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Hvis man skulle beskrive fiskerinæringa med musikk, ville nok spen-
net og svingningene ligge på en skala mellom «Skjebnesymfonien» 
og «D.D.E.». Ofte er svingningene så brå at det kunne oppstå rene 
kulturkollisjoner mellom musikkformene: Knapt har festmusikken 
stilnet før depressive toner runger gjennom næringa. Vi står midt 
oppe i eventyret som gjentar seg årlig med enorme mengder skrei 
som siger inn til kysten vår og blir til nydelige måltider og forhåpent-
ligvis lønnsomme produkter både for fiskere og fiskeindustri. 

Når vi drister oss frampå med en litt opti-
mistisk tittel, har det sitt grunnlag i flere 
observasjoner i den vintersesongen som 
akkurat nå pågår utenfor vår nordlige kyst. 
Etter et meget krevende fjorår hvor hele 
verdi kjeden sleit for å ta unna et rekord-
stort torskekvantum, er det mulig å spore 
positive utviklingstrekk denne vinteren. 
Selv om det er meget høyt trøkk, sitter smi-
lene løsere både hos fisker og fiskekjøper 
under årets torskesesong. Hvilke observa-
sjoner er det vi sikter til?

For det første virker det som om alle er 
bedre forberedt på å håndtere det rekord-
høye torskekvantumet vi skal ta unna. I 
fjor virket det som om mange, både fiskere 
og fiskeindustri, ble tatt litt på senga av de 
rekordhøye kvanta, med påfølgende dårlig 
håndtering av en del av fangstene som ble 

landet. Effektivitet og økonomi ble også 
skadelidende av dette. I år virker det som 
om mottakssystem og håndtering fungerer 
bedre – alle har lært av fjoråret. Forhåpent-
ligvis gir det også økonomisk uttelling.

Dernest virker det som om næringa har 
tatt positive steg med hensyn til kvaliteten 
på produktene. Råfisklagets kontrollører 
rapporterer at den generelle kvaliteten som 
landes er bedre enn i fjor.  Mange steder 
har kvalitetskravene blitt skjerpet blant an-
net som følge av økt satsing på ferskmarke-
det. Råfisklagets «SKREI»-patrulje obser-
verer under stikkprøver på godsterminaler 
rundt i Europa, at «SKREI»-merket torsk 
har styrket sin kvalitet fra i fjor. Samtidig 
noterer vi at Mattilsynet er mer aktive også 
på kontroll av kvaliteten, og dette er godt 
mottatt i næringa. Dette er bra, men vi må 

ikke tro at vi er i mål: Næringa har ennå et 
tydelig utviklingspotensiale når det gjelder 
kvalitet. Men vi er på rett vei.

Et tredje forhold som gjør oss litt opti-
mistiske, er den gode flyten i omsetninga 
og periodevis sug etter fisk når været har 
begrenset landingene. Pr uke 10 hadde vi 
landet ca. 30 000 tonn mer enn i rekord-
sesongen 2013! Nå vil sikkert vær og vind 
justere forspranget, men flyten i omset-
ninga har så langt vært fantastisk. Næringa 
har hittil i år eksport nesten dobbelt så mye 
fersk torsk som på samme tid i fjor og nes-
ten tre ganger så mye som i 2012. Dette 
har blitt løsninga når torskekvoten ble 
rekordhøy. Det gir god flyt og god likvidi-
tet. Vi skulle imidlertid gjerne hatt høyere 
pris på varene, men dette tror vi kommer. 
Ferskmarkedet virker fastere enn i fjor og 
vi  hører i år enkelte mer optimistiske sig-
naler også for saltfisken.

Alt i alt hører vi mange flere lystige toner 
i år enn i fjor. Det er bra og det er viktig 
for næringa. Selv om vi neppe kan forvente 
fanfarer så får vi håpe det er stigning i pro-
grammet, og at vi kan se fram til flere år 
med framgang for næringa vår. Flere signal 
tyder på det.

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Det går likar no …?
 Foto: Thor E. Kalsaas
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I Trondheim, når han aksler organisasjons-
dressen og er fiskarlagsleder, bor han på 
Solsiden. Når han går om bord i sjarken i 
fullt oljehyre, er han bare fisker, og når vin-
den snur og sørvesten pisker han i ansiktet, 
er det faktisk ikke bare, bare.

– Jeg tror jeg vil være fisker så lenge jeg 
lever, sier han på telefonen fra sitt kontor i 
Trondheim. Vi har begge karet oss på jobb 
og fått dagens første kopp kaffe.

Årsmøtet i fiskarlaget har talt, gjort ved-
tak om at det skal være mulig å være både 
aktiv fisker og aktiv fiskarlagsleder. Kjell 
 Ingebrigtsen tar alltid et årsmøtevedtak 
 alvorlig, og når skreien siger inn i Lofo-
ten fullpakket av oseanisk erotikk, rogn og 
 lever, ja, da vil han være med.

