i at så mye fi sk skal ut i markedet på 
så kort tid.

Styreleder Robert Hansen (stående) og assisterende direktør Svein Ove Haugland i Råfi sklaget lyttet med alvor til fi skere med sterkt engasjement. Foto: Svenn A. Nielsen  
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Noen av fi skerne stilte seg helt uforstå-
ende til at islandske fi skere er i stand til å 
oppnå bedre priser enn norske. Svein Ove 
Haugland mente dette hadde sin forkla-
ring i at det bare omsettes ca. 2.000 tonn 
i måneden på isklandske fi skeauksjoner, 
mens i Råfi sklagets distrikt omsettes opp-
til 60.000 tonn torsk bare i mars. 

Noen lyspunkter kunne imidlertid 
Råfi sklaget bidra med. Stortinget har nå 
vedtatt en ny garantiordning, der staten, 
Innovasjon Norge og Råfi sklaget sammen 
stiller 320 millioner kroner til rådighet. 
Dermed sikres fi skeindustrien en mulig-
het for utvidet kredittid, noe som reduse-
rer faren for kjøpestopp. Samme ordning 
ble praktisert  også i fjor. I tillegg er det 
afrikanske markedet er på vei opp.

Enkelte av fi skerne undret seg over 
hvorfor det i Norge ikke kan fryses inn 
større deler av fi sken, for å unngå at så 
mye må sendes ut i markedet på samme 
tid. Styreleder Robert Hansen forklarte at 
kapasiteten på frysesiden ikke er stor nok, 
men at Råfi sklaget ville hilse velkommen 
ethvert initiativ.

– Vi er glad for alle som fryser fi sken. 
det hjelper alle som leverer fersk vare, sa 
Robert Hansen. Han la imidlertid til at 
Råfi sklaget ikke kunne ta ansvar for dette. 
En økning av fryserikapasiteten må base-
re seg på kommersiell drift.

– Det skurrer når islendingene og rus-
serne får bedre pris enn oss. Jeg vil ha en 
systemforandring. Det er snart ikke folk 
tilbake på Leknes. Det kan ikke fortsette 
sånn. jeg angriper ingen, men systemet er 
i ferd med å gå ut på dato. I dag holder jeg 

Han har vært fi sker siden han var 12 år, i 
1937, og ennå går han støtt og stadig om 
bord. Kvantumet er ikke så stort, men Nils 
Bang (87) ror ennå.

– Nei, det blir ikke så mye. I år har jeg 
vel levert 870 kilo, forteller veteranen som 
møtte opp på fi skarmøtet på Ramberg. Han 
lyttet nøye til Svein Ove Hauglands innled-
ning.

– Fordraget var interessant, men vi må 
satse på kvalitet. Når jeg får samme pris 
som en som bare leverer guano ender det 
med at man ikke bryr seg om hva slags fi sk 
man kommer opp med. Kvalitet er viktig, 
understreker veteranen, som vil fortsette å 
fi ske så lenge helsa tillater.

Nils Bang 87
Fisker fortsatt fra egen båt

Steinar Friis (stående) etterlyste hvem som har stukket av med krona som minsteprisen er redusert med. Foto: Svenn A. Nielsen

liv i alt for mange. Det holder ikke. Vi må 
få til et helt annet kostnadsnivå, sa Edgar 
Angell.

Han pekte også på at det snart ikke fi n-
nes fi skere som krokfanger fi sk.

– Fiskere som driver med krokfangst er 
en utdøende rase. Jeg har drevet med line, 
men snart går også jeg over til garn, sa 
han.

Foto: Svenn A. Nielsen  
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Bifangstordningen styrket
Rådgiver Charles A. Aas i Norges Råfi sklag. Foto: Svenn A. Nielsen

«For å delta i 
Bifangstordningen 
er det et krav at 
fangsten leveres 
fersk. »   

Av Svenn A. Nielsen

14.000 tonn

I år er potten på 14.000 tonn for hele kyst-
fl åten – båter med hjemmelslengde under 
21 meter, og i år er ordningen styrket bety-
delig. Den har økt med 120 prosent siden 
i fjor.

– Begrunnelsen fra myndighetenes side, 
poengterer rådgiveren i Råfi sklaget, er å 
styrke driftsgrunnlaget for fi skeindustrien 
ved at tilgangen på råstoff blir jevnere og 
stimulere til et større opptak av andre arter 
enn torsk. 

Sparer kvote

For å delta i Bifangstordningen er det et 
krav at fangsten leveres fersk. I 2012 starter 
bifangstordningen opp allerede 23. april, 
hvor det fra da er tillatt å ha 10 prosent inn-
blanding av torsk. Ved en fangst på for ek-
sempel 1.000 kilo fi sk, har en da anledning 
til å ha 100 kg torsk som belastes ordnin-
gen. Fra 2. juli gir ordningen rett til å ha 

30 prosent bifangst. Fangst som altså ikke 
belaster den enkelte båts kvote.

Inndragning

En hake er det likevel: Kommer man over 
50 prosent bifangst av torsk og ikke har 
kvote igjen, inndras all torsken i fangsten.

– Derfor er det lurt å spare litt av torske-
kvoten slik at en fortsatt har litt kvote igjen. 
Da kan en ha mer en 50 prosent torsk  fordi 
det overskytende belastes fartøyets egen 
kvote.

