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Etter at Råfisklaget gikk med på en bety
delig nedgang i minsteprisen for torsk, 
har inngangen til sesongen vært preget av 
strid og sterke ord – særlig innad mellom 
fiskernes egne organisasjoner og tillitsvalg
te. Fiskerne er ikke nådige med sine egne 
valgte representanter når de er misfornøyd 

med tingenes tilstand. Sinne og bastante 
vedtak har preget debatten i større grad 
enn grundige refleksjoner over situasjonen 
vi befinner oss i. Det er lett å forstå at fisk
erne er fortvilte over lave og fallende priser.

Hva er så årsaken til den vanskelige si
tuasjonen?

Det er to hovedfaktorer som påvirker 
den pris og markedssituasjonen vi be
finner oss i vinteren 2013: 
 a) Økningen på over 30 % i torske 
  kvoten til over 1 000 000 tonn 
 b) Den økonomiske situasjonen i  
  viktige markedsland som f.eks.   
  Portugal

Hver for seg er disse to faktorene alvor
lige nok, men når vi får begge forhold sam
tidig, så blir det en markedsmessig kaotisk 
situasjon: Vi skal ha 30 % mer torsk inn i 
markeder som har en negativ økonomisk 
utvikling. Alle med kunnskap om markeds
mekanismer forstår at dette er vanskelig! 

Hvis vi legger til at vi er helt avhengige 
av å fiske 7080 % av den ferske torsken i 
perioden januar til april, at vi produserer 
saltfisk/klippfisk for det portugisiske mar
kedet og at verdensmarkedsprisen for fryst 
torsk er på et dramatisk lavt nivå, så har 
man langt på veg oppskriften til den vin
tersesongen vi nå er inne i: Vesentlig mer 
arbeid for forhåpentligvis like mye inntekt.

At en del fiskere og sågar sentrale tillits
valgte mener at Råfisklaget skulle ta med 
seg en minstepriskonflikt inn i en slik se
song, får vi bare ta til orientering. Der er vi 
åpenbart helt uenig!

Prisfallet på torsk startet umiddelbart 
etter at ICES sine kvoteråd for torsk ble 
kjent sommeren 2012. Markedet ble umid
delbart klar over at betydelig økte mengder 
torsk var på veg inn i markedet innen rime
lig tid – og markedet innrettet seg naturlig 
nok etter det. Høsten 2012 var snittprisen 
på fryst torsk mer enn 30 % lavere enn høs
ten 2011, og nedgangen kom fra juni/juli.

Det er ufattelig ut fra et markedsper
spektiv, at man klarer å fastsette en total
kvote på torsk som er høyere enn ICES sine 
anbefalinger. Især når vi vet at torskekvoten 
ut fra dagens prognose skal gå ned i 2014 
og 2015. I vinter betaler fiskerne prisen for 
denne kvoteøkningen.

Erfaringene både fra 2009 og 2013 viser 
at det må tas større grad av markedsmes
sige hensyn i forbindelse med kvotefastset
telsen – selvsagt innenfor prinsippene om 
sikker bærekraftig forvaltning. Noen må ha 
lært av disse sesongene.

Vi må alle tro at markedene stabiliseres 
når tilførslene flater ut. Det er lov å håpe at 
prisbildet endrer seg når kvotene går ned 
i stedet for opp, særlig etter at den billige 
torsken har kommet inn i nye markeder. I 
år tror vi dessverre at fiskerne bare må bite 
tennene sammen og jobbe seg gjennom 
torskesesongen.     

Svein Ove Haugland
ass. direktør

Hva gikk galt?
Normalt skal vinterens torskefiske være et av de virkelige høyde-
punktene, men slik er det ikke i år. Stemningen på kaiene og i fis-
kebåtene er anspent og preget av en krevende markedssituasjon, 
samtidig som det er svært god tilgang på fisk. Mens fiskerne ønsker 
å trykke på fordi torsken er tilgjengelig, holder fiskeindustrien igjen 
fordi de samlede landingene er store samtidig som markedssigna-
lene fortsatt er usikre.

Ufattelige mengder torsk skal på land i løpet av noen hektiske vintermåneder. Foto: Svenn A. Nielsen
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Edel Elvevoll foran praktbygget øverst i Muninbakken i Breivika – fiskerihøyskolen i Tromsø. Foto: Svenn A. Nielsen



Hugin og Munin – Odins to ravner – hadde 
til oppgave å holde den enøyde sjefsguden 
oppdatert. De fløy over verden, observerte 
og rapporterte til sin herre. Veien opp til 
fiskerihøyskolen, midt gjennom campus i 
Breivika i Tromsø, er oppkalt etter den ene 
av ravnene, og knapt noen har bedre utsikt 
enn forskerne og studentene i praktbygget, 
der arkitekturen både inne og ute gir deg 
sterke marine assosiasjoner. Og her på top
pen av Muninbakken sitter dekan Edel El
vevoll med utsikt til samfunn, sjø og fag, i 
et bygg som helt korrekt beskrevet huser fa
kultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
(BFE), inkludert fiskerihøyskolen.

– Råfisklaget viser seg nå som en tydelig 

samfunnsaktør, sier hun med klar adresse 
til prissetting og marked.

– Det er bare å legge tallene på bordet. 
Spania har 25 prosent ledighet. Over 50 
prosent av de unge er ikke inne i arbeids
livet.

Katastrofe
Edel Elvevoll ser meg direkte inn i øynene, 
en lett skjelving går gjennom kroppen ved 
tanken på den samfunnsmessige katastrofe 
dette er for et land. At over halvparten av 
alle under 25 år står uten egen inntekt.

– USA, fortsetter hun, – også USA må 
kutte i offentlig forbruk på samme måte 
som Europa gjør det. Prisene på første hånd 

passer godt med dette. Det blir jo ikke sam
me trykket på hvitfisken i en slik situasjon.

Det sto ikke hugget i stein at Edel Elve
voll skulle bli forsker. Da hun skjønte at 
hun ikke kunne forbli sentralbordbetjent, 
visste hun bare at det måtte bli naturfag
linja på Kongsbakken, eller Tromsø gymnas 
som det het den gang.

Matteinteressert
– Jeg var over gjennomsnittet interessert 
i matte. Vi trodde oljeindustrien skulle 
komme over hele landet. Jeg tok sivilinge
niøreksamen i Trondheim i industriell pe
trokjemi, og doktograd på ny teknologi for 
å kunne ekstrahere forbindelser i fiskeolje. 

Sivilingeniør – ikke akkurat noe kvin
neyrke på slutten av 1970tallet, men rent 
faglig ikke så langt unna fiskeriforskning 
og dekankrakken.

– Jeg skjønte ikke at jeg hadde valgt en 
spesiell studievei før jeg kom til Trond
heim. Der ble jeg utsatt for en masse spør
reundersøkelser. Bestefar mente for øvrig 
jeg kunne finne meg et yrke slik vanlige da
mer hadde – sykepleien eller lærerskolen.

Edel – dekanen på toppen 
av Muninbakken



Hun troner ikke akkurat bak skrivebordet, Edel Elvevoll. Deka-
nen ved fiskerihøyskolen i Tromsø har bare så vidt større plass enn 
 undersottene lenger innover i gangen. At hun skulle ende opp her 
var ikke gitt. Yrkeskarrieren startet hun ved sentralbordet hos Ram-
fjord bussruter, eid og drevet av John Richardsen, en av Tromsdalens 
på alle måter mest ruvende skikkelser de første tiårene etter krigen.
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Tunge erfaringer
Livet byr ikke alltid på vakre soloppganger. 
Edel fikk tidlig noen harde erfaringer, da 
faren døde alt for tidlig, men i det lille sam
funnet i Tromsdalen tidlig på 1970tallet, 
der husmødrene sendte lukten av nybakt 
brød og stekt fisk ut gjennom kjøkkenvin
duene, ristet matter på trappa og stelte hus 
for barn og mann, fungerte også det sosiale 
nettverket.

– John Richardsen var en flott mann. 
Han var gründer, men hadde også sosiale 
antenner. Han så og forsto. Jeg fikk mye 
støtte fra ham, og tøffe opplevelser gjør deg 
også sterk – og ja, kanskje tøff. I tillegg kun
ne hun lene seg på en sterk og  fornuftig 
mor når det buttet imot.

Fabrikk 2012
Det er på høy tid at vi åpner øynene for vir
keligheten, og tar en fordomsfri debatt om 
hvordan det skal skapes gode, attraktive ar
beidsplasser i fiskeindustrien. 

[…] «Man kan selvsagt velge å lukke øynene 
og håpe at lønnsomheten vil bli bedre og dis-
triktene vil blomstre uten at vi foretar oss noe. 
Men virkeligheten for dagens fiskeindustri er 

dessverre lav lønnsomhet, lav yrkesmessig sta-
tus, rekrutteringssvikt, problemer med arbeids-
miljø, sykdomsfravær og motivasjon, slitasje 
på bygninger og utstyr og knapphet på tid og 
økonomi til planlegging og omlegging til ny tek-
nologi og markedssatsing. Lar vi dette fortsette, 
er det i alle fall distriktene som vil tape.»

Sitatet er hentet fra en artikkel skrevet i 
1993. Edel Elvevoll, Svein Bertheussen og 
flere andre hadde fått i oppdrag fra SIVA 
å utrede «Modellfabrikk 20.000 tonn» eller 
«Fabrikk 2012» som den også het. Debatten 
endte i et velkjent crescendo – en kakofoni 
av motsetninger mellom by og land der 
påstandene haglet om at  dette bare var et 
forsøk på å sentralisere fiskeindustrien til 
de store byene.

Hvem skal filetere?
– Mye av det kunne vært sagt i dag. Nå er 
lønningene på vei opp i Kina. Det er snart 
ikke lønnsomt å sende fisken dit for filete
ring. Teknologien utvikles og kostnadene 
forbundet med automatisering går ned. På 
sikt vil vi sikkert kunne produsere mat med 
utgangspunkt i det fortrinnet vi har, nem

lig i fersk fisk, både fra oppdrett og fra vill 
fisk. Norge kan bli den nye store filetøren, 
sier Edel, og legger til at det da må satses på 
teknologi og kompetanse.