Å eg veit meg eit land … Elias Blix sang 
sin nordlandssang i sterk hjemlengsel. 
Han kom fra Sandhornøya, den største øya 
i øykommunen Gildeskål, i Nordland. Kjell 

Ingebrigtsen ble født og vokste opp på den 
mindre Fugløya i samme kommune. Jeg vet 
ikke om han synger, men han lever Elias 
Blix sin tekst: … og no leika der fisk nedi kavet, 
og den leiken den ville han sjå.

Men han har bosatt seg i Bodø. Og der 
holder kona til enten han er fiskarlagsleder 
eller fisker. Husene på Fugløya står ennå 
støtt og er holdt godt i hevd, men i dag er de 
bare til ferie og fritidsbruk.

– Faren min, Arne, var fisker og bestefaren 
min var fisker. De drev som  vanlige kystfiske-
re. Båtene måtte fortøyes uti holman. Havn 
hadde de ikke, og da havna  endelig kom var 
det nesten ikke folk igjen, humrer han.

Men ennå drar han og familien tilbake 
om somrene. Ute i Fugløyværet står ennå 
rorbua etter bestefaren, mer enn 100 år 
etter at den ble bygd. Minner om ei tid da 
slit var en del av dagliglivet og da de små 
øysamfunnene hadde sin storhetstid. Ute i 
Fugløyværet, 40 minutter rett vestover med 
båt, var det en gang stor aktivitet med eget 
sildesalteri.

De gamle kjennemerkene på havet er 
imidlertid ikke borte. Kjell husker dem, de 
har gått i arv, og det hender han oppsøker 
stedene, bare for å konstatere at jo, ennå 
vender fisken tilbake til de samme, gamle 
stedene.

– Det er ikke så vanskelig å være både 
fiskarlagsleder og fisker. I dag har du jo til-
gang på alt overalt. Ei rivende utvikling. Jeg 
kan ennå huske hvor imponert vi var den 
gang broren min kunne sende en telefax 
fra USA.

Etter to år på ungdomsskoleinternat på 
Inndyr, kommunesenteret i Gildeskål, gikk 
han rett i båten. Mer utdanning ble det 
ikke før han kom i militæret der han tok 
kystskipperskolen. En dag kom faren til 
ham og sa:

– Ja, no kan du få ho om du vil.
Han siktet til båten, og Kjell ble skipper 

på egen skute. Siden har det blitt flere  båter 
og enda flere fisker. Torsk, sei, makrell 
og hyse.

– Makrell, ja, ikke det at Råfisklaget er så 
veldig interessert i makrell, men hva synes 
vestlendingene om at nordlendingene nå 
skal begynne å fiske makrellen «deres»?

– Vi begynte å fiske makrell for 25 år 
siden.  Mottak var problematisk. I dag er 
det andre tider. Makrellen er blitt en vesent-
lig del av inntekta ettersom mengden har 
økt, og jeg er ikke opptatt av vest eller nord; 
fisken tilhører norske fiskere, svarer fiskar-
lagslederen diplomatisk.

Pamp uten pamperi



Det er ikke mye pampete over Kjell Ingebrigtsen der han står klar 
med sløyekniven i havna i Henningsvær. Kanskje følte han seg 
ikke så pampete heller da han et knapt døgn tidligere slåss mot 
lavtrykkene ute på havet. Noen seige vinterstormer freste mot land 
og pisket havet til skum med  bølger som selv Hurtigruta måtte gi 
tapt for.
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– Harald Hårfagre samlet Norge til ett 
rike. Regionalisering er ikke bra, slår han 
fast. Han fremholder fiskarlagets aktive 
medvirkning til ei god fordeling flåtegrup-
pene i mellom, og mener dessuten norske 
fiskere bør fiske mer makrell.

– Vi har noen naboer i vest som ikke 
 aksepterer fordelingen av fiskeressursene 
landene i mellom og som tiltar seg rettig -
heter og sikrer seg rettigheter. De har 
 pushet på slik at Grønland nå også fast setter 
sin egen kvote. Der skal de ta ut 100 000 
tonn, mer enn det dobbelte av det de tok ut i 
fjor. Men så er det også islandske inter esser 
som eier industrien på Grønland.

Den ellers så rolige mannen, han snak  -
ker så langsomt at du nesten kan høre at 
han tenker mellom ordene – en til nå nokså 
ukjent opplevelse fra den telefonen han 
snakker i, viser tydelige tegn på engasje-
ment. Stemmen heves et ørlite hakk, 
 ordene kommer ørlite fortere:

– Kommer det til brudd i forhandling-
ene står vi der. Island og Færøyene bevilger 
seg alt for store kvoter ut fra de historiske 
 rettighetene de skulle hatt. De bygger opp 
industri og kapital på bekostning av  andre. 
Dette er helt galt i forhold til hvordan 

 ressursene bør handteres landene i  mellom, 
og da er det ikke rart om norske fiskere spør 
seg hvorfor vi ikke kan ta ut mer.