 Frustrerte fi skere

– Ikke alle fi skerne var like fornøyd med 
ordningen i fjor. De hadde spart torskekvo-
te og satset på bifangstfi sket, men fordi en 
så stor del av totalkvoten ikke var oppfi sket, 
ble det åpnet for fritt fi ske ut på høsten. Ble 
ikke disse lurt?

– Det var nok noen frustrerte fi skere i 
fjor blant dem som hadde gjemt unna kvo-
te. Vi må imidlertid huske at vi i fjor fi kk 
tre uker med landligge på grunn av dårlig 

vær. Vi vet selvsagt ikke hvordan det blir i 
år, men bifangstordningen er, i alle fall i 
normalår, ei god ordning som stimulerer 
til mye aktivitet på kysten, sier Charles A. 
Aas.

– Er ikke ordningen så komplisert at 
man risikerer at den ikke får ønsket effekt 
fordi den ikke blir forstått og derfor heller 
ikke utnyttet? 

– Ja, det kan nok tenkes at det var fi skere 
i 2011 som ikke helt kjente til hva ordnin-
gen innebar, og dermed ikke fi kk utnyttet 
ordningen fullt ut, sier Aas.

Fartøy over 21 meter

Nytt i år er at fartøy over 21 meter og tor-
sketrålerne også i 2012 vil kunne delta i en 
ordning hvor det i andre halvår gis en kvo-
tebonus ved levering av fersk fi sk. Det er 
satt av 2.300 tonn torsk til ordningen, og 
i kombinasjon med fartøyenes ordinære 
kvoter kan ordningen bidra til leveranser 
av rundt 6.000 tonn torsk i andre halvår.

Kvoteavsetningene til bifangst og fersk-
bonus er totalt på 16.500 tonn torsk, noe 
som alene etter Fiskeridepartementets 
beregninger, har potensiale til å generere 
over 34.000 tonn ferskleveranser utenom 
hovedsesongen i torskefi sket.

Bifangstordningen blir styrket i 2012. Den vil fortsatt gjelde bare for 

båter under 21 meter, men blir den utnyttet, vil den gi en jevnere 

tilgang på råstoff til fi skeindustrien, og være et godt økonomisk til-

skudd til kystfi skerne. Nytt i 2012 er at fartøy over 21 meter også vil 

få en egen ordning for å stimulere til ferskleveranser, forklarer rådgi-

ver Charles A. Aas i Råfi sklaget. 

14 På første hånd

Intervju



Av Svenn A. Nielsen

I Tromsø er det havblikk første uka i febru-
ar, men ute på feltet utenfor Vengsøya pis-
ker kulingen havet til skum, og strømmen 
går stri som ei elv. For linefi skeren Torfi nn 
Lundberg er det lite annet å gjøre enn å for-
tøye båten ved kai og ta noen dagers pause.

– Vi gikk ut søndagen og kom inn ons-
dag. Måtte ligge ved kai til søndag. Nå går 

mesteparten av denne uka også. Vi kan 
snert heller ikke egne mer. Blir ikke været 
bedre, blir det stopp i bua også, sier Lund-
berg.

Det er mange som får inntekt fra en 
linebåt. «Lundberg» er 19 meter, og kom-
mer derfor inn under bifangstordningen 
for hjemmelsbåter under 21  meter.

– Når vi drifter med lina, følger det litt av 
hvert med opp. Hovedsakelig hyse men og 

litt brosme, Longe og torsk. Siste sjøveret 
dro vi 6.100 kg sløyd hysa og 3.000 kg sløyd 
torsk pluss brosme, sei og longe, forteller 
han.

For Torfi nn Lundberg fungerte bifangs-
tordninga bra i fjor, selv om han mener 
man åpnet opp for seint på høsten. 

– Vi fi kk for mye torsk, og ordninga er 
jo slik at om du får for mye torsk, dras hele 
fangsten inn. Det er dyrt. For oss koster det 
30.000 kroner hver gang vi går på havet, 
forteller han.

For Lundberg er det derfor viktig at re-
guleringene praktiseres slik at fi sket kan 
fortsette hele året til ende.

At markedet er vanskelig, merket han 
også tidligere på året. Noen bruk reduserte 
allerede i februar sine kjøp.

– Når vi vet at vi bare har sesong en tre 
måneders tid, er det litt bekymringsfullt, 
sier den erfarne skipperen.

Hysa ender stort sett opp som fi sh and 
chips i England. Og selv om hyseprisen 
har gått ned, er han stort sett fornøyd med 
dette fi sket så langt.

Lundberg sparer ikke opp kvote. Det 
har han brent seg på, men når krabbefi s-
ket åpner på Varangerfjorden drar han dit 
med teiner og håp om gode tider. I fjor var 
prisene eventyrlige, 115 kroner kiloet, og 
skipperen som i likhet med Jesus er født på 
selveste Julaften, regner med at han også i 
år setter kurs for Finnmark. 

For Torfi nn Lundberg (69), skipper på «Lundberg», er det ingen tvil: 

Bifangstordningen bidrar til at han kan drifte større deler av året, og 

for han og mannskapet bidrar den vesentlig til årsinntekten.

Skipper Torfi nn Lundberg (69) i styrhuset på 19 meter store «Lundberg». Foto: Charles A. Aas, Råfi sklaget

Nydelig fi sk om bord på «Lundberg». 

Foto: Charles A. Aas. Råfi sklaget.