Hun og kollegaen, Svein Bertheussen, 
var slett ikke opptatt av at gigantfabrikke
ne skulle ligge i Tromsø, Harstad eller på 
Myre, og de mente de hadde tatt god høyde 
for kystflåtens behov. 20 prosent av produk
sjonen i modellfabrikken skulle komme fra 
ferskt råstoff levert av kystflåten.

Dekanen har et nært forhold til indus
trien. – Av og til, sier hun, – må forskeren 
følge forskningen ut i det virkelige livet. 
For henne ble det først Marine Lipids. En 
bedrift som skulle utvinne helsebringende 
oljer fra fisk.

– Stig Janson, Per Benjaminsen, og vi 
prøvde å starte opp i Tromsø, men fikk 
verken hus eller tomt. På Leknes derimot, 
bygde de kai og skaffet tomt. 

Olivita-suksess
– Fiasko ble det heller ikke, men etter hvert 
ble bedriften overtatt av Orkla, og jeg ble 
tvangsutløst til slutt.

Enda bedre gikk det da hun begynte 

Edel Elvevoll skjønner ikke at folk tror vi kan få det bedre med en ny regjering når vi allerede topper alle statistikker. Foto: Svenn A. Nielsen. 

6 På første hånd

Portrettet



samarbeidet med Bjarne Østerud. Det end
te med Olivita, et produkt hun er virkelig 
stolt av, og hvor hun ennå sitter på om lag 
10 prosent av eierskapet.

– Vi ville etterligne eskimoene sitt kost
hold. De bruker mye uraffinert hvalolje, se
lolje og tran. Hvaloljen ga best effekt på de 
120 forsøkspersonene, men den inneholdt 
bare halvparten så mye omega 3 som øn
skelig og måtte raffineres. Vi forsøkte der
for å lage en olje som lignet hvaloljen, og 
resultatet ble sel og olivenolje.

Det ble en suksess, og i 2006 ble de to 
kåret til årets navn i fiskerinæringen. For 
Edel Elvevoll har det vært et varemerke å 
tenke nytt – om algedyrking og marin bio
prospektering. Hun har også tatt til orde 
for at nye marine næringer må få samme 
rammebetingelser som oljenæringen. Med 
investeringstilskudd og skatteregime på 
like fot.

Bedre forsker
– Men, sier hun, – jeg er nok en bedre for
sker enn næringslivsaktør. Jeg har imidler
tid vært heldig og har hatt med meg frem
ragende næringslivsaktører.

Edel Elvevoll sprudler av glede når hun 
forteller om søkertallene til fiskeristudiet i 
Tromsø. Nye rekorder noteres, og hun el
sker å jobbe med unge mennesker.

– Ungdommene ser ting annerledes, 
spør annerledes og har ingen respekt for 
våre opptrukne stier. Det fører til ny fors
kning.

Måtte bli dekan
Men hvorfor dekan? En stilling som jo må 
være et skjold mot alle muligheter til fors
kning der administrative gjøremål, møter 

og personalbehandling stjeler all oppmerk
somhet.

– Jeg får ikke forsket mye i denne job
ben, men jeg er opptatt av at vi som uni
versitet må holde fokus på det marine. Da 
universitetet omstrukturerte, så fakultetet 
at våre komparative fortrinn er å se de store 
miljømessige endringene rundt oss, og at 
dette påvirker alt. Isen i Arktis er bare et bil
de på det som påvirker hele det økologiske 
systemet. Jeg måtte bli dekan for å bidra til 
at fakultetet har fokus på de store utfordrin
gene; næringsutvikling, marin bioprospek
tering og effektene av klimaendringer for 
bare å nevne noe.

En periode var det ikke mange studenter 
som søkte seg til det marine praktbygget 
på toppen av Muninbakken i Breivika. Her 
har Elvevoll med hjelp av ansatte studenter, 
politikere og ikke minst næringsaktørene 
klart å snu trenden. Nå rekrutterer de ma
rine fagene godt ved UiT.

– Vi måtte bare få opp interessen, så du 
kan si jeg hadde en halvveis faglig begrun
nelse for å ville bli dekan.

Hun skryter av teamet rundt seg. 360 an
satte og nesten 1400 studenter yrer rundt 
henne gjennom arbeidsuka. Edel Elvevoll 
setter sine to smilende øyne rett i mine:

– Det er litt av et ansvar å lede dette.
Om det var forskningen som tok for mye 

tid, vet jeg ikke, men Edel fant ikke man
nen i sitt liv før hun var godt voksen.

Hun ler godt:
– Jeg ble ikke mor før jeg var 39 år. Slikt 

skjer i de beste familier, og er ikke så lett å 
planlegge.

Gründergener
Gründergenene og interessen for hav og 
fisk må derimot ha ligget latent. På Vanna 
bodde mormor og morfar, foregangsmen
nesker i lokalmiljøet. Morfaren hadde sjark 
med Marnamotor.

– De startet veiforening på øya i 1934, 
og i foreningens vedtekter står det at styret 
skal bestå av minimum 40 prosent kvinner, 
forteller hun stolt.

Å være sjef er ikke enkelt. Edel Elvevoll 
er kjent for å komme med klare meldinger, 
av og til kanskje litt for klare, medgir hun, 
men legger til:

– Her på huset blir du ikke sjef i vanlig 
forstand. det er ikke mulig med folk som 
Paul Wassmann, Bjørn Hersoug, Peter 
Holm og Claire Armstrong og mange fler 
rundt deg. Du må lære deg å være en slags 
servicepartner.

Verdens beste
Hun oser av politisk engasjement, Edel El
vevoll, men har aldri engasjert seg politisk.

– Det forundrer meg at folk tror vi kan få 
det bedre med en ny regjering når det går 
så godt her i landet. 

Til helga kan det hende at hun, mannen 
og sønnen setter seg i bilen og kjører til 
Bogen på Vannøya. Lastet med sudoko, ei 
god bok og Wordfeud på mobilen lader hun 
batteriene til en ny uke i kampen for både 
gamle og nye marine verdier. 

«Ungdommene ser 
ting annerledes, spør 
annerledes og har 
ingen respekt for våre 
opptrukne stier. Det 
fører til ny forskning.»
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Av Svenn A. Nielsen  

Snart kan du se en ungdommelig mann, 
vandre ned bakkene mot havna i Skjervøy. 
Rimfrosten fester seg i den markante bar
ten. Målbevisst går han ned flytebrygga 
innerst i havnebassenget, løsner fortøynin
gen på den lille sjarken før han setter sjø
bein ut forbi moloen. Robert Hansen skal 
ikke lenger på møter i Tromsø eller Oslo, 
eller på besøk til Råfisklagets kontorer  i 
Svolvær og Kristiansund. Robert Hansen 
skal møte havet og fisken. Med kvote i 

gruppe 2 skal han nyte friheten og den til
leggspensjon fiskerlivet også gir.

– Jeg er ikke bitter etter vinterens storm 
rundt prisfastsettelsen, men jeg er skuffet. 
Skuffet over at Fiskarlaget blandet seg inn 
på den måten de gjorde. At eierne våre sier 
det de mener er helt greit, men Fiskarlaget 
er ingen eier. Det er en paraplyorganisa
sjon for eierne. De tok en rolle de ikke har 
noe med å ta, sier Robert Hansen.

Han blir 66 år den 24 april. De siste 12 
årene har han vært nestleder i ett år, der
nest sammenhengende leder av styret i 
Norges Råfisklag. Reglene setter stopp for 

videre valg, og en tillitsmannskarriere i la
get som startet da han var en ung mann på 
35 i 1981, er over.

– Jeg kommer ikke til å sette meg i god
stolen og synes synd på meg sjøl. Kona 
er også pensjonist. Jeg har sjarken og vi 
har gutta boys i Alta. Nå kan vi nyte livet 
sammen og bruke mer tid på barnebarna, 
sier Robert.

Fortsatt har han en fot innafor døra til 
det lokalpolitiske liv hjemme på Skjervøy. 
Han er andre vara til kommunestyret og le
der av kontrollutvalget. Litt tid skal han nok 
ennå bruke på politikk og møter.

Robert Hansens mest tubulente vinter:

Høvedsmannen 
går fra borde

Robert Hansen blir pensjonist etter 11 år som styreleder og til sammen vel 30 år som tillitsvalgt i Råfisklaget. Her sammen med fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen under 

årsmøtet i 2012. Foto: Svenn A. Nielsen.
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Han ble styremedlem i Råfisklaget i 
1981. Satt der til 1987. Kom så inn i kon
trollnemnda i 1989 hvor han var både med
lem, nestleder og leder til han ble valgt til 
nestleder i styret  for 12 år siden.

– Med unntak av de to årene jeg var ute, 
har jeg kjent Råfisklaget på pulsen i alle 
disse årene. Jeg tror jeg kjenner organisa
sjonen ganske godt, smiler han.

Han minnes gamle, store navn i norsk 
fiskeripolitikk. Knut Hoem og Kjell Hastad 
som var direktører, assisterende direktør 
Gunnar Hansen, økonomidirektør Alf 
Henriksen og Arne Stensen som var styre
leder da Robert ble valgt inn første gang. 
Markante skikkelser som styreleder Edgar 
Ingebrigtsen og Lyder Nilsen, senjaværin
gen som var nestleder i styret.  

– Det var alle kloke mennesker med ster
ke og klare holdninger tuftet på et sterkt 
samfunnsengasjement. De gjorde utrolig 
mye uegennyttig arbeid på vegne av fisker
ne, sier han.

– Men var det like turbulent den gangen 
som nå?

– Store debatter var det da også. Vi had
de jo et salgsstyre, og uenigheten mellom 
styret og salgsstyret kunne være stor. 

Den gangen var det salgsstyret som sto 
for prisfastsettelsen og ikke minst kjøper
godkjenning, og representantskapet i Rå
fisklaget var heller ikke alltid like nådig, 
minnes han.