Kjell Ingebrigtsen viser til  torskekvotene 
som var underestimerte i 2007. Hadde 
 norske fiskere den gang fått tatt ut mer, 
ville situasjonen i dag gitt langt  større 
 mulig heter. Nå er kvotene på vei ned igjen. 
I følge Ingebrigtsen går det i sykluser på 10 
år fra topp til noe lavere kvotegrunnlag. Nå 
er det makrellen det handler om. Betydelig 
under estimert, mener fiskerne.

Kjell Ingebrigtsen liker ikke store sving-
ninger. Det gagner ikke fiskerne og heller 
ikke næringslivet langs kysten.

Men hva er det som får en noenlunde 
normalt intellektuelt utrustet mann til å 
 ville bli leder for norske fiskere?  Mennesker 
som kan være så skarpe og spisse i kjeften 
at du får mistanke om at de er utstyrt med 
høtt der vi andre har tunge. 

– Jeg startet i det lokale fiskarlaget. Det 
var enkelte saker som opptok oss og som 
skapte engasjement. Skulle du bli hørt, 
måtte du gjennom fiskarlaget. Det handlet 
om arealer den gang. Forholdet mellom 
oppdrett og tradisjonelt fiskeri.

Kjell Ingebrigtsen oppdaget at det var 

inte ressant å være med der beslutninger 
ble tatt, og at det også var artig å kunne på-
virke. Og når det skjedde  positive ting, ga 
det et ekstra puff til å fortsette.

I Gildeskål kommune satt han i fiskeri-
nemda, og siden kom han også inn i styret 
i Råfisklaget. Det er erfaringer han har tatt 
med seg.

– Jeg syntes det var interessant å se det 
som rørte seg i salgslagssammenheng. 

C Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen godt rustet for  

 et møte med atlantiske lavtrykk.  

C Landarbeid med sløying og levering for Kjell  

 Ingebrigtsen. 

C Kvelden lister seg på tå …, men Kjell Ingebrigtsen  

 har ennå noen telefoner å ta. 

B Godt å ha noe å klø seg i hodet med … 

D Fisken skal prekeveres, og jobben må gjøres  

 også av lederen i Norges Fiskarlag. 
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Oppleve avveiningene som må gjøres i 
 administrasjonen og styret når prisene skal 
fastsettes. For meg er det et pluss i den 
 job ben jeg har i dag, sier han.

Da markedet kollapset og prisene for 
 alvor raste, var han ute av styret.

– Noen hevder at Råfisklaget med pris-
fastsettelsen for et par år år siden ikke bare 
bommet, men også skjøt på feil blink?

– Norges Fiskarlag og Råfisklaget sam-
arbeider om det meste. De gjorde nok rett 
den gangen, men samtidig sto de lagelig 
til for hugg. Og et gammelt ord sier jo at 
den man elsker, tukter man, sier han og 
iler til med et tillegg: Det var kjøperne som 
hadde ansvaret. De hadde ikke skikket sitt 
bo. I perioden 2007 – 2009 ble det betalt 1,5 
 milliarder kroner i overpris.

Dagen er over. Oljehyret er lagt vekk. 
Om bord i «Fugløyfisk» trygt ved kai i 
Hennings vær, slapper Kjell Ingebrigtsen av 
i dongeri og T-skjorte. Kaffekoppen ligger 
stødig i handa, ei colaflaske knapt åpnet, 
står og  vipper i den ellers pertentlig ryddige 
 salongen. Det er tid for dagens siste økt   
på  telefonen. Familien skal ha sin rapport, 
og så er det noen han skal ringe. Uværet ga 
liten mulighet for ekstern kommunikasjon 

utover det nødvendigste. Et drag av møye 
glir over det markante ansiktet. Ordene 
kommer veloveroveide og rolige.

– Hva synes kona di om at du farter land 
og strand rundt som organisasjonsmann 
og i tillegg er borte på fiske lange stunder 
av gangen?

– Kirstin? Hun er nå vant til at jeg er mye 
borte, smiler han avvæpnende.

– Men det er ikke mange damene i den 
organisasjonen du leder?

– Det gjenspeiler nok næringa, men vi 
er så heldige at vi har ei dame i landsstyret.

– Men kommer ikke hun fra storbåtsida, 
fra fiskebåt?

– Vi har ikke de store og opprivende 
debattene mellom liten og stor lenger. Vi 
diskuterer de sakene vi har på bordet. Jeg 
 opplever landsstyret som et fint kollegium.

Den gamle kampen mellom kyst og hav 
er over, sa fiskebåts direktør, Audun Maråk 
i et intervju foran årsmøtet i Råfisklaget i 
fjor. Ingebrigtsen deler det synet, og sier 
det kommer av at ressursfordelingen nå er 
på plass.