Bifangstordningen 
berger lotten
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Av Svenn A. Nielsen

– Skal jeg rangere årets forhandlingsrunde, 
er den en av de tre vanskeligste jeg har vært 
med på, sier adm. dir. Trygve Myrvang. 
 Erfaring mangler han ikke. Siden 1999 har 

han ledet prisforhandlingene, tre ganger 
hver år. Før det deltok han i forhandlin-
gene som assisterende direktør under Kjell 
 Hastad i ti år.

– Usikkerheten var verst i år. Vi ser noen 

positive trekk, men også mye som gjør oss 
urolige.

Og som ofte før: Prisdrøftelsene har av-
stedkommet skarpe meningsutvekslinger 
uten at Trygve Myrvang av den grunn mis-
ter nattesøvnen, selv om han understreker 
at han tar meningsytringene alvorlig, enten 
de kommer direkte til ham eller indirekte 
gjennom media. Litt forundret er han like-
vel over at mange ikke har et mer differen-
siert syn på fi skeprisene:

Minstepris er ikke makspris
God kvalitet bør gi bedre pris
Årets prisforhandlinger var blant de aller vanskeligste for  Norges 

 Råfi sklag. Mange usikre faktorer, og en europeisk fi nanskrise ingen 

vet hvordan vil utvikle seg.
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Styret i Norges Råfi sklag godkjente på 
styremøtet i desember nye forretnings-
regler med virkning fra 1. januar 2012. 
De nye forretningsreglene er trykket 
opp i et hendig format som er distribu-
ert til alle fi skekjøperne. De er også lagt 
ut på www.rafi sklaget.no under regel-
verk. Fiskere som ønsker å få papirutga-
ven av forretningsreglene tilsendt, kan 
ta kontakt med Råfi sklaget.

Endringene i forretningsreglene er i 
stor grad en tilpassing til defi nisjoner 
og formuleringer i henhold til den nye 
Havressursloven. Forretningsreglene er 
et viktig dokument for alle som kjøper 

og selger råstoff på første hånd. Viktige 
emner som tas opp er:

• Nye regler for forskudd
• Transporterklæringer sikrer kjøperen
• Likviditetsforskudd

Mer informasjon om de nye for-
retningsreglene er tilgjengelig på 
www.rafi sklaget.no.

På første hånd er oppfordret til å 
kunngjøre at fi skere som har Råfi sk-
lagskortet, kan disponere verdien på 
seddelen  allerede etter 3 dager. 

– Minstepris er jo ikke makspris.  Min-
steprisen skal refl ektere alle anvendelser for 
fi sken, og det er stor forskjell på kostnadene 
ved et lite bruk, enn si et fi skemottak på et lite 
sted i forhold til det man opplever ved store 
sentrale anlegg.

To poeng fremhever Myrvang: Prisen er 
absolutt en minstepris, og den skal kunne 
åpne for en viss konkurranse. Den må også 
ta høyde for at fi nanskrisen kan føre til kom-
plikasjoner. Mange spørsmål venter ennå på 
svar, selv om noen svar kommer når konsum-
tallene fra de europeiske markedene lander i 
statistikernes datamaskiner.

Virkningen av fi nanskrisa her hjemme be-
kymrer ham mindre enn hva som skjer ute i 
Europa, der kjøperne er.

– Dersom verden blir bedre, kan vi bidra til 
større konkurranse om fi sken, noe som vil gi 
bedre pris, og at fi skerne i tillegg kan premi-
eres for god kvalitet, sier Myrvang.

– Men er det ikke slik at om man auser fi s-
ken opp av havet på kort tid, er det med på å 
presse prisene nedover?

– Jo. Ett er at noen fi skekjøpere kanskje 
kan utnytte situasjonen, men det viktigste er 
at det fi nnes grenser for hvor mye fi sk som 
kan konsumeres på kort tid. For mye fi sk på 
en gang er med på å presse prisen ned. Det 
hadde derfor vært bedre om man hadde tatt 
kvotene over lengre tid.

Når Råfi sklaget nå om dagen går til for-
handlingsbordet er det også med langt bedre 
skyts enn i tidligere tider. Ikke minst er fakta-
grunnlaget bedre enn noensinne. 

– Verden er blitt mye mindre de siste åre-
ne, forteller Myrvang, og vi er derfor veldig 
gode på det som har skjedd. Vi har god over-
sikt over markedene, valutaen og den øko-
nomiske utviklingen i de landene vi handler 
med. Vi vet også mye om konkurrentene fra 
andre nasjoner og deres produkter. Men det 
viktige er jo å kunne se fremover. Det er fort-
satt vanskelig, og jeg skulle ønske vi hadde 
hatt «eggene» våre i fl ere kurver. Ikke vært så 
sårbare i noen få markeder. Men dette er en 
langsiktig jobb.

Syv milliarder kroner ble omsetningen 
gjennom Råfi sklaget i 2011. Ny rekord, men 
Trygve Myrvang, som tidligere vært fl ink til 
å tippe resultatet, er tilbakeholden med spå-
dommen for 2012.

– Jeg er mer usikker enn på lenge, men 
håper 2012 blir som 2011 med et lite pluss, 
sier han.

– Torskekvotene har økt, mens kvoten for 
sei er gått noe ned – alt i alt skulle det ligge an 
til 10 prosent økning, men jeg vil være mye 
mer varsom med spådommene i år enn tidli-
gere, og tror ikke vi kommer så høyt, sier han. 

Nye forretningsregler for 
Råfi sklaget

Stadig fl ere fi skekjøpere og mottak går 
over på ny metode for innsending av 
sluttseddel. Systemet går smertefritt 
og opplevelsen hos kjøperne er at de 
bruker mye mindre tid på sluttsedlene. 
Systemet har virkelig svart til navnet 
«Seddel på sekundet».