– En gang gikk kritikken mot salgsstyret 
så langt at det var like før Knut Hoem trakk 
seg. Men da gikk kritikerne på talerstolen 
dagen etter og beklaget deler av kritikken. 
Men harde verbale slag fant sted også da.

Det var en tid da Råfisklaget forvaltet 

store subsidier. Pristilskudd var den største 
potten. Robert Hansen minnes at det ett år 
ble fordelt tilskudd for rundt en halv milli
ard bare gjennom Råfisklaget. Situasjonen 
i dag er en helt annen. Når prisene faller, 
står det ingen statskasse klar til å løfte fis
kernes inntekter.

– Som en kuriositet fra tida mi i styret 
den gangen kan jeg nevne at jeg også var 
med på å ansette Trygve Myrvang. Han 
hadde søkt jobb på et lavere nivå. Det pus
sige er at jeg da gikk inn for en annen kan
didat. I ettertid har jeg tenkt på hvor feil jeg 
tok, men lærdommen er jo at slike anset
telser absolutt ikke hører hjemme i et styre. 
Styret skal ansette topplederen, andre an
settelser  er topplederens ansvar. 

Da debatten om prisfastsettelsen gikk 
som hardest i vinter, krevde flere at Robert 
Hansen måtte ta skipperhua og gå. Kravet 
om ekstraordinært årsmøte  fikk imidlertid 
ikke tilstrekkelig støtte. Sjarken og barne
barna måtte vente ennå noen måneder.

– Hva skal du si til årsmøtet når det sam
les?

– Nei, det har jeg ennå ikke tenkt på, 
men kanskje er det klokt ikke å si for mye, 
ler han. Og dessuten har jeg jo mulighet til 
å si det jeg mener her og nå.

– Men vi opplever en historisk lav pris 
for torsken?

– Jeg har ingen problemer med å aksep
tere det. Prisen er historisk lav, men om 
den er for lav ut fra det grunnlaget vi har 
når vi skal fastsette prisen, er et helt annet 
spørsmål. Det kan bare historia fortelle oss, 
det vet vi ikke ennå.

Han tar ikke tumultene i vinter person
lig, men legger heller ikke skjul på at det 

var tøffe tider. Mest mener han det var tra
sig på vegne av fiskerstanden at Fiskarlaget 
ikke respekterte rollefordelingen, og at det 
er Råfisklaget som har kompetansen til å 
fastsette prisen.

– Prisen er vel også en følge av rekord
høye kvoter. Er det rett å fastsette kvotene 
kun ut fra biologiske fakta?

– Jeg tror fortsatt at vi må legge mest 
vekt på biologien. Skulle vi legge størst vekt 
på markedet, ville det også bli galt. Men 
forskerne har jo ikke vist seg helt ufeil
barlige om vi ser på historien fra 1990 og 
frem til i dag. Sist på 1980tallet opplevde vi  
overestimering. Nå, de siste årene, har vi 
opplevd underestimering, og egentlig skal 
vi takke for at både Vårherre og miljøet har 
vært på vår side disse årene.

Robert Hansen viser til den tida da kvo
tene, på politisk grunnlag, ble satt høyere 
enn bestandsestimatene skulle tilsi, og det 
samtidig foregikk et stort ukontrollert fiske 
i Barentshavet.

– Vi skulle kanskje tro at vi gjennom 
disse årene hadde desimert bestanden full
stendig, men det skjedde ikke. Ennå er det 
slik at etterpåklokskapen er den eneste ek
sakte vitenskap, men etter min mening har 
det vært for store svingninger. Jeg skulle 
gjerne sett at vi kom frem til en stabil kvo
te. Den må basere seg på biologiske fakta, 
og kan selvsagt variere litt fra år til år, men 
jeg mener vi må tenke langsiktig, finne en 
kvotestørrelse og ligge stabilt rundt denne. 
Da kan vi få til mer forutsigbarhet mot 
markedet selv om bestanden skulle gå litt 
opp eller ned.

– Om du skulle oppsummere dine år i 
Råfisklaget, hva sier du da?

«Jeg kommer ikke til å 
sette meg i godstolen og 
synes synd på meg sjøl. 
Kona er også pensjonist. 
Jeg har sjarken og vi 
har gutta boys i Alta. 
Nå kan vi nyte livet 
sammen og bruke mer 
tid på barnebarna»

Robert Hansen i dyp konsentrasjon, mens ass. dir. Svein Ove Haugland argumenterer i et møte i Lofoten med Kystfis-

karlaget i februar i fjor. Foto: Svenn A. Nielsen.
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– Det har vært både spennende og given
de. Jeg har fått være med og påvirke gjen
nom disse årene. Om ministre og myndig
hetspersoner har hørt på meg, får du spørre 
dem om, men jeg har fått snakke på vegne 
av fiskerne, og jeg har blitt spurt til råds om 
mange ting. Jeg synes også dialogen med 
fiskeriministrene Svein Ludvigsen, Helga 
Pedersen og Lisbeth BergHansen har vært 
god.

– Ditt siste årsmøte som styreleder mar
kerer også Råfisklagets 75årsjubileum. 
Hvordan ser du for deg fremtiden til laget?

– Jeg ser ikke noe alternativ til den orga
niserte omsetningen slik vi har den i dag. 
Det er etter min mening også soleklart at 
salgslagene skal ha siste ord angående min
steprisfastsettelsen. Men det ligger jo en 
sak i departementet som gir statsråden tre 
muligheter. Enten kan hun beholde dagens 
ordning, eller hun kan velge meklings
nemnd eller en løsning med en oppmann 
under prisdrøftelsene. Lovforslaget er jo 
ennå ikke lagt frem, men jeg skulle ønske, 
om jeg fikk bestemme, at hun valgte me
klingsnemnd med siste ord til salgslaget. 

Da ville vi sikre oss at noen hadde vært inne 
og prøvd og etterprøvd standpunktene før 
partene gikk fra hverandre. Det ville også 
være en lov som ville stå sterkere enn da
gens ordning. Vi prøvde en slik ordning un
der fiskeriminister Svein Ludvigsen, og jeg 
mener den fungerte bra.

– Du ser altså ikke for deg at salgslagene 
kan bli borte?

– Vi er jo ikke bare en organisasjon 
for omsetning. Vi er også et redskap 
for myndighetene. Vi driver kvotekontroll, 
fører fangststatistikk og kontrollerer lovlig
heten av fangstene. Skulle vi legges ned, 
måtte man finne et annet system for å ta 
seg av alt dette. Og glem ikke at vi gjør den
ne jobben helt gratis for myndighetene. Et 
annet system ville måtte bli både mer byrå
kratisk og dyrere.

– Hva tror du det vil stå i historiebøkene 
om din periode i Råfisklaget?

– Det får vi vite allerede på årsmøtet, ler 
Robert. Da kommer Gunnar Grytås sin ry
kende ferske historiebok, men jeg vil ikke 
mene noe om dette. Det får historikerne 
finne ut av, sier Robert Hansen. 

Men nye arbeidsmetoder, ny teknologi 
og nye krav til effektivitet har i alle fall gjort 
at han, styret og administrasjonen de siste 
10 – 12 årene har gjort store organisasjons
messige endringer. Kontoret i Vardø er lagt 
ned, kontoret i Trondheim likeså, og  antall 
ansatte er redusert uten at det har gått ut 
over kvaliteten på tjenestene. Alle ansatte 
har gjort og gjør en svært så god jobb. Uten 
den innsatsen hadde det ikke vært mulig å 
drive laget slik det drives i dag. 

– Jeg sender en stor og varm takk til dem 
alle, sier Robert Hansen.  

I det store møterommet i femte etasje i 
Råfisklagets hus på kaia i Tromsø henger 
Robert Hansens portrett, malt av tidligere 
styremedlem Steinar Friis. Kanskje vil han 
av og til når han tilfeldigvis er i Tromsø stik
ke innom, se seg selv på veggen og tenke 
tilbake på tiden som engang var. Men det 
er også alt.

–  Jeg søker ikke nye tillitsverv. Jeg kan 
henge på veggen i glass og ramme, men 
ikke i et horn, sier han. 

Robert i spissen for arbeidsutvalget i styret i Råfisklaget. F.v. adm. direktør Trygve Myrvang, styremedlem Johnny Caspersen, styreleder Robert Hansen, nestleder i styret Hilmar Blikø 

og  ass. direktør Svein Ove Haugland. Foto: Svenn A. Nielsen
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Lovende avliving
Effektiv maskinell blodtapping 

av store fangster er viktigste en

keltfaktor for å øke kvalitet og 

verdi i norske trål og snurrevad

fangster.

Forsøk med å teste australsk 

slakteteknologi, som i dag be

nyttes i norsk lakseoppdrett, på 

fiskefartøy, viser svært lovende 

resultater i forsøk utført av No

fima i 2011 og 2012.

Fisken bør tappes for blod 

(bløgges) så raskt som mu

lig og helst umiddelbart etter 

fangst, men for trålere og snur

revadfartøy er dette vanskelig. 

Resultater fra en rekke prosjekter viser at mer enn 90 prosent 

av disse fangstene kan holdes i live i tanker om bord. 

Å holde fisken levende om bord noen timer etter fangst gir 

dramatiske forbedringer i kvalitet, særlig i form av bedre ut

blødning og en hvitere filet.

Men etter lengre tid i levendefisktankene, for eksempel over 

natten, har fisken kommet seg og er da svært vanskelig og 

tung å avlive og bløgge.

For å utnytte kvalitetspotensialet er det nødvendig at fisken 

blir avlivet og bløgget automatisk.

Frykter avfolking langs kysten
Det blir stadig færre fiskere, og for hver fisker som slutter i 

yrket, reduseres bosettinga i distriktene i NordNorge med to 

personer, anslår forskere.

Det er professorene Peter Th. Ørebech og Torbjørn Trondsen 

ved Norges fiskerihøgskole som har gjort beregningen, og he

vder dette i sin nye bok Rettsøkonomi for fornybare ressurser.