– Vi har en helt annen situasjon nå 
enn tidligere. Dermed får vi heller ikke de 
 samme gamle kampene, og jeg opplever 

det som betryggende når jeg kommer til 
Bergen og hører at fiskeridirektøren refere-
rer til våre vedtak i fiskarlaget.

Som fisker har han fått god kjennskap 
til folk og geografi langs kysten. Som 
organisasjons mann har han og skal han  
farte rundt til større steder og byer der 
 fiskernes interesser diskuteres og avgjøres.

– Når vi har vært på ferie med bil og 
kommer til et nytt sted, har det hendt at 
ungene fra baksetet har sagt: «Han pappa 
 har  sikkert vært her med sjarken», ler Kjell 
Ingebrigtsen i telefonen dagen før han 
forlater fiskarlagskontorene til fordel for 
nordnorsk vinterstorm om bord i den 12,99 
 meter lange «Fugløyfisk».

–  Men får vi et nordnorsk  makrelleventyr?
– Vi har det allerede. Fiskere fra sør 

 kommer nordover, og det eventyret vil bare 
 fortsette. 
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Britiske Zohaib Hussain sverger 
til norsk torsk når han  serverer 
sine kunder fish and chips i 
 Cardiff.

Av Alf Fagerheim

– Norsk torsk holder høy kvalitet, er lett til-
gjengelig og rimelig, sier han. For den 27 
år gamle walisiske fishbar-eieren er det tøff 
konkurranse om kundene i hovedstaden, 
Cardiff. Derfor sverger Zohaib til sjøfros-
sen, norsk torsk fra ulike norske leveran-
dører i sine fish and chips-retter. For han er 

det viktig at kundene får et godt måltid og 
er fornøyd.

Best i faget
I fjor ble Zohaib tildelt utmerkelsen 
«Young Fish Frier of the Year» under den 
årlige «British Fish & Chips-award» i Lon-
don. Det satte fart i omsetningen fra hans 
fishbar i Cowbridge Road.

– Bare det første året økte salget med 
over 20 %. Dessuten førte prisen med seg 
en rekke intervjuer og reportasjer i tv og 
aviser, og man får benytte logo og bannere 
i reklame etterpå, forteller han. Utmerkel-
sen, som går til unge, fremadstormende 

fishbar-eiere under 25 år, betydde at han 
kunne smykke seg med tittelen Storbritan-
nias beste innen sitt fag. For de som driver 
innen bransjen er det en seriøs og prestisje-
tung utmerkelse.

Veddemål
For to år siden overtok han Zero Plus 
Fish Bar i Cowbridge Road i den wa-
lisiske  hovedstaden, etter å ha vunnet 
et veddemål med sin far. Faren hadde 
drevet fishbaren i 25 år, mens sønnen 
hadde jobbet der  regelmessig siden han 
var 12. Etter at han hadde studert øko-
nomi og multivideo ved universi tetet 

Storbritannia

Fish and chips-mester 
sverger til norsk torsk

FORNØYD: Publisiteten i etterkant har gjort at omsetningen har økt med minst 20 %. Det er Zero Plus Fish Bar-eier Zohaib Hussain fornøyd med.
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kom Zohaib tilbake til farens fishbar 
i Cardiff og begynte der i fulltidsjobb. 
– Jeg ønsket ingen kontorjobb og hadde 
lyst til å satse innen fishbar-bransjen, for-
teller han. – Og for fire år siden meldte jeg 
meg på konkurransen om å bli «Young 
Fish Frier of the Year», men jeg røk ut i 
første runde.

Zohaib ville ikke gi seg etter første for-
søk, og han visste at det krevde mye og hardt 
arbeid for å nå målet. Faren derimot var 
mer skeptisk og hadde liten tro på sønnen.  
– Du har ingen sjanse, hadde faren sagt. 
– Men dersom du vinner, skal jeg gi deg 
fish-baren, lovet han, og dermed var vedde-
målet i gang.

– For meg var dette et seriøst veddemål 
og jeg visste at skulle jeg få sjansen måtte 
jeg jobbe målbevisst.

Til topps
Han forteller at veien til toppen blant de 
over 400 unge, britiske «Friers», som årlig 
deltar, er lang. Gjennom spørsmålsrunder, 
telefonintervju, besøk av dommere, semi-
finale, og helt til slutt en eventuell  finale. 
Andre året han deltok kom han bare til 
 semifinalen, men han ga ikke opp. I 2011 
tok han steget helt opp i finalen, og i hans 
siste forsøk, ettersom han fylte 25 i fjor, 
gikk han helt til topps som årets unge 
 «Frier». Dermed måtte faren krype til 
 korset og overlate fishbaren til sønnen.