For den enkelte kjøper er omleggin-
gen til «Seddel på sekundet» udrama-
tisk ettersom systemene og skjermbil-
dene som brukes er akkurat som før. 
Kanskje til og med synes noen at det er 
litt skuffende med så mye oppstyr bare 
for en knapp som endrer tekst. For det 
er faktisk hele endringen slik brukeren 
kan se. I tillegg er alt som er av pro-
blemer omkring epost, spam og virus 
eliminert. Istedenfor lang venting på 
resultatet som kom med epost, får man 
nå kvitteringen med en gang. 

 Etter hvert som fordelene har blitt 
kjent, har mange fi skekjøpere bestilt 
den nye løsningen. Råfi sklaget har eta-
blert en egen servicegruppe i oppstart-
sperioden som en ekstra trygghet for 
hver enkelt. Det er en målsetting å få 
fl est mulig over på den nye løsningen 
før sommeren og den gamle løsningen 
vil parallelt fases ut for å gi best mulig 
service til «Seddel på sekundet». Rå-

fi sklaget tar sikte på å stenge ned den 
gamle epostløsningen etter 30. juni.

For å ta i bruk den nye løsningen 
kan man kontakte sin systemleveran-
dør evt. Råfi sklaget v/Ina Kjøl på telefon 
77 66 01 83. 

Seddel på 
sekundet «...blir ferdig med 

seddelen der og da!» 
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS

«...samme skjermbilder, 

lett å ta i bruk...»
Rolf Røsnes - Framnes Fiskeindustri AS

«...får fangstsertifi kat 

raskere.» 
Asbjørn Høgseth, Torsken Havprodukter AS  
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Rekordene faller

Av Thor E. Kalsaas

Norske fi skere sto for 5,8 milliarder kroner 
av resultatet, en økning på vel én milliard 
fra 2010. 

De viktigste forklaringene til rekordene 
er store kvanta og verdier av torsk, hyse og 
sei i kombinasjon med at krill og alger har 
kommet inn i organisert omsetning.

1,3 milliarder opp

I 2011 endte den samlede verdien av nor-
ske og utenlandske fangster omsatt gjen-
nom Norges Råfi sklag på hele 7 milliarder 
kroner. De viktigste artene er torsk, hyse, 
sei og reker. Verdien er ny omsetningsre-
kord i Råfi sklaget. Den gamle rekorden var 
på 6,6 milliarder kroner, oppnådd både i 
1999 og 2007. Omsetningen i 2011 inne-
bærer en økning på 1,3 milliarder kroner 
eller 23 prosent fra året før. Av den samlede 
verdien sto norske fi skere for 5,8 milliarder 
kroner. Dette er en økning på vel 1 milliard 
eller 22 prosent fra 2010. 

I de 844.000 tonn rund vekt som ble rap-
portert inn i 2011, er også store kvanta krill 
fra Sørishavet og alger (tare) fra norske-
kysten inkludert med til sammen 158.000 
tonn. Rekordkvantumet er 94.000 tonn el-
ler 13 prosent høyere enn i 2010, da kvan-
tumet var 750.000 tonn. Aldri tidligere er 
det registrert et større totalkvantum i Rå-
fi sklagets distrikt.

I 2011 ble det også omsatt vel 15 prosent 
mer torsk enn i 2010. Over to år er øknin-
gen i torskekvantumet omsatt gjennom Rå-
fi sklaget på over 30 prosent. Den samlede 
verdien av torsk økte fra 2010 til 2011 med 
ca. 30 prosent. Prisene fi skerne i gjennom-
snitt oppnådde per kilo torsk gikk ned med 
14 prosent fra 2009 til 2010, mens prisene 
tok seg opp igjen med 12 prosent fra 2010 
til 2011.    

I 2011 ble det ny rekord i verdi for hyse 
på 1,133 milliarder kroner. Dette er en øk-
ning på 27 prosent fra 889 millioner i 2010. 
Også i kvantum ble det ny rekord med 
153.000 tonn, opp 25 prosent fra 122.000 
tonn i 2010. Hyse, sammen med sei, utgjør 
et viktig supplement for mange fi skere.

Store deler av verdiøkningen i Råfi skla-
gets distrikt fra 2010 til 2011 og årsaken til 
at mange fartøy kom ut av året med et godt 
resultat, kan tilskrives store kvoter og posi-
tiv utvikling spesielt for torsk og hyse. 

Nesten som 1997

Hvis vi holder krill og alger (tare) utenfor 
kvantumstallene, viser totalomsetningen 
686.000 tonn rund vekt i 2011. Dette er 
51.000 tonn eller 8 prosent mer enn i 2010. 
Vi må tilbake til rekorden i 1997 på 760.000 
tonn for å fi nne det eneste kvantumet i Rå-
fi sklagets historie som overgår 2011.   

Ser vi nærmere på kvantumstallene for 
norske fi skere, ble sluttsummen 546.000 

tonn i 2011. Dette er 31.000 tonn eller 6 
prosent mer enn i 2010. Vi må også her 
tilbake til 1997 og 592.000 tonn for å fi n-
ne et kvantum som overgår 2011. Brytes 
2011-tallene for norske fi skere ytterligere 
ned, så framkommer et samlet kvantum 
torsk, hyse og sei på 476.000 tonn i 2011. 
Vi må igjen tilbake til 1997 og 513.000 tonn 
for å fi nne et år med større samlet mengde 
torsk, hyse og sei fra norske fi skere.