– Vi har funnet at det er en direkte sammenheng mellom 

utflytting av kystkommunene og en fiskeripolitikk som har bi

dratt til at 3 400 fiskeriarbeidsplasser er fjernet fra NordNorge 

siden år 2000, sier Ørebech.

Én av årsakene til at arbeidsplasser har forsvunnet er at trå

lernes leveringsplikt ble opphevet. Det førte til mindre fiskefor

edling i nord. Fisken som blir tatt utenfor NordNorge føres nå 

i større grad til foredling på Møre og delvis i Kina.

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no

Hvalfangere forberedte seg på døden
Svalbards hvalfangere var så sikre på at noen av dem 

kom til å stryke med i løpet av sesongen, at de like så 

godt pakket med seg det de trengte til begravelsene.

Hundrevis av gravsteder på Svalbard vitner om en 

arbeidsplass der det minste feilgrep kunne bli skjeb

nesvangert og et klima der uvitenhet eller uflaks kun

ne bli din bane.

– De var klar over at dette var en farefull ferd og at 

døden lurte rundt hvert hjørne. Derfor pakket de også 

med seg ting som kistebord og kanskje litt mose til 

å fore bunnen av kisten med, sånn at de døde skulle 

få et behagelig leie, forteller Tora Hultgreen, direktør 

ved Svalbard Museum.

Fersk hval inntar disken 
Hvalkjøtt er i ferd med å innta ferskvarediskene. Bak 

ligger en gedigen snuoperasjon der forskere, produ

senter, restauranter og dagligvarehandel har deltatt.

Hovedtanken var å utnytte råvaren på en bedre 

måte gjennom nye, forbrukervennlige produkter. 

Noen ønsket seg eierskap til en kvalitetsstandard på 

produktet og konseptet «Kvalitetshval fra Norskeha

vet». I denne standarden er hvalen fanget i perioden 

mai til august ved Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen av 

fangstskuta Kato.

– Bransjen har vært lite markedsrettet tidligere, så 

her handlet det om å snu tenkningen fra å være pro

dusentorientert til å bli mer kundeorientert. Det ble 

viktig å få den kommersielle delen inn i prosjektet, og 

vi måtte rett og slett gå ut og høre hvordan restaurant 

og dagligvarebransjen ønsket å få hvalkjøttet presen

tert, forteller prosjektleder Johny Torp ved SINTEF.

Torsken føres inn i maskinen og bedø-

ves av et stempel fra oversiden sam-

tidig som den bløgges fra undersiden 

(Foto: Kjell Ø. Midling/Nofima)

Foto: iStockphoto
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Velsmurt flytende 
fiskefabrikk
Tråleren «Hermes» ligger ved kai på Solstrand like sør for Troms-
dalen. Palle på palle med frossen, sløyd og hodekappet sei heises opp 
fra lasterommet og ned på kaia. Trucklast på trucklast bringer lasten 
videre inn på fryselageret.

Tråleren «Hermes» ved kai på Solstrand sør for Tromsdalen. Foto: Svenn A. Nielsen.

«– Vi kommer til å 
oppleve et par tøffe 
år, men jeg ser lyst på 
fremtiden. Jeg skjønner 
at situasjonen i Europa 
er vanskelig, men verden 
må ha mat, og vi kan 
skaffe den...»
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Av Svenn A. Nielsen  

– 2012 har vært er greit år, sier skipper Hå
vard Sigvaldsen (35). Ikke så bra som toppå
ret 2011 da vi omsatte for 100 millioner, 
men greit likevel. Vi har selvsagt lidd under 
fallende priser. I tillegg «spiser» høye olje
priser opp mye av fortjenesten. Resultatet i 
år blir nok rundt 10 millioner lavere enn i 
fjor, sier han nøkternt.

Datastyrt båt
Brua er enorm. Midt på lyser et halvt dusin 
dataskjermer opp det tussmørke rommet. 
Her mangler ingenting av utstyr, hverken 
for navigering eller søk etter fisk. Gulvet er 
dekket av blank skipsplank. Skipperen går i 
slippers. Det er styrmannen, en veteran fra 
Aukra som har ansvar for renholdet, og han 
tar det absolutt alvorlig. Jeg vandrer rundt 
med utesko på, og kjenner et stikk av dårlig 
samvittighet i det jeg håper styrmann Arne 
Breivik har frivakt og kan tilgi meg.

Flott arbeidsplass
– En fantastisk arbeidplass, sier skipper Hå
vard. Han har fem uker på jobb og fem uker 
fri. Kunne ikke tenkt seg noe annet. Mann
skapslønna ligger på rundt 600.000, og med 
dagens skatteregler måtte man kanskje tjent 
200.000 mer for å sitte igjen med samme 
nettolønn. Det er ingen som klager om bord 
i «Hermes».

Messa ligger på dekket under brua. Stor 
og lys. Todelt. En del der alle spiser, en stor 
salongdel der sofagrupper vender mot en 
enorm flatskjerm. 

Internett og varme måltid
Trådløst internett over hele båten og fjern
syn på alle lugarer er standard på moderne 
trålere. Stuerten serverer tre varme måltid 
hver dag.

– Nei, vi har ingen problemer med å hol
de mageskinnet stramt, ler skipperen, og 
forsyner seg med kyllinglår, salat og pom
mes frites.

Den velsmurte fiskerimaskinen kan mak
simalt produsere 60 tonn frosset, sløyd og 
hodekappet fisk i døgnet. Torskekvota i 2012 
var på 2000 tonn og i tillegg fisker de hyse 
og reke. Rekefisket er det imidlertid blitt 
mindre av de siste årene. Håvard mener for
klaringen er åpenbar – havet kan ikke rom
me store bestander av alle slag, og  siden det 
er mye torsk, spiser den opp store deler av 
rekebesanden.
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Palle på palle med fryst sei losses over ripa. 

Foto: Svenn A. Nielsen.



Samme pris for sei og torsk
Nå er prisen for sei nesten på samme nivå 
som for torsken, og skipper Håvard har latt 
frustrasjonen lekke ut også i Fiskeribladet 
Fiskarens spalter. At rederen, Jan Roger 
Lerbukt, også er styremedlem i Råfisklaget, 
og dermed ansvarlig for vedtak om ny min
stepris, affiserer ikke Håvard, men krav om 
styrelederens hode på et fat og andre ytter
ligheter har han ingen sans for.

– Vi kommer til å oppleve et par tøffe år, 
men jeg ser lyst på fremtiden. Jeg skjønner 
at situasjonen i Europa er vanskelig, men 
verden må ha mat, og vi kan skaffe den, sier 
han, og legger til at prisen på den større tor
sken burde ligge fra 16 kroner og oppover, 
noe han også mener Råfisklaget burde bi
dratt til. 

For dårlig markedsføring
Skipper Håvards viktigste poeng er at mar
kedsføringen av hvitfisk er for dårlig, og der 
retter han også skytset mot Norges Sjøma
tråd (tidligere Eksportutvalget for fisk).

– Går det an å gjøre det for laksen, kan 
det også skje med torsk, hyse og sei, hevder 
han med styrke, og frykter ikke for konkur
ransen fra billigmat som kylling, pollock 
og andre kvalitetsmessig dårligere matslag. 
Om markedsføringen gjøres riktig, vil folk 
velge kvalitetsfisk fra Norge.

Frispråklig
Heller ikke kjøperne slipper unna når den 
unge, frispråklige skipperen fra NordLe
nangen først tar løs. Han mener kjøperne 
opptrådte kynisk i ukene før prisforhand
lingene i desember da de truet med kjø
pestopp og stengte landanlegg.

Under dekk brummer det fra maskin
rommet. 5.300 hestekrefter gjør seg klare 
til innsats. Fem timers gange ute i havet 
venter seien. På tråldekket ligger alt klart.

Tåler mye vær
Værmeldingen er ikke den aller beste. Det 
er meldt muligheter for ekstremvær, men 
Håvard smiler bare av det han ser på Dags

revyen. Han har en langt mer detaljert vær
prognose på båtens egne systemer, og vet 
at om det blir orkan øst for Lyngen, er det 
ingen problemer for ham og «Hermes» 
lenger vest. Dessuten; Håvard vet at båten 
tåler mye vær. En gang lå «Hermes» i Nord
sjøen med bølger på opptil 30 meters høyde 
rundt seg.

– Men da måtte vi bare ligge å bakke. Vi 
har imidlertid ingen problemer med å gå, 
selv med bølgehøyder på opptil 15 meter.

450 tonn
Etter å ha losset sine 450 tonn fisk, legger 
«Hermes» turen innom Hansjordnesbukta 
for å bunkre solar. 120.000 liter pumpes 
om bord i løpet av vel to timer, og med til 
sammen 350.000 liter diesel om bord, er 
båt og mannskap klare for nytt tokt. 

High Tech arbeidsplass for skipper Håvard Sigvaldsen. Etter seks år med skole og praksis 

kan 35-åringen kalle seg sjøkaptein. Foto: Svenn A. Nielsen 

Dataskjermene dominerer på brua der skipper Håvard regjerer. Foto: Svenn A. Nielsen  

Nederst i båten ligger fryselageret – lasterommet som kan ta 450 tonn 

ferdig hodekappet og sløyd fisk. Foto: Svenn A. Nielsen  

Glade gutter på vei ut fra messa der det denne dagen var stekte kyllinglår til kveldsmat. 

Foto: Svenn A. Nielsen
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Av Svenn A. Nielsen

Det er lite trøst å få hos forsker Bjørn Inge 
Bendiksen i Nofima. Han har med finan
siering fra Norges Råfisklag og Fiskeri og 
havbruksnæringens forskningsfond un
dersøkt sammenhengen mellom prisen 
fiskerne får og det forbrukerne må betale.

– Det finnes ingen rettferdig pris til fis
ker i forhold til det forbrukerne må betale, 
slår forskeren fast.

Bendiksen har også funnet at det bare i 
begrenset grad er en sammenheng mellom 
det fiskeren får og det som må betales for 
den samme varen ute i butikkene, og at bu
tikkprisene varierer sterkt.