Imponert over Norge
Zohaib forteller at han er imponert over 
hvordan Norge forvalter sine  fiskeressurser, 
og mener Norge er et foregangsland på dette 
området. Derfor er han opptatt av å  kunne 

formidle dette til sine kunder.  Han har selv 
laget en digital informasjons  kampanje i 
baren, hvor kundene kan få innblikk i hvor 
og hvordan fisken er  fanget mens de venter 
på maten. Selv har han vært i Norge et par 
ganger, senest sist høst sammen med de ti 
finalistene til siste års «Fish and Chips»-
galla. Da besøkte de  Ålesund og fikk være 
med en fiskebåt ut på fiske. 

Samtidig som han jobber bortimot 12 
timer daglig i fish-baren, holder han på å 
lage sin egen videoblogg, som han har kalt 
«Diary of a Fish Frier». Bloggen skal være 
på 5–6 episoder, hver på 10 minutter, som 
skal beskrive hele prosessen fra fisken blir 
fanget til den ligger ferdig stekt foran kun-
den. De ferdige episodene skal han etter 
hvert legge ut på youtube. 

NR 1: Egne nr 1-chips har Hussain fått laget. Zohaib Hussain med det synlige beviset på at han ble «Young frier of the year» i 2012.  
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Av Alf Fagerheim

Det kan Chris Richardson (37) fra den  lil le 
kystbyen Fleetwood bekrefte. Han eier 
«Richardson’s Fish & Chips» og er blitt en 
gjenganger i finalen i London. 

To, tre steg foran
De fire siste årene har han vært i finalen i 
den mest prestisjetunge kategorien «Best 
Independent Takeaway», som vinner av 
 nordvest -regionen. Også neste år skal han 
delta i finalen som regionens beste fish-bar. 
At deltakelse i finalen er bra for omsetnin-
gen er han ikke i tvil om: – Siden vi første 
gang var nominert har vi hatt en økning på 
80–90 %, forteller han. – Men vi har måtte 
gjøre en del ting fra grunnen av, blant annet 
endre menyen.

I uka selger de mellom 2500–3000 por-
sjoner fish and chips, og mange kunder 
kommer langveis fra for å besøke restau-
ranten. Foruten ordinære kunder leverer de 
også fish and chips til bortelagene som spil-
ler mot Fleetwood FC i League 2-kampene 
i fotball.

Deltakelse i konkurransen er ikke noe 
han tar lett på. De fleste starter forberedel-
sene tidlig på året, slik at de kan forbedre 
seg i forhold til fjoråret.

– Vi lærer mye fra tidligere år som gjør at 
vi er bedre forberedt i år, for vi er hele tiden 
interessert i å gjøre ting bedre og bli bedre. 
Og i år ligger vi to, tre steg foran fjoråret i 
prosessen, avslører han. 

Mange faktorer
Hemmelighetene bak hans berømte fish 
and chips ligger i frityrrøren som fisken 
dyppes i før den frityrstekes. 

– Hver fish-bar har sin egen spesielle 

røre, med ulike tilsetninger. Det gir mange 
ulike smaksvarianter, forteller han. 

– Dessuten brukes det ulike frityroljer 
som gir forskjellig smak.  

Som regel benytter han frossen torsk 
eller hyse, fordi de er mest populær blant 
kundene. Fisken kjøper han på fiskeauksjo-
nen i Fleetwood, og Richardson er bevisst 
på hvor fisken han kjøper er fanget. 

– Vi foretrekker i hovedsak norsk eller is-
landsk fisk, sier han.  

– Problemet for norske eksportører 
er at islendingene leverer raskere og of-
tere. Klarer norsk leverandører å konkur-
rere på det området, har de et fortrinn. 
Likevel mener han norsk fisk er å foretrek-
ke, dersom han skulle velge. 

– Den norske forvaltningen av fisket er 
basert på mange faktorer, blant annet bære-
kraft, forskning og utkastforbud. Flere og 
flere kunder er opptatt av slik ting, sier han. 

Må importere
Faren var fiskehandler og startet fiske-
restaurant i Fleetwood. Han drev bedriften 
i 41 år, før han måtte gi seg. Dermed måtte 
sønnen Chris overta, og for han var det helt 
naturlig, ettersom han hadde jobbet i faget 
siden han var 12–13 år gammel. For to år 
siden så han muligheten til å utvide restau-
ranten, og flyttet inn i Fleetwoods eldste 
bygning. 

– Etter min mening var det nødvendig 
dersom vi skulle overleve, sier han. 

– Hele fiskeindustrien i Fleetwood har 
endret seg de siste tjue årene. Færre loka-
le trålere og færre fiskehandlere har gjort 
konkurransen hardere, ettersom man må 
importere det meste av fisken fra Norge, 
 Island og Skottland. 