Torsk er fortsatt en klar nummer 1

Torsk er den absolutt viktigste enkeltarten i 
Råfi sklagets omsetning. Av den totale om-
setningen i 2011, krill og alger (tare) holdt 
utenom, utgjorde torsk 362.000 tonn (53 
prosent) og 3.876 millioner kroner i verdi 
(56 prosent). Kvantumet økte med 48.000 
tonn eller 15 prosent fra 2010. Det ble en 
verdiøkning for torsk på 884 millioner kro-
ner, nesten 30 prosent. 

For norske fi skere utgjorde torsk 276.000 
tonn (51 prosent) og 3.075 millioner kroner 
i verdi (53 prosent) i 2011. Kvantumet økte 
med 38.000 tonn eller 16 prosent fra 2010. 
For norske fi skere ble det i gjennomsnitt 
en verdiøkning for torsk på 32 prosent fra 
2010 til 2011. Det skal da legges til at nor-
ske fi skere opplevde ethjm  gjennomsnitt-
lig verdifall for torsk på 24 prosent fra 2007 
til 2009 og en verdiøkning på kun 2 prosent 
fra 2009 til 2010.

Rekeøkning

Det ble omsatt 25.000 tonn med reke til 
442 millioner kroner i verdi i 2011. Dette 
er en økning med 4.000 tonn (19 prosent) i 
kvantum og hele 125 millioner kroner (39 
prosent) i verdi fra året før.

I Norges Råfi sklags distrikt er det aldri tidligere innmeldt et større 

kvantum fangst og omsatt mer sjømat til høyere samlet verdi enn 

i 2011. Sluttresultatet viser at hele 844.000 tonn til syv milliarder 

kroner i verdi ble håndtert gjennom salgslagets organiserte 

omsetning. 

Hovedtall for omsetningen i Norges Råfi sklag
 
Kvantum fangst i rund vekt tonn (vekt før sløying/hodekapping) 2002-2011

Fartøy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totalt* 585.000 523.000 531.000 527.000 561.000 596.000 579.000 592.000 750.000 844.000

Totalt uten krill og alger* 552.000 543.000 516.000 535.000 635.000 686.000

Norske* 415.000 416.000 433.000 422.000 445.000 465.000 458.000 482.000 630.000 704.000

Norske uten krill og alger* 436.000 412.000 395.000 425.000 515.000 546.000

Utenlandske 170.000 107.000 98.000 105.000 116.000 131.000 121.000 110.000 120.000 140.000

*) Krill fra Sørishavet og alger (tare) fra norskekysten  Krill: I 2006 startet fartøy hjemmehørende i Råfi sklagets distrikt med et utstrakt fi ske etter krill i Sørishavet. Fangstene 
produseres om bord og produktene blir landet i Sør-Amerika. Kvantumstallene for norske fartøy og herav også totalt, når det skal sammenlignes med tidligere år, må sees i lys av at det 
i perioden 2006-2011 i det enkelte år ble innmeldt henholdsvis 9, 53, 63, 57, 115 og 79 tusen tonn med krill. Alger (tare): Fra 2011 ble alger høstet i norske farvann innlemmet i den 
organiserte omsetningen av viltlevende marine ressurser. Taretrålingen/sankingen langs kysten i Råfi sklagets distrikt kom inn i omsetningen med hele 79 tusen tonn. På lik linje med 
for krillen, må dette tas hensyn til ved sammenligning med kvantumstall for tidligere år.
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God og stabil utvikling i omsetningen av 

ombordfryst fi sk fra fryselagre

Norges Råfi sklag forestår auksjon og om-
setning av ombordfryste fangster til kjøpere 
på Råfi sklagets internett-baserte auksjons-
system - NR Auksjon. I all hovedsak dreier 
dette seg om fangster fra trålere og autoli-
nebåter som losser ved fryselagre i Råfi skla-
gets distrikt. Også en del større kyst-/ snur-
revadfartøy har fryseri om bord og benytter 
de samme tjenester.  

Det ble i Råfi sklagets distrikt i 2011 om-
satt totalt 170.000 tonn (rund vekt) ombord-
fryst fi sk til en verdi av 1.665 millioner kro-

ner. Dette innebærer ca. 25 prosent økning 
både i kvantum og verdi fra 135.000 tonn til 
1.334 millioner kroner i verdi i 2010.

Oppnådde førstehåndspriser for fi sk, reker 

og biprodukter

Etterfølgende tabell viser gjennomsnitts-
priser for hva som er betalt til fi sker, både 
for fersk og ombordfryst vare, samlet for 
alle fi skearter og separat for torsk, sei, 
hyse, reker og biprodukter. Tabellen gir 
først og fremst indikasjoner på en utvik-
ling. Prisene underbygger de overordnede 
omsetningstallene, men tar ikke høyde for 

forskyvninger i kvantum mellom fi skeslag 
i en gruppe, endringer i størrelsessammen-
setning eller endringer i kvalitet. Prisene er 
oppgitt pr. kilo rund vekt for fi sk og reker, 
og for levert vekt av biprodukter.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Endring 2010-2011

Torsk 11,61 10,11  11,22 12,22 13,59 15,39 15,48 11,03 9,53 10,69 + 12 %

Hyse 9,62 6,38 6,15 7,15 9,04 9,49 7,78 6,97 7,26 7,39 + 2 %

Sei 4,14 3,27 3,50 4,19 4,56 4,98 4,76 4,77 5,68 6,60 + 16 %

Fisk (samlet for alle arter) 9,56 7,81 8,57 9,47 10,09 11,67 11,46 9,00 8,39 9,44 + 13 %