– Poenget, sier han, – noe undersøkel

sene viser, er at med en gitt pris til fisker vil 
andelen av det forbrukerne betaler variere 
fra butikk til butikk, mellom ulike produk
ter og i ulike markeder.

Bendiksen viser blant annet til den lave 
torskeprisen i det portugisiske markedet, 
og at denne delvis skyldes kampanjer bu
tikkene kjører.

– Akkurat nå sender vi også mye fisk inn 
i markedet, og skal flere spise mer fisk, må 
prisen ned.

I undersøkelsen spør Bendiksen innled
ningsvis om hvorfor fiskeren får 15 kroner 
for torsken, mens fileten koster 10 ganger 
så mye i butikken, og han finner fire hoved
forklaringer:

Først kommer tilbud og etterspørsel, 

deretter hvilken markedsmakt butikken 
eller kjeden har, så hvordan verdikjeden 
er organisert – hvor mange ledd det er i 
denne kjeden. Det spiller også inn hvilket 
produkt vi snakker om og hvilken kvalitet 
produktet har. Til sist handler prisfastset
telsen også om konkurransen i markedet.

– I alle ledd er det konkurranse om å 
gjøre salg. Ikke minst er dette synlig i bu
tikkene, der det meste av fisken til slutt 
ender. Butikkene er samtidig en arena for 
kamp om både hylleplass og forbrukere. 
Disse faktorene kan også ha stor innvirk
ning på prisen kundene til slutt betaler, sa 
Bjørn Inge Bendiksen da han la frem resul
tatene fra undersøkelsen under er seminar 
i januar.

Prisene i butikkene vil også variere fra 
kjede til kjede og ut fra hvilken profil kje
den eller butikken har. Tilbud og kampan
jer fører også til variasjoner, og om det er 
sesong for fisken eller ikke. Produktet – om 
det er ferskt eller fryst – spiller også inn, og 
ikke minst i hvilket land vi befinner oss der 

Ingen rettferdig torskepris
Fiskerne svetter og banner, mens forbrukerne jubler. Prisen på torsk 
er historisk lav, kvotene historisk høye, og mange snakker om urett-
ferdigheten i at fiskerne får så lite for så god mat i forhold til det 
forbrukerne må betale.

Forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima har undersøkt forholdet mellom pris til fisker og butikkpris både i Norge og Europa.
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inntektsnivå, kostnadsnivå, merverdiavgift 
og flere andre faktorer spiller inn.

I prisundersøkelsen tok Bendiksen blant 
annet for seg fersk torskefilet i tre super
markeder i Storbritannia og loins av torsk 
i de samme kjedene. Bendiksen fant store 
prisvariasjoner bare innenfor disse to pro

duktene. Ikke bare fra kjede til kjede, men 
også innenfor den enkelte kjede når man så 
prisfastsettelsen året i gjennom. 

Da Bendiksen gjorde undersøkelsen, lå 
prisen til fisker høyere for torsk enn i dag, 
men forskeren sier dette ikke har noen 
betydning når man skal undersøke slutt

prisen til forbruker og hvor stor andel av 
denne som kommer fiskerne til gode.

Også i Frankrike har Bendiksen gjort 
prisundersøkelser. Der fant han en forskjell 
på 8 euro, eller om lag 65 kroner, mellom 
høyeste og laveste pris på fersk torskefilet. 
Som en kuriositet nevner Bendiksen at en 
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«Bruttoavanse» i verdikjeden for 
klippfisk av fersk torsk til Portugal

Her viser grafikken at råstoffkostnadene utgjør hele 49 prosent av butikkprisen.
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Grafikken viser, i følge undersøkelsene til Bjørn Inge Bendiksen, at fiskeren, med en råstoff-

pris på 15 kroner pr. kilo,  fikk 27 prosent av prisen forbrukeren måtte betale i butikken.

«– Det finnes ingen 
rettferdig pris til 
fisker i forhold til det 
forbrukerne må betale, 
slår forskeren fast.»

«– Akkurat nå sender 
vi også mye fisk inn i 
markedet, og skal flere 
spise mer fisk, må prisen 
ned.»
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av de største kjedene i Frankrike, Auchan, 
i ei uke hadde en tilbudspris på fersk filet 
på 7,99€, noe som er mindre enn 65 kroner 
pr. kilo.

– I Portugal er klippfisk en rimelig vare 
om vi sammenligner med Norge. Forkla
ringen er den sterke posisjonen klippfisken 
har i det portugisiske kostholdet og den 
sterke konkurransen i markedet. Klippfisk 
er ett av produktene som oftest brukes som 
lokkevare, noe som også forklarer det lave 
prisnivået, sier Bjørn Inge Bendiksen.

Salget til Portugal skjer enten ved at rå
stoffet fryses for så å produseres til klipp
fisk i Portugal, eller ved at salting og tørking 
skjer i Norge for deretter å selges direkte til 
butikkene fra produsentene i Norge. I Por
tugal selges fisken hel ut fra butikk, noe 
som hverken krever oppstykking eller om
pakking. 

Helikopter og Mercedes
– Vi må spørre om fiskerne har de samme 
muligheter til å drive lønnsomt – til å skape 
overskudd – som de andre aktørene i ver
dikjeden?

Forsker Bjørn Inge Bendiksen svarer lett 
retorisk på spørsmålet om det finnes en 
rettferdig pris til fiskerne – en pris de burde 
få uansett markedsforhold og butikkenes 
lokkepriser.

Han sier han godt husker en reportasje 
på nrk.no fra april 2011. Der var det en stor 
sak om en torskefisker med god lott som 

leide helikopter for å komme seg til skrei
fiskeVM i Lofoten. 

– Mercedesforhandlerne på Sortland 
fortalte også at dette var deres beste år, sier 
Bendiksen.

Han peker på at det produktet fiskerne 
får aller minst for, men som de tjener mest 
på, er det som ender opp som makrell i to
mat.

– Fiskerne får bare 15 prosent av den to
tale verdien for dette produktet. Likevel er 
det dette de tjener mest på. Her snakker vi 
om store volum i et effektivt fiske som gir 
superprofitt. Er dette da urettferdig, spør 
han?

Om dagens situasjon kommenterer Ben
diksen:

– Vi har en torskekvote på 450.000 tonn. 
Da må vi spørre om markedet er i stand til 
å absorbere all denne fisken. Vi opererer i 
et marked der arbeidsledigheten er høy, og 
der vi må spørre oss om hvor mye folk er 
villige til å betale for maten sin, sier han, 
og legger til at han tror fiskernes reaksjon 
her hjemme er preget av at vi befinner oss i 
Edens hage, mens store deler av Europa er 
kastet ut av Paradis.

– Når volumet går så kraftig opp, får det 
noen konsekvenser? Vi så helt klart i for
kant av årets sesong at bare forventningene 
om en kvote 25 prosent høyere enn i fjor ga 
øyeblikkelig prisnedgang. Vi ville aldri fått 
samme reaksjon i markedet om kvotene ble 
kuttet.

Bendiksen sier at 2012 kommer til å 

vise røde tall i bøkene. Fiskeindustrien må 
kanskje nedskrive så mye som 20 prosent 
av lagrene, og med en avanse på en til to 
prosent, har de ingen mulighet til å ta dette 
igjen på volum.

– Problemet er, sier Bjørn Inge Bendik
sen, – at kvotene settes ut fra biologiske fak
ta uten hensyn til om det finnes et marked 
som kan absorbere all fisken.

Det viktigste funnet i prisundersøkelsen 
er, i følge Bendiksen, at fiskerne ikke kan 
gå i butikken og se hva en filet koster for så 
og resonnere seg frem til hva de skulle hatt. 
Prisfastsettelsen til forbruker er avhengig 
av så mange faktorer at dette ikke er mu
lig. 
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«Bruttoavanse» i verdikjeden for 
fryst filet pakket i Kina solgt i Norge

Når fisken fraktes til Kina for filetering får vi en lengre verdikjede. Her spiller også frakt en 

større rolle enn ellers. Undersøkelsen gjelder fryste 400 grams fileter, og i undersøkelsen 

fikk fiskeren 17,35 kroner pr. kilo fisk. Produksjonskostnadene i Kina ligger på mellom 

$1.050 og $1.150 pr. tonn og salgsprisen i butikk ligger i overkant av 80 kroner pr. kilo, 

noe som gir en råstoffpris til fisker i denne lange verdikjeden på vel 30 prosent.
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«Bruttoavanse» i verdikjeden for 
klippfisk av fryst torsk til Portugal

I følge forsker Bjørn Inge Bendiksen fører den lave butikkprisen i Portugal til at råstoff-

kostnadene ligger svært høyt i forhold til den endelige prisen i butikk – over 60 prosent. 

Grafikken viser kostnadsfordelingen på fryst fisk eksportert til Portugal.
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Av Svenn A. Nielsen  

– Konfliktene er i stor grad løst, og det er 
kun ved å opptre samlet vi kan få gjennom
slagskraft, sier han.

Når Råfisklaget i mai skal feire sitt 75års
jubileum, håper Maråk det blir satt fokus på 
at fiskerinæringen må få rammevilkår som 
gjør at den kan konkurrere med det han kal
ler «den oljesmurte økonomien». Han tror 
Sjømatmeldingen fra regjeringen ikke vil 
inneholde endringer i Deltakerloven, og at 
Råfiskloven vil bestå.

– Råfiskloven har i dag sterk legitimitet, 
slår han fast.

Kritisk
Fiskebåt var kritiske til prisforhandlingene 
i desember. 

– Eierorganisasjonene ble orientert om 
vurderingene som var gjort, og Fiskebåt var 
kritiske til tidspunktet for prisfastsettelsen. 
Vi mente man kunne avvente situasjonen 
og få et bedre grunnlag å fastsette prisen 
på. Vi hadde et inntrykk av at markedet var 
i ferd med å bedre seg, og flåten burde fått 
omsette fangstene fra desember før nye pri

ser ble satt. Slik det ble gjort, fikk vi unød
vendig lav pris for desemberfangstene og 
utilstrekkelig faktagrunnlag. Man burde 
brukt mer tid, sier Audun Maråk.