Av Alf Fagerheim

Britenes nasjonalrett har rundet 150 år, 
men hvem som er opphavet til denne 
erke britiske måten å tilberede fisk på 
strides de britiske historikere om. Alle-
re de på 1830-tallet var stekt fisk (fried 
fish) vanlig kost blant en økende arbei-
derklasse i London. De fikk kjøpe av-
skjær og fisk som var igjen mot slutten 
av dagen fra Billingsgate fiskemarked, 
stekte fisken og serverte den med brød 
eller bakt potet. Også forfatteren Charles 
Dick e ns lot seg fascinere av denne må-
ten å tilberede fisk på, og skrev i 1838 i 
boka «Oliver Tvist» om fisk som ble stekt 
og servert i lagerhus rundt omkring i 
London. Disse var forløperne til fish 
and chips-barene, som etter hvert vokste 
frem over hele England. Og snart ble det 
også van lig å servere «fried fish» med 
stekte oppskjærte poteter.

 Fish and chips ble helt vanlig blant 
arbeiderklassen i Storbritannia, og i 1910 
var det cirka 25 000 fish and chips-shops 
over hele landet. Høydepunktet ble nådd 
i 1927 med så mange som 35 000. Etter 
andre verdenskrig startet innvandringen 
til Storbritannia, noe som også førte til 
at den tradisjonelle måten å tilberede 
fish and chips ble utfordret. Blant annet 
lagde kypriotene og kineserne sine egne 
spesialiteter, og «Chinese chippy» ble 
et begrep. Heldigvis for de britiske fish-
barene hemmet ikke de mange asiatiske 
restaurantene som dukket opp den 
tradisjonelle måten å lage fish and chips 
på, og utover på 1960-tallet ble fish and 
chips mer og mer multikulturell.

Fish and chips er i dag blitt milliard-
industri, og det selges årlig over 229 
millioner porsjoner på de britiske øyer 
fra om lag 11 500 utsalgssteder. Samlet 
har industrien en årlig omsetning på 1,2 
milliarder pund. Hver region og hvert ut-
salgssted har sin variant, men den opp-
rinnelige fish and chipsen består frem-
deles av frityrstekt torsk eller hyse med 
chips og erter. 

Bra for 
omsetningen
Fish and chips-industrien i Storbritannia er i stadig vekst, noe også 
interessen for den årlige «British Fish & Chips-Awards viser.» Og for 
deltakerne i finalen gir det stor prestisje og anerkjennelse bare å bli 
nominert.

Fra lager-
hus til   
fish-bars
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Siden 1989 har britene årlig 
 kåret de beste innen fish and 
chips- bransjen i den presti-
sjetunge «British Fish & Chips-
Awards.»
Av Alf Fagerheim

Utdelingen er ikke bare årets store høyde-
punkt for fish and chips-industrien i Stor-
britannia, men også en stor begivenhet for 
hele den britiske matindustrien. Under 
årets tilstelning i London deltok i alt 650 
gjester fra den britiske sjømatindustrien, 
samt gjester fra Norge, Island, Færøyene og 
Danmark.

Øker omsetningen
– «British Fish & Chips-Awards» er med 
på å gi anerkjennelse til de bedrifter som 
har produsert den beste fish and chips over 
hele Storbritannia, forteller informasjons-
rådgiver Andy Gray i Seafish, som er brite-
nes Sjømatråd.

– Dessuten promoteres den fantastiske 
britiske retten overfor det britiske publi-
kum, og hjelper industrien med å konkur-
rere mot den øvrige fastfood- og takeaway-
industrien. Det er ingen store prispenger 
for de som stikker av med utmerkelsene 
i de ulike kategoriene, men bare å være 
nomi nert blant de beste i bransjen gir en 
unik mulighet for mye publisitet som kan 
gi store inntekter for den enkelte deltager.

– Tidligere vinnere har hatt en økning i 
omsetningen opptil 100 % bare noen uker 
etter utmerkelsen, kan Gray opplyse om.

– Bare det å delta gir store utviklings-
muligheter for hver enkelt, og kan være 
med å motivere ledelse og ansatte til å øke 
kvaliteten innen bransjen, sier han.

Norsk sponsor
Norges Sjømatråd er for tredje året sponsor 
for den gjeveste kategorien under gallaen, 
«Independent Takeaway Fish and Chip 
Shop of the Year Award», noe som fiskeri-
utsending i Storbritannia Jack-Robert Møl-
ler mener er viktig for å nå ut i det britiske 
markedet. 

– En fantastisk møteplass hvor kunder 
og leverandører møter hverandre i litt fest-
lige og hyggelige omgivelser, sier han.

– Fish and chips er en viktig del av torsk- 
og hysemarkedet i Storbritannia og dette 
gir    oss   anledning til å kommunisere norske 
verdier med bransjen. Ved å være sponsor i 
den gjeveste kategorien, når vi restauranter 
som tenker kvalitet i form av produkt,   stolt-
het, bærekraftig forvaltning. Mye av norske 

ombordfrosne fileter går til denne kategori-
en og «fish and chips»-segmentet har vært 
sentralt for mange rederi, som har solgt 
ombordfrosne fileter til UK i mer enn 30 år.