Reker 9,27 9,41 11,37 9,56 10,67 14,09 12,77 14,23 15,40 17,77 + 15 %

Biprodukter (ekskl. rogn-kjeksrogn) 7,96 4,77 4,90 5,21 5,60 6,27 6,67 6,99 6,03 5,20 -14 %

Gjennomsnittlig oppnådd pris mellom fi sker og kjøper pr. kilo for rund vekt 

fi sk og for landet vekt av reker og biprodukter 2002-2011

På strekningen fra og med Nord-
møre til og med Finnmark har Rå-
fi sklaget gjennom Råfi skloven og 
salgslagssystemet et nasjonalt ansvar 
for omsetning av sjømat, for sporing 
og ressurskontroll. 

Verdi på omsatte fangster, millioner kroner 2002-2011

Fartøy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totalt 5.792 4.352 4.851 5.167 5.872 6.586 6.158 5.163 5.671 6.954

Norske 4.013 3.339 3.945 4.147 4.617 5.074 4.782 4.186 4.746 5.779

Utenlandske 1.779 1.013 906 1.020 1.255 1.512 1.376 977 925 1.175

Verdiliste Kvantumsliste
1. Torsk 3.876 mill. kr (2.992) 1. Torsk 362.000 tonn  (314.000)
2. Hyse 1.133 mill. kr (889) 2. Hyse 153.000 tonn  (122.000)
3. Sei 585 mill. kr (662) 3. Sei 89.000 tonn  (116.000)
4. Reke 442 mill. kr (317) 4. Alger (tare) 79.000 tonn
5. Blåkveite 167 mill. kr (138) 5. Krill 79.000 tonn  (115.000)
6. Kongekrabbe    154 mill. kr     (89) 6. Reke 25.000 tonn    (21.000)
7. Breifl abb 94 mill. kr (91) 7. Kvitlaks 10.000 tonn    (10.000)
8. Uer 60 mill. kr (76) 8. Blåkveite 9.000 tonn      (8.000)
9. Kveite 54 mill. kr (50) 9. Uer 6.300 tonn              (9.100)
10. Kvitlaks 38 mill. kr (29) 10. Steinbit 5.100 tonn      (3.800)

Rangering av arter etter viktighet i kvantum og verdi 

i 2011 (2010-tall i parentes):

Viktigste arter i kvantum, rund vekt tonn 2002-2011
Arter 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Torsk 314.000 252.000 257.000 263.000 258.000 271.000 256.000 273.000 314.000 362.000

Hyse 54.000 54.000 60.000 61.000 66.000 79.000 71.000 99.000 122.000 153.000

Sei 109.000 115.000 109.000 101.000 137.000 112.000 101.000 83.000 116.000 89.000

Viktigste arter i verdi, millioner kroner 2002-2011
Arter 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Torsk 3.643 2.551 2.884 3.213 3.509 4.175 3.971 3.016 2.992 3.876

Hyse 517 344 368 437 597 749 554 687 889 1.133

Sei 452 377 382 423 625 555 483 394 662 585
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Av Øystein Ingilæ

Ved inngangen til februar åpnet nemlig 
Coop-kjeden sine disker for ishavsgraten-
gen som Barents Seafood i Båtsfjord pro-
duserer for Lerøy.

– Klart det smaker godt. Fra før var vi 
inne i Rema 1000 med denne gratengen 
som vi har utviklet sammen med Lerøy. Nå 
kan vi doble, sier en meget godt fornøyd 
Ronald Værnes.

I tillegg leverer de både fi skekaker, røkte 
produkter og fi sk i form – der alle råvarer 
utelukkende er  basert på norskfanget fi sk 
levert i Finnmark.

Uten bank

Pågangsmotet til de to gründerne som eta-
blerte Barents Seafood i 2006 er et studie 
verdt. Om normale bedriftsøkonomiske 
hensyn skulle vært tatt, hadde de sannsyn-
ligvis måtte sette kroken på døra for lengst. 
De har nemlig drevet uten ordinær bank-
forbindelse helt siden de etablerte selska-
pet.

– Det kan vi i første rekke takke snille 
kreditorer og gode kunder for, sier Ronald 
Værnes.

Nei, nei og nei

Bedriftseierne kom skjevt ut allerede fra 
start. Bortsett fra egenkapital på 2,5 millio-
ner kroner og lån og tilskudd fra Innova-
sjon Norge, fi kk de foten ned fra samtlige 
privatbanker de forsøkte seg på. Det har de 
slitt knallhardt med.

– Konseptet var godt da vi startet, og vi 
hadde leveringsavtaler både på fi skekaker 
og gratenger som dannet grunnlag for en 
god drift.

Bankene mente på sin side noe helt an-
net, og avslo søknad etter søknad. Resulta-
tet ble at Værnes og Pettersen gikk i gang 
uten ordinær bankforbindelse. Nå har de 
tilbakelagt fi re ordinære driftsår.

– Uten usedvanlig velvillighet både fra 
kreditorene våre samt våre kunder, hadde 
det ikke vært mulig, sier Værnes.

Fra råstoffl everandørene som primært 
er Båtsfjordbruket og Norway Seafoods 

Etter fem år på nåde fra kreditorene, er Ronald Værnes og Rune 

Pettersen endelig i ferd med å lykkes. Nå er de ute i 1.400 butikker 

med fi skeprodukter som er garantert ekte norsk vare.