Slukket bålet
Fiskebåt bidro imidlertid til å slukke bålet 
som var tent av illsinte fiskere i Nordland. 
Det ble ikke flertall for ekstraordinært års
møte, og heller ikke for å kaste styreleder 
Robert Hansen.

I dag er Audun Maråk bekymret for kon
kurransen om arbeidskraften, i sær i Nord
Norge.

– Fiskerinæringen må få utvikle seg på 
linje med øvrige næringer i høykostlandet 
Norge. Vi ser at konkurransen om kvalifisert 
norsk arbeidskraft i forhold til øvrige mariti
me næringer blir stadig sterkere, og vi ser at 
dette er en økende utfordring i NordNorge 
der petroleumsaktiviteten nå øker.

Færre båter
Direktøren i Fiskebåt sier at strukturering 
ikke er et mål i seg selv, men at den eneste 
muligheten til å møte konkurransen på er 
mer effektiv drift, noe som igjen vil gi færre 
båter i fisket. Han sier han håper Stortings
meldinga som snart leggs frem tar virkelig
heten inn over seg.

Forklaringen på de lave prisene mener 
Maråk først og fremst er å finne i redusert 
kjøpekraft i viktige markeder. Han deler 
ikke oppfatningen om at biologiske argu
ment har fått styre i for sterk grad når kvo
tene har vært fastsatt.

Større uttak
– Hadde biologiske fakta fått avgjøre alene, 
burde vi jo tatt ut en mye større kvote enn i 
dag, og vi burde hatt kvoteøkning på et tidli
gere tidspunkt. Fiskebåt tok initiativ til å øke 
uttaket ut over det den opprinnelige forvalt
ningsregelen tilsa, og vi møtte innlednings
vis motstand. Etter hvert har vi fått gehør. 
Derfor har kvotene de siste årene ligget 
150.000 – 200.000 tonn høyere enn den opp
rinnelige forvaltningsregelen skulle tilsi.

Han medgir at de økte kvotene har bi
dratt til lavere priser, men sier at det totale 
utbudet av hvitfisk på markedet har økt lite, 
selv om torskekvotene har økt.

Frustrerende
– Fiskerinæringen er vant til svingninger, 
oppturer og nedturer, men det er opplagt 
frustrerende både for havfiskeflåten og for 
kystflåten når fiskerne må jobbe mye mer 
for å få samme lønn som året før og kanskje 
også må tåle en lønnsnedgang. Men når for
skerne skriver opp gytebestanden på torsk 

Motsetningene mellom kystflåten og havfiskeflåten bygges gradvis 
ned. Adm. direktør Audun Maråk i Fiskebåt sier til På første hånd 
at han nå har en opplevelse av at hele fiskerinæringen mer og mer 
opplever å være i samme båt.

Adm. dir. i Fiskebåt (tidligere Fiskebåtredernes forbund), Audun Maråk, opplever en stadig sterkere gjensidig respekt 

mellom havfiskeflåten og kystflåten. Foto: Fiskebåtredernes forbund.

Audun Maråk:
Motsetningene bygges ned
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Av Svenn A. Nielsen

– Vi kan klare oss ett år, men om ikke in
dustrien makter å betale mer enn nå, drar 
de hele næringen med seg nedover, sier han.

Rikelig
Rikelig med fisk er det kommet i havet uten
for Sørvær på Sørøya i Finnmark, hvorfra 
Hans Petter Rasmussen drar ut for å sette 
lina. Størrelsen er også bra, men det er garn
båtene som drar den største fisken.

– Vi får mest fisk under 2,5 kilo, og det 
er den de vil ha på bruket her, forteller han. 

Fra Sørvær pakker Norwegian Seafood fis
ken enten som skreimerket fersk, eller den 
sendes videre til foredling.

Tilbake til minstepris
– Til å begynne med fikk vi 1,50 over minste
pris, men da ferskfiskmarkedet kollapset ble 
det minstepris for oss også.

Fiskarlaget Nord var ikke med på kravet 
om ekstraordinært årsmøte som skulle kaste 
styreleder Robert Hansen.

– Har vi valgt folk til å sitte i salgslaget, 
har vi gitt dem tillit. Dersom vi blir uenige 
må vi komme tilbake til det ved neste kors
vei. Om vi hadde sparket Robert, ville det 
ikke gitt oss fem flate øre mer i pris. Det er 
ikke slik vi skal holde på, sier han bestemt.

Nye holdninger
Rasmussen tror også at det totale fraværet av 
krise i Norge førte til at folk, og heller ikke fis
kerne, helt tok inn over seg den utrolig van
skelige situasjonen i Europa. Nå synes han å 
merke en forskjell i holdningene. Dessverre 
tror han ikke det blir så lett å få prisene opp 
igjen. Markedet venner seg til en lav pris, og 
selv om kvotene går ned, er det ikke sikkert 
at prisene stiger tilsvarende. 

Fiskarlaget Nord:
Prisen må opp
Han er på vei ut fra Sørvær for å trekke lina. Den 35 fot lille sjarken 
dupper av sted. Hans Petter Rasmussen, styreleder i Fiskarlaget Nord, 
har sønnen med på havet i år, og er glad for det, og ett er han helt 
sikker på: – Prisen må opp. 

Ingen lys 
fremtid
Leder i fylkesfiskarlaget i Nord-
land, Hilmar Olav Sivertsen, 
tror ikke det blir enkelt å få 
opp prisen på torsk igjen, selv 
om kvotene skulle bli redusert. 
Av Svenn A. Nielsen

Sammen med hele styret i Nordland Fyl
kes Fiskarlag krevde han i vinter ekstra
ordinært årsmøte i Råfisklaget og styrele
der Robert Hansens avgang. Det fikk han 
ikke flertall for.

– Med så mye fisk, er det mange som 
ikke får levert. Derfor klarer vi ikke å opp
rettholde lønnsomheten selv om kvotene 
er større. Vi må få et marked som kan gi 
bedre pris til fiskerne, sier han, og me
ner de ekstra 15 millionene til forsterket 
markedsføring er for lite.

– Det skulle vært dobbelt så mye, sier 
han.

Sivertsen har selv drevet med snur
revad, men har gått over til en mindre 
garnbåt. Han sier det kvalitetsmessig 
bare blir elendighet når så mye fisk skal 
opp på så kort tid, og han forskrekkes når 
det fra Nofima blir dokumentert at snur
revadfisken som skulle være god, er kva
litetsmessig under pari.

– Hadde vi bare hatt hvitfisk om bord 
hos oss, hadde jeg sett mørkt på det, men 
heldigvis har vi også sild og makrell. Men 
for unge fiskere med gruppe 2kvote blir 
det ingenting igjen, sier Hilmar Olav Si
vertsen. 

med 40 – 50 prosent fra ett år til et annet, er 
det ikke rart at det svinger, sier Maråk.

Han vil derfor styrke forskningsinnsat
sen. Tette kunnskapshull slik at det blir 
mulig for forskerne å gi bedre og mer for
utsigbare råd, og dermed også et mer stabilt 
uttak. 

– Forskerne er våre allierte, slår han fast. 

– De gir oss legitimitet til å høste av fiske
ressursene.

Behovet for økt kunnskap er i følge Ma
råk åpenbart, og han viser til at gytebestan
den av torsk skrives opp og ikke minst til 
nye tokt som viser at bestanden av makrell 
kanskje er dobbelt så stor som det ICES har 
lagt til grunn.

Gjensidig respekt
– Det gleder meg etter å ha vært engasjert 
i fiskerinæringen i 25 år at motsetninge
ne som har eksistert mellom hav og kyst 
gradvis er bygd ned. I dag opplever jeg en 
gjensidig respekt. Det gir håp om at fiskeri
næringen kan klare å løse fremtidens utfor
dringer, sier Audun Maråk. 

Styreleder i Fiskarlaget Nord, Hans Petter Rasmussen. Foto: Øystein Ingilæ
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Portugals prosentvise andel av 
den norske eksporten av torsk 
går nedover. Fremover våren er 
situasjonen svært usikker.

Av Svenn A. Nielsen

Dette sier Ove Johansen, bransjesjef for 
torsk hos Sjømatrådet, tidligere Eksportut
valget for fisk. Tidligere tok Portugal unna 
50 prosent av den norske torsken, nå er an
delen bare 25 prosent. Den gode nyheten 
i dette er at Norge da ikke blir så ensidig 
avhengig av Portugal.

– Andre markeder vokser i betydning. 
Brasil er ett slikt marked der de tar alle ty
per klippfisk enten det er torsk, sei, bros
me, lange eller atlanterhavstorsk.

Ove Johansen sier det er greit å fiske så 
mye som kvoten på 485.000 tonn tilsier, 
men at det kanskje også hadde vært like 

greit å «lagre» noe av denne fisken i havet. 
Han er ikke fremmed for at man bør ta 
større hensyn til markedet når kvoten skal 
fastsettes i fremtiden.

Sjømatrådet setter nå inn et ekstra støt i 
noen markeder i håp om å øke omsetnin
gen. 15 millioner kroner ekstra skal brukes 
i år, og Johansen sier man får mer umid
delbar effekt ved å bruke pengene i eksiste
rende markeder. Derfor settes støtet nå inn 
i Portugal og i verdens største torskemar
ked, England.

– I Portugal har vi en medieplan som vi 
forsterker. Vi kjøper oss plass i TV og i pa
pirmedier og på nett, sier han.

Råfisklaget  og Surofi har til sammen 
gått inn i dette med fire millioner kroner, 
Sjømatrådet med seks og Fiskeri og Kyst
departementet har lagt til fem millioner 
kroner. 

Portugals andel 
går ned

Ansvarlig for hvitfiskmarkedet hos Norges Sjømatråd, Ove Johansen

Ordningen med «Seddel på 
sekundet» er en ubetinget suk-
sess. Det sier administrasjonssjef 
Brita Åsheim Rasmussen ved 
Råfisklagets kontor i Svolvær.

Av Svenn A. Nielsen

– Vi er veldig fornøyd, og vi tror at både 
kjøperne og fiskerne deler denne oppfat
ningen. I alle fall er det forsvinnende få 
klager på det nye systemet som ble innført 
i 2011.