Besøker Norge
I år var det hele 14 ulike kategorier som 
bransjen kunne konkurrere i, og den mest 
prestisjetunge kategorien er «Independent 
Takeaway Fish and Chip Shop of the Year 
Award», hvor de ti regionvinnerne i Eng-
land, Wales og Scotland inviteres til London 
til selve finalen.

– Gjennom en siste finaleomgang skal 
tolv dommere bedømme finalistene innen 
ulike kriterier som hygiene, service, opplær-
ing av ansatte og, viktigst av alt, kvaliteten av 
hver enkelt bedrifts fish and chips,  fortel ler 
Gray. Som nevnt er Norges Sjømat råd en av 
sponsorene innen denne kategorien, men 
det er ikke bare som sponsor sjømatrådet 
bidrar. Sammen med  norske rederier og 
bedrifter har de arrangert turer til Norge 
for de britiske regionvinnerne, der de får 
besøke en norsk fiskebåt og se hvordan 
 produksjonen faktisk foregår. 

– Vi vil fortelle den norske historien 
 omkring bærekraft, kvalitet, stolthet, tradi-
sjon og engasjement til de britiske aktøre-
ne, sier Møller.

Godt inntrykk
– Jeg har et meget godt inntrykk av fish 
and chips-gallaen, sier Møller som startet 
som  fiskeriutsending  i Storbritannia sist 
 sommer.

– Fish and chips-industrien er i vekst og 
fremdeles svært populær. Vi kommer til å 
øke vår involvering i denne industrien i år, 
og om noen uker vil vi offentliggjøre et nytt 
stort og spennende prosjekt. 

Norsk preg 
over britisk prisgalla

Fakta «British Fish & Chips-Awards»:
• Første utdeling fant sted i 1989.
• Avholdes hvert år i januar i London.
• I år ble det utdelt priser i 14 ulike 

kategorier.
• Påmelding i de ulike kategoriene 

åpnet 1. mai.
• Utvikles av en egen styringsgruppe 

som består av representanter fra 
fish and chips og fiskerinæringen, 
National Federation of Fish Fri ers 
(NFFF), National Edible Oils Distri-
butors Association (NEODA), Frozen 
At Sea Fillets Association (FASFA), 
tidligere vinnere, utstyr leverandører 
og fag magasiner.

• Sponses blant annet av Norges  
Sjømatråd.

På første hånd 11



Lena Pettersen, forvaltningssjef i Råfisklaget, skuer ut over tomta til det som skal bli Kystens Hus og stå ferdig sommeren 2015. Foto: Svenn A. Nielsen

Slik vil Kystens Hus se ut når det står ferdig, 

og det vil med sine store glassflater, avgjort 

sette sitt preg på sjøsiden av Sentrum.

Illustrasjonsfoto: Narud Stokke Wiig 

 Sivilarkitekter
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Kystens Hus: 

Mat og forskning samles 
på «Domuskaia» i Tromsø
Her skal folk kunne møtes. Til en opplevelse av mat og forskning. 
For å la seg informere og for å fortelle. Kystens Hus i Tromsø skal 
stå ferdig sommeren 2015 og vil kunne bli både en attraksjon og en 
 møteplass.

Av Svenn A. Nielsen

Råbygget til huset, som fiks ferdig vil koste 
rundt 350 millioner kroner, vil vi kunne se 
allerede nå i sommer.

– Alt går etter planen, smiler forvaltnings-
sjef i Råfisklaget, Lena Pettersen.

Seks etasjer, den øverste litt tilbake-
trukket, og 12 000 kvadratmeter stort blir 
bygget.

– Men blir det noe av det flotte  akvariet 
som det har vært snakket så mye om?

– Vi jobber fortsatt med dette, og tar 
 endelig beslutning i april, men så langt ser 
det bra ut.

Blir beslutningen positiv, innebærer det 
at man både fra utsiden og innsiden av byg-
get skal få en opplevelse som til nå har vært 
ukjent i Nord-Norge. En rekke arter fra hele 
kysten skal kunne sees  i denne gedigne at-
traksjonen.

Men uansett vil bygget bli både arbeids-
plass og opplevelse. Første etasje vil inne-
holde mat fra kysten, både i butikker og 
på kafeer og  restauranter. Planen er også 
at besøkende, via  storskjermer, skal kunne 
følge med på hvordan livet går sin gang 
også andre steder, i kjente fiskerisamfunn 
som  Hammerfest, Båtsfjord, Myre, Kristi-
ansund og Rørvik, for å nevne noen steder 
der det kan være aktuelt å sette opp web-ka-
mera som overfører bildene sine til Kystens 
Hus i Tromsø.