Fiskematspesialistene Ronald Værnes og Rune Pettersen tar nå et kraftig jafs av gratengmarkedet etter at Lerøy fi kk ishavsgratengen inn i Coop-kjeden. Fotot: Øystein Ingilæ

Endelig et solid jafs
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Røkt hyse er blitt et viktig produkt. Ronald Værnes framholder at dette kun er en del av Janne H. Kolstrøms gjøremål ved bedriften. Foto: Øystein Ingilæ

Båtsfjord, har de fått gode kredittordninger, 
mens kundene som blant annet er Lerøy, 
Austbø og Norway Seafood betaler kontant. 
Det har muliggjort driften av fabrikken 
som i dag har ti ansatte på lønningslisten.

Konstant likviditetskrise

Mangel på bankfi nansiering har holdt Ba-
rents Seafood i en konstant likviditetsskvis.

– Men allerede nå er vi kommet i en si-
tuasjon der vi kan betjene forpliktelsene 
våre, sier Værnes.

De klarer å levere gode produkter med 
pluss i regnskapet. Det gjør at de stadig 
gjør viktige steg framover.

– Med leveranse av ishavsgratengen til 
Coop-kjeden, vil vi sannsynligvis kunne 
fordoble produksjonen, fra 250 tonn i 2011 
til over 500 tonn i 2012. Det vil ha meget 
stor betydning både for oss som selskap og 
ikke minst for våre ansatte, sier Værnes.

Optimistisk

Med dagens utsikter er Værnes mer op-
timistiske enn på lang tid. Han legger 
ikke skjul på at den knalltøffe oppstarten 
har tæret på mange ganger. Både Ronald 
Værnes og Rune Pettersen har gått inn 
med store verdier. Derfor har de kjempet 
en ekstra hard kamp for å overleve. Skulle 
de ikke nå målsetningene sine vil det gripe 
direkte inn i familieøkonomien. Derfor har 
viljen til å lykkes vært langt sterkere enn for 

andre selskap der personlige engasjement 
ikke spiller en like stor rolle. 

Men tross fem trange år har de likevel 
klart å omsette fi skematprodukter for over 
50 millioner kroner siden oppstarten. Det 
aller meste av råstoffet har de kjøpt lokalt, 
og i tillegg har de skapt ringvirkninger også 
for andre næringsvirksomheter i fi skevæ-
ret. 

«...leverer de både 
fi skekaker, røkte 
produkter og fi sk 
i form – der alle 
råvarer utelukkende 
er  basert på 
norskfanget fi sk 
levert i Finnmark.»   

Chris Robin Pettersen (t.v.) og Mads Bruun forbereder for 

videreforedling. Foto: Øystein Ingilæ
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Tema «Kjell Hastad var 
direktør. Han var 
helt topp, og lærte 
meg mye som jeg 
har hatt med meg 
hele livet videre.»



Av Svenn A. Nielsen  

23 år gammel og som blodfersk siviløko-
nom med fi skeriøkonomi i bagasjen kom 
Lofot-jenta til Råfi sklaget i Tromsø og fi kk 
jobben som salgsstyresekretær. 

– Jobben fi ns vel ikke lenger, men salgs-
styret besto av representanter fra hvert 
fylke i Råfi sklagets distrikt og i tillegg var 
Sjømannsforbundet representert. Vi be-
handlet alle typer saker som hadde med 
omsetning å gjøre. Den gang var det også 
Råfi sklaget som skulle godkjenne kjøpere, 
og det var salgsstyret som tok beslutnin-
gene.

Økonomen fi kk også brukt kompetan-
sen når diverse tilskudd skulle fordeles. 
I dag er det bare føringstilskuddet igjen, 
men da handlet det om produksjonstil-
skudd og diverse andre tilskudd for mange 
millioner kroner.

– Jeg kan huske at rekenæringa fi kk 
mest, forteller hun. 

I likhet med alle andre som en gang har 
jobbet i Råfi sklaget ser hun tilbake på tida 
med glede.

– Kjell Hastad var direktør. Han var helt 
topp, og lærte meg mye som jeg har hatt 
med meg hele livet videre.

Det var litt andre tider og man omgikk 
hverandre ikke alltid like uformelt.

– Første dagen på jobb har brent seg inn. 
Jeg møtte en eldre dame – tror hun var se-
kretær. Hun spurte meg: «Skal vi kalle deg 
Frøken Andersen, eller kan vi si Janne?» 
Jeg fi kk helt hakeslipp. Var så visst ingen 
Frøken Andersen, ler hun.

Men hvorfor slutte når du trivdes så 
godt?

– Nei, si det? Jeg traff «gubben», og der-
med bar det ut i ammetåke og permisjon. 
Når vi fi kk unger hadde vi også lyst til å 
komme oss nærmere Lofoten. Jeg slengte 
inn en søknad i siste liten til jobben som 
regiondirektør i Bodø, og så fi kk jeg den.

Janne Andersen er strukturert. Jobber 
åtte til fi re og har fem ukers ferie. «Gub-
ben» derimot, jobber mye hele høsten, vin-
teren og våren, og tar fri hele sommeren.

– Da får jeg «husmorferie.» Han tar un-
gene våre på 10 og 14 år med seg til Lo-
foten, så kommer jeg etter når min ferie 
starter. Ei fi n ordning.