Med seddel på sekundet får Råfisklaget 
raskere oversikt over landingene, og fis
kerne får oppgjøret sitt kjappere. Kanskje 
et poeng ikke minst når prisene er lave.

– Før hendte det nok at kjøperne skrev 
sluttseddelen dagen etter og rapporterte 
inn senere enn de skulle. Nå skal de rap
portere elektronisk øyeblikkelig. Deretter 
får de tildelt et godkjenningsnummer 
hos oss. Dette er det som nå går «på se
kundet», og fiskerne skal ikke forlate kaia 
uten en kopi av den godkjente sluttsedde
len, sier Åsheim Rasmussen.

– Selv om vi nesten ikke har opplevd 
problemer med systemet, har vi oppret
tet en servicetelefon folk kan ringe om 
de trenger det. En vakttelefon bemannet 
også utenfor normal kontortid. Om noen 
opplever problemer kan de derfor ringe 
 414 68 440, sier Brita Åsheim Rasmussen 
til sist. 

Seddel
suksess på 
sekundet
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Av Svenn A. Nielsen  

– Vi kan og skal ta lærdom av historia, men 
det er bare fremtiden vi kan gjøre noe med. 
Så enkelt og så vanskelig, sier adm. dir. 
Trygve Myrvang i Råfisklaget i det han og 
organisasjonen han leder for alvor tar fatt 
på jubileumsåret 2013. Et år da Råfiskloven 
og Råfisklagets første 75 år skal markeres.

I mai, etter en turbulent vinter med har
de slag i etterkant av prisdrøftelsene, er det 
duket for jubileumsfeiring.

Ikke tone ned
– Noen snakket om at vi burde tone ned fei
ringen, men jeg mener vi skal sette fokus 
på oss selv, ta en gjennomgang av historien 
og avslutte med en debatt der vi ser frem
over. En debatt om organisasjonen, ram
mebetingelser og ikke minst marked, sier 
Myrvang.

Trygve Myrvang vil at salgslagene skal 
bli enda mer brukt enn i dag. Han ser at 
konkurransen om  arbeidskraften blir sta
dig sterkere, og dette krever, i følge direk
tøren, at også salgslagene må bli kjappere 
i vendingen. Nytenkning rundt struktur, 
kompetanseoppbygging og lønnsomhet er 
stikkordene.

Skape verdier
– Sammen med andre aktører på fiskersida 
har vi kunnskap og kompetanse. Denne må 
vi bruke enda sterkere til å skape verdier ute 

i markedene. Det er i markedene verdiene 
hentes, og da må vi konsentrere oss sterke
re om disse sammen med flåte, industri og 
andre. Vi må bli flinkere i samarbeidet med 
virkemiddelapparatet og forskningsinstitu
sjonene. Noen enkel jobb blir det ikke, men 
vi må få til en konstruktiv gjennomgang 
av hvordan vi kan skape en mer bastant og 
livskraftig industri langs kysten, sier han.

Nye allianser
Råfisklagsdirektøren er også opptatt av å 
skape nye allianser. Han snakker om turist
næringen og andre næringsaktører der et 
sterkere samarbeid kan gi fiskerinæringen 
flere bein å stå på, i forhold til et marked 
som svinger.

– Vi har jo erfart ikke minst i 2013, at 
markedet gir utfordringer, for å si det for
siktig. Norge er verdens nest største ekspor
tør av fisk, og verdiene våre henter vi der 
hvor fisken spises, og skal fiskerne kunne 
gjøre noe med prisen, er det til disse mar
kedene vi må se. Det handler om bedre pro
duktutvikling, halvfabrikata så vel som mer 
sofistikerte produkter, og utfordringen er 
logistikk og en jevn tilgang på råstoff.

Levendelagring
Trygve Myrvang snakker om torskeoppdrett 
som ligger tilbake i ruiner, men som kan
skje har noe å lære bort om levendelagring, 
kvalitet og produkter. Og før påske kommer 
sjømatmeldingen fra departementet.

– Jeg har forventninger om at den tradi
sjonelle fiskerinæringen løftes frem i den
ne, sier han.

– Skal fiskeriene konkurrere med andre 
næringer, må vi skape lønnsomhet og det 
krever innovasjon. 

Kvalitet
Året har også inneholdt kritiske merkna
der rundt kvaliteten på fisken som leveres. 
Trygve Myrvang ser at når tilgjengeligheten 
er så god som nå, sliter man med å kunne 
ta unna all fisken, og at noe av den derfor 
ikke blir behandlet på en god nok måte. 
Heller ikke har man lyktes i å få et kvalitets
prissystem til å fungere. Da belønnes ofte 
de store fangstene mer enn kvaliteten.

– Dette er galt, sier Myrvang, men legger 
til at det også handler om hva bedriftene 
kan skape lønnsomhet av. 

– Når lønningene i Kina nå er på vei opp
over, må vi her i Norge igjen tenke nytt. Vi 
har delvis brukt Kina som avlastningsmar
ked. Muligheten nå ligger i om vi kan ta i 
bruk ny teknologi slik at vi kan produsere 
nærmere markedene. Vi må skape industri 
nært konsumentene med basis i de råva
rene vi har, sier han.

Omdømme
Myrvang er også opptatt av fiskerinærin
gens omdømme.

– Skal trekke til oss positive og dyktige 
mennesker, må vi bli flinkere til å snakke 
pent både om næringa og oss selv. Et godt 
omdømme tar det tid og omtanke å bygge 
opp, men det lar seg alt for raskt bryte ned. 
Selv om vi i vinter har opplevd problemer, 
har vi et felles ansvar for å ta vare på om
verdenens syn på fiskerinæringa så vel som 
Råfisklaget, sier Myrvang.

Fag og kultur
Jubileumsfeiringen blir, i følge Myrvang, 
både en fest med faglig, materiell og kul
turelt påfyll. Han lover et flott program der 
Råfisklaget ser seg selv i lys av historia, 
skrevet av tidligere journalist, nå forsker, 
Gunnar Grytås, og der utfordringene skal 
drøftes grundig og med stor tyngde. I til
legg mønstrer både økonomer og andre 
forskere på under jubileumsfeiringen for 
å skape best mulig ballast til årsmøtet og 
debattene. Og når Råfisklaget inviterer til 
fest og fag, er det selvskrevet at hele fiskeri
eliten samles. 

«Fremtiden kan vi 
gjøre noe med»

Råfisklagets administrerende direktør Trygve Myrvang inviterer til faglig og kulturell jubileumsfeiring i mai. 

Foto: Svenn A. Nielsen.
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Av Bjørn-Tore Forberg

Målet var å gjenoppbygge 
fiskeri-Finnmark med levedyk-
tige, moderne industrisamfunn. 
Som vestlig utpost mot øst i den 
kalde krigen var det også av-
gjørende å bygge et sterkt Finn-
mark. Men etter at Perestroikan 
hadde blåst milde vinder inn i 
forholdet øst/vest, var Finnmark 
ikke lenger så viktig. 

I forkortet utgave er dette en av analysene 
journalist, redaktør og forfatter Reidar Niel
sen gir i boka «Havets Gull/Fiskekjøpere i 
NordTroms og Finnmark».

Samtidig som Gorbatsjov åpnet Du
maen for fri tale i 1989, var havets gull, 
torsken i Barentshavet, i alvorlig krise. De 
mest aktive torskefiskerne ble i 1990 regu
lert ned til 1020 prosent av historisk tor
skekvote. Men finnmarkspakkenes tid var 
forbi. Da kvotene igjen tok seg opp var det 
«nøytrale» fryserier som gjaldt. Torsken 
gikk verden rundt for håndfiletering i Kina 
og i retur til vestlige markeder. 

Myndighetenes gigantiske satsing på 
store fryseribedrifter møtte på alvorlige 

skjær i sjøen. Trålerrederier fikk uttynnet 
sine leveringsforpliktelser, og ute fra havet 
gikk det rykter om et gigantisk svartfiske.

«På første hånd» har innhentet kom
mentar fra en av kjøperne som sto i stor
men gjennom skjebneårene på 1990tallet, 
John Torfinn Alvestad:

– Reidar Nielsens bok har fått kritikk for 
en del detaljer. Men noen småfeil må man 
regne med når man skal beskrive noe så 
komplekst som Finnmarks fiskerier gjen
nom flere generasjoner. Jeg mener Nielsen 
har greid å skrive ei unik bok. Det er viktig 
å få dokumentert denne mangfoldige his
torien. Det er anerkjent at kraftige sving
ninger i fiskeressursene, politiske utspill 

«Havets Gull»
Harde ord og ideologisk spill 
utformet FiskeriFinnmark

Reidar Nielsen har skrevet historien om fiskeriene i Finnmark. Foto: Svein Jørstad.
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og skifter i verdensmarkedet har slått hardt 
ut for både fiskere og kjøpere. Men det som 
ga helt spesielle utslag på 1980 og 1990tal
let var forskernes fundamentale regnefeil 
for torskebestanden, sier Alvestad.

Han viser til at halvparten av fiskeindus
trien i Finnmark og Troms gikk konkurs 
i løpet av ti år. Forskerne spådde gull og 
grønne skoger for torsken på 1980tallet. 
Det gikk som man husker helt motsatt. 
Siste halvdel av 80tallet var det lite og ma
ger torsk. Men da bremsene ble satt på i 
1990 var både lodda og torsken tilbake. Nå 
var det «havets gull» som rådet. Like fullt 
måtte næringa leve med sveltihjelkvoter 
de første årene av 90tallet. I tillegg ble all
menningen lukket med varige svekkelse av 
kystflåten som levde av torskefiske i nord.

Brødrene Alvestad er en av bedriftene 
som vies bred plass i Nielsens bok. I 1939 
kom brødrene John og Ole Alvestad fra 
Grytøya i Troms for å overta fiskebruket 
i Sørvær. De fikk ry på seg som ekstremt 
kjøpevillige drivere, og de tilpasset seg det 
meste, også konkurransen med den tråler
baserte konkurrenten Findus som de sam
arbeidet med.

Men så kom nittitallskrisen der alle tre 
bedriftene i Hasvik kommune, Sørvær, 
Breivikbotn og Hasvik havnet i skifteretten.

Forspillet til Alvestadkonkursen illus
treres av ei gladmelding i Finnmark Dag
blad i april 1986: Et stort parti tørrfisk var 
på vei fra Alvestads lager til Nigeria. I alt 
skulle hele partiet på 3500 tonn, verdt 158 
millioner kroner, være solgt.

Men så enkelt var det ikke. 
Reidar Nielsens overskrift på denne han

delen er «Irlendere på røvertokt». I det han 
karakteriserer som dramaturgi á la en øko
nomisk thriller, var det en bankveksel på 

50 millioner kroner som ikke ble innfridd, 
til tross for garantier fra Midland Bank i 
London, via datterbanken Northeren Bank 
i Dublin. Det florerte historier om falske 
veksler i finansiering av den irske republi
kanske hæren IRA. Etter en lang rettspro
sess fikk Sparebanken NordNorge erstat
ning for størstedelen av beløpet de hadde 
garantert for, 63 millioner kroner. 

Men for Alvestad kom pengene for 
seint. Selskapet ble slått konkurs midtsom
mers 1992. Og flere traumatiske konkurser 
i Hasvik og andre fiskevær skulle følge. I 
dag har Norway Seafoods en av sine møn
sterbedrifter i Sørvær der man i forbilledlig 
samspill med fiskerne produserer super
fersk filet av hyse og torsk for det franske 
marked.

Havets Gull er skrevet på oppdrag fra 
Fiskeprodusentenes Fond og Reidar Niel
sen har mange gode portretter av gründere 
og drivere på den fiskerike kysten lengst 
nord. Flere bedriftshistorier begynner med 
at initiativrike kvinner og menn, flere dan
ske, kom nordover og gjorde karrierer. Ko
lonimakten, Danmark, premierte innsats i 
distriktene. Vel så effektivt som de seinere 
Finnmarkspakkene. Samspillet østover var 
også viktig. Selv i utværet Galten på Sørøy
as ytterside – som ikke ble oppbygd etter 
krigen – var det i sesongen 600 fiskere og 
et 20talls russefartøyer. Pomorene betalte 
stabilt for torsk og kveite med mel av høy 
kvalitet, og kjøpersønnene reiste østover 
vinterstid for å lære seg russisk.

Vi skal på denne plass nøye oss med 
å henvise til boka som byr på mange far
gerike portretter. Det være seg Giæver på 
Havnnes i Lyngen, Krivanos eller Hagbart 
i Båtsfjord.

Båtsfjord kåres til Finnmarks viktigste 

fiskevær, ikke minst takket være den «ver
densberømte» kjøpergruppa. 

Ved å gi bokoppdraget til pressevetera
nen Reidar Nielsen gjorde Fiskeprodusen
tenes Fond flere snedige sjakktrekk. Som 
Apresseredaktør har Nielsen fått med seg 
adskillig fra flere maktens bakrom og var 
som journalist  vitne til kraftige motsetnin
ger i trålerstriden i Vestfinnmark Arbeider
parti.

– Fiskeriminister og seinere direktør i 
Utbyggingsfondet for NordNorge Reidar 
Carlsen var sterk talsmann for utbygging 
av trålerflåte og store fryseribedrifter på 
land. Fiskertalsmenn stormet talerstolen 
og skjelte ut Carlsen som kapitalistenes 
lakei. Carlsen svarte med samme mynt. 
Peder Johansen fra Akkarfjord fikk vite at 
han for det meste lå bak kjerringræva, og 
når han var på sjøen hadde han ingen for
ståelse for folk som jobbet i industrien på 
land, forteller Reidar Nielsen.

Havøysundfiskerne Trygve og Birger Ol
sen sparte heller ikke på kruttet i trålerde
batten.

I Stortinget ble motsetningene mellom 
Jens Steffensen og Reidar Carlsen så kraf
tige at Steffensen gikk av som formann i 
Norges Fiskarlag og Reidar Carlsen gikk av 
som fiskeriminister.

Erik Brofoss, finans og handelsminis
ter var fortørnet over skjellsordene som ble 
Findus til del. Dette var jo en bedrift som 
gjorde en pionerinnsats for moderne fiske
industri. 

– Det er nedslående å høre at bedriftsei
erne  får slengt etter seg ord som «sjoko
ladepamper». Sleivordene sitter litt for løst 
her oppe, sa Brofoss.

Det var altså ikke bare fiskerne som var 
kritiske. Nielsen siterer en tillitsmann på 
Findus. Det ble kastet både bord og stoler 
under forhandlingene: «Du kan ta med deg 
hele bedriften og flytte den til eskimoan på 
Grønland», fikk direktøren beskjed om.

Reidar Nielsen viser til at det var en 
NSstatsråd som først skisserte trålere og 
fryseridrift som fiskerinæringas framtid. 
Notatet havnet hos Londonregjeringa og 
ble gjennomført som norsk politikk etter at 
tyskerne hadde brent Finnmark.

Nielsen forutser i sluttordene at fiskeri
ministeren ville sette ned foten for Røkke 
når det gjelder trålerleveranser i Hammer
fest. Og han siterer fylkesmann Gunnar 
Kjønnøy: «Det må være et krav om at de 
som skal høste i Finnmark, de må legge 
noe varig igjen i fylket.»

Godt sagt, og godt skrevet. 

Foto: Svein Jørstad.
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Stekt skrei med egg og kapers
I denne oppskriften har skreien fått nytt og 
smakfullt følge. Den er stekt i panne med hvit-
løk og servert med kaperssmør og revet pep-
perrot. Her kommer alle smakene til sin rett!

4 porsjoner
800 g skreifilet, uten skinn og bein 
1 ss salt 
2 fedd hvitløk 
1 ss smør eller solsikkeolje 

Kaperssmør
1 stk sjalottløk 
150 g smør 
3 ss kapers 
sitronsaft 
salt og pepper 
Tilbehør
100 g reker, uten skall 
2 stk egg 

Framgangsmåte
Kok egg i cirka 8 minutter, så det blir nes
ten hardkokt.
Skjær skrei i serveringsstykker. Dryss salt 
over stykkene, la dem ligge i 7 minutter, 
skyll av saltet og tørk fisken lett med tør
kepapir.
Skjær hvitløk i tynne skiver.
Varm solsikkeolje i en stekepanne, legg i 
skreistykkene og stek til de er nesten gjen
nomstekte, cirka 67 minutter. Snu dem og 
stek i 12 minutter på den andre siden.
Tilsett smør og hvitløk i stekepannen mot 
slutten av steketiden, og øs smøret forsiktig 
over skreien.

Kaperssmør
Finhakk sjalottløk og brun lett sammen 
med smør, tilsett kapers og smak til med 
sitronsaft, salt og pepper. Server skrei med 
reker, tynne eggebåter og kaperssmør. Riv 
pepperrot over til slutt.

Skreikjaker med soppstuing
Det faste, fine fiskekjøttet i skreikjaken er en 
delikatesse som du kan servere sammen med 
soppstuing. Denne oppskriften kan du bruke 
som forrett eller hovedrett.

4 porsjoner
16 stk skreikjaker 
4 ss hvetemel 
1 ts salt 
0,5 ts pepper 
smør 

Soppstuing
150 g sjampinjong 
1 stk sjalottløk 
1 ss smør 
1 ss hvetemel 
1 ss sukker, brunt 
2 dl kremfløte 
persille, frisk 
salt og pepper 

Tilbehør
potet 

Framgangsmåte
Skyll og tørk skreikjakene, vend i hvetemel 
med salt og pepper og stek dem gylne i 
smør. Skreikjakene er ferdige etter ca. 34 
minutter.

Soppstuing
Skjær sopp i skiver og finhakk sjalottløk.
Surr sopp og løk i smør til løken er myk og 
gyllen, ca. 2 minutter.
Strø hvetemel over og rør litt om.
Tilsett brunt sukker og kok til sukkeret 
smelter. Tilsett fløte og la stuingen surre til 
den har tykkelse som saus.
Rør inn hakket persille og smak til med salt 
og pepper. Server skreikjaker med soppstu
ing og kokte poteter. Pynt med noen blader 
ruccolasalat hvis du har det.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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Klippfisk på portugisisk vis
Vil du lage en annerledes fiskegrateng? 
Prøv denne portugisiske klassikeren.

4 porsjoner
1 kg klippfisk, utvannet og renset 
400 g potet 
2 stk gulrot 
0,7 stk løk 
1,3 fedd hvitløk 
0,3 dl olivenolje 
0,7 stk laurbærblad 
olje 

Hvit saus
33,3 g smør 
1,3 ss hvetemel 
1,3 dl matfløte 
2 dl lettmelk 
1,3 stk eggeplomme 
 salt og pepper 
 muskat 
 sitronsaft 

Tilbehør
brød 

Fremgangsmåte
Sett stekeovnen på 200 grader. Kok klippfisk i 
litt vann og del den i små biter. Ta vare på ko
kevannet for å bruke det i sausen. Skjær potet 
i båter, tørk dem med tørkepapir og råstek i 
olje i stekepanne.
Riv gulrøtter grovt, grovhakk løk og finhakk 
hvitløk. Stek løk, hvitløk og gulrøtter i olje. Ha 
i laurbærblad når ingrediensene er lett gjen
nomstekte. Ha klippfisk, potet og grønnsaker 
over i en ildfast form og bland lett sammen. 

Hvit saus
Smelt smør og rør inn hvetemel. Spe i fløte, 
melk og kokevann, litt om gangen, og rør 
godt mellom hver gang til sausen er passe 
tykk. Kok opp og avkjøl litt. Smak til med salt, 
pepper og muskat. Tilsett vispede eggeplom
mer og smak til med sitron. Hell sausen over 
klippfisken og grønnsakene, og stek i ca. 20 
minutter til toppen er gyllen. Server klippfisk 
med godt brød ved siden av.
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