Hun ble ikke født inn i fi skeriene, men 
på hjemgården på Voie i Lofoten, en kilo-
meter unna nærmeste nabo, var det alltid 
en båt hun og hennes to søsken kunne 

bruke. Slik vokste interessen for havet og 
kysten. Og under studiet møtte hun pro-
blemstillingen «fi skerinæringen – struktur 
og problem», og dermed var det gjort også 
rent faglig.

Siden 1998 har hun sittet i sjefsstolen i 
Bodø. Årene har gått, og Janne er slett ikke 
på jobbjakt. 40-årskrisa ( – jeg har ikke hatt 
noen 40-årskrise) gled ubemerket forbi, og 
jobben er heller ikke så utsatt som mytene 
vil ha det til. Åpen dør og direkte telefon-
linje både inn og ut skulle kanskje borge 
for en solid porsjon fi skerkjeft.

– Jeg synes ikke vi får så mye kjeft. Dess-
uten, du blir vant til direkte tale, og ikke 
alt kan defi neres som kjeft. Mye avhenger 
av hvem du snakker med. Men det hender 
de kommer hit på kontoret, helst når de er 
misfornøyd. Ellers deltar jeg under årsmø-
ter i organisasjonene, og da oppnår man jo 
god kontakt, sier hun.

– Neste trinn på stigen, hva blir det?
– Jeg har ikke skrevet ned hva jeg skal 

gjøre når jeg blir 50. Jeg trives der jeg er i 
dag, sier hun. 

Janne Andersen
Salgsstyresekretæren ble regiondirektør

Janne Andersen, var sekretær for det gamle salgstyret i Råfi sklaget. Nå er siviløkonomen regiondirektør i fi skeridirekto-

ratet i Bodø. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland.

Hun bytter ikke beite så ofte, Janne Andersen (46). I 14 år snart, 

har hun vært regiondirektør ved Fiskeridirektoratets kontor i Bodø. 

Hun er fornøyd med jobben, og hun ler like fornøyd over at hun hel-

ler ikke har byttet ut «gubben».
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Klippfi skboller med salsa

4 porsjoner
400 g  klippfi sk, utvannet og renset 
200 g  potet 
1 stk  løk 
1 stk  egg 
3 ss  potetmel 
0,5 bunt  persille, frisk 
0,5 ts  pepper 
salt 
1 dl  griljermel 
frityrolje 

Tilbehør

tomatsalsa, aioli eller annen 
salsa etter smak.

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

Del klippfi sken i store stykker. Kok dem 
i så mye vann at det akkurat dekker. Kok i 
ca. 10 minutter.

Flak fi sken og riv muskelfi brene fra 
hverandre.

Mos de kokte potetene.
Bland revet fi sk og most potet med fi n-

hakket løk, persille, og egget.
Dryss over potetmel og pepper og bland 

godt.
Form små boller, bolinhos, med to spi-

seskjeer, vend dem i griljermel og friter i 
rikelig med god varm olje.

Legg de ferdig stekte bollene på kjøkken-
papir som trekker fett.

Server bolinhos med en salsa etter 
ønske.

Ovnsbakt torsk og tomater 
med basilikum

4 porsjoner
800 g  torskefi let, uten skinn og bein 
100 g  ost, vellagret 
1 ss  sennep, grov 
2 ss  matfl øte 
2 ss  gressløk, frisk 
salt og pepper 

10 stk cherrytomat 
1 ss basilikum, frisk 
salt og pepper 
olivenolje 

Tilbehør

brød

Sett stekeovnen på 180 grader.
Skjær torsken i serveringsstykker og 

legg dem i en smurt ildfast form.
Dryss på salt og pepper.
Riv ost og bland sammen med sennep, 

fl øte og fi nhakket gressløk og fordel blan-
dingen på torsken.

Stek torsken i ca. 15 minutter.

Tomatene

Smør et stykke tykk aluminiumsfolie og 
brett opp kanten litt.

Del tomatene i to og legg dem på den 
smurte aluminiumsfolien med snittfl aten 
opp.

Dryss over salt, pepper, hakket basili-
kum og litt olivenolje.

Bak tomatene i ovn sammen med tor-
sken de siste 10 minuttene.

Når du serverer legger du tomatene over i 
formen med torsken. Server med brød og 
pynt med litt gressløk.

Pasta carbonara med reker

4 porsjoner
300 g  reker, uten skall 
400 g  tagliatelle 
1 stk  løk 
1 fedd  hvitløk 
3 dl  fl øte 
50 g  bacon 
1 dl  parmesanost 
olje 
salt og pepper 

Tilbehør

brød 
salat 

Kok pasta etter anvisning på pakken.
Finhakk løk og hvitløk, og la det surre 

sammen med litt olje i en stekepanne til 
løkblandingen er myk. 

Kok opp fl øte i en kasserolle og la den 
småkoke til den begynner å tykne. Tilsett 
da løkblandingen og ta kasserollen fra var-
men.
 Skjær bacon i strimler og stek dem på mid-
dels temperatur i sitt eget fett, til de er sprø. 

Ha reker i stekepannen og la surre vide-
re på middels varme til de akkurat er gjen-
nomvarme.

Sil vann av pastaen, la den stå 1 minutt, 
og bland sammen med resten av ingredi-
ensene. 

Smak til med salt, nykvernet pepper og 
revet parmesan eller annen ost på toppen.

Server med brød og gjerne en salat ved 
siden.

Oppskriftene er hentet fra www.godfi sk.no
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