Fra RDA-midlene er det gitt et tilskudd 
på 17 millioner kroner, og tilsvarende kapi-
tal må skaffes til veie fra eksterne bidrags-
ytere. Mesteparten av huset er allerede leid 
ut, og viktige aktører som Fiskeridirektora-
tet, Sjømatrådet og Lerøy Aurora skal flytte 
sine kontorer inn her sammen med Nor-
ges arktiske universitet (UiT), NOFIMA, 
Havforsknings instituttet og Innovasjon 

Norge som alle skal drive forskningsfor-
midling, forretning og innovasjon i huset. 
Råfisklaget skal selvsagt også flytte fra da-
gens lokaler og inn i det nye huset.

– Vi ønsker oss et levende miljø, og 70 
prosent av huset er allerede utleid, sier 
Lena Pettersen, som også sier at prosessen 
har gått etter planen.

Det gamle Domusbygget ble revet og 
 kildesortert underveis, og fundamentene 
som står nede i havbunnen er snart på 
plass i tomta som er gravd ut til langt under 
havnivået. 

– Det blir heller ikke parkering på den 
nye kaia som vi bygger sammen med 
Havne  vesenet. Men det blir ei fin kai. 
Folk kan gå tvers gjennom hele bygget og 
ut på kaia der det også legges til rette for 
ute servering, forteller Lena, som gjerne 
ønsker at også reiselivet blir representert i 
Kystens Hus.

– Huset vil være en attraksjon, ikke bare 
for turister, og det vil trekke til seg både 
 turister og byens egen befolkning. Fra før 
vet vi jo at det samles mange reisende rundt 
torget, og slik sett vil huset passe veldig bra 
også i reiselivssammenheng, sier hun. 
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Må bruke tid 
også på det positive
Klynger av industri og virksomheter som er beslektet samlet på sam-
me sted. Ny teknologi og et stadig sterkere fokus på kvalitet og verdi-
skaping. Dette er hva direktør Trygve Myrvang i Norges  Råfisklag ser 
når han forsøker å titte inn i glasskula.

Av Svenn A. Nielsen

– Det er mange positive trekk ved fiske-
rinæringa for tida. Jeg synes vi skal bruke 
litt tid også på dette, og ikke bare fokusere 
på problemer, sier Råfisklagets direktør, 
Trygve Myrvang. 

Han sier at han og Råfisklaget er takk-
nemlige overfor alle som gjennom stor inn-
sats både på sjø og land, har holdt hjulene 
i gang og sørget for flyt i omsetningen. Et-

ter utfordringene i 2013 fremstår næringa i 
dag som langt mer robust. Myrvang frem-
holder også at næringa nå er langt bedre i 
stand til å handtere de store kvantaene, at 
bunnen er nådd og at det er optimisme å 
spore i markedene.

Klynger
Han legger ikke skjul på at det ennå fin-
nes utfordringer på et hav der sjøen ri-
ver og sliter seg hvit over fall, og at det er 

kystsamfunn som ikke opplever at livet er 
like lyst.

– Noen steder kommer litt dårligere ut, 
og jeg skjønner at det gjør vondt, sier han.

Trygve Myrvang ser at man noen steder 
i landet har maket å etablere næringsklyn-
ger med suksess. Det handler om å samle 
beslektede næringer eller å spesialisere 
seg, for på den måten å skape nye idéer og 
innovasjon. Ikke til de store byene, men i 
robuste eksisterende kystsamfunn.

– Vi ser at klynger av for eksempel skips-
byggingsindustri har vokst frem. Hvor-
for skal vi ikke også etablere klynger eller 
områder der man for eksempel fokuserer 
på linedrift, eller saltfiskproduksjon. Dette 
mener jeg kan være en god vei å gå. Ofte 

Adm. dir. Trygve Myrvang ved Torghuken i Tromsø.
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er næringslivet langs kysten fragmen-
tert. Samarbeider man, kan det gi positive 
 resultater.

Må tjene penger
– Også fiskerinæringa må tjene penger, un-
derstreker Myrvang. – Norge er det dyreste 
landet i verden å drive produksjon i. Samt-
lige av de land vi konkurrerer med, har 
for eksempel langt lavere lønnskostnader. 
Dette setter oss i en vanskelig konkurran-
sesituasjon, noe som i sær rammer filetin-
dustrien. 

Trygve Myrvang tror vi vil se en rivende 
teknologisk utvikling på dette området, 
både på land og om bord i båtene. Noe som 
nok også vil erstatte noen av de hendene 
som i dag handterer fisken. Han viser da 
blant annet til utviklingen av teknologi og 
utstyr om bord i båtene.

Litt større
– Jeg tror struktureringen vil fortsette. Den 
tradisjonelle kystflåten vil komme til å 
bestå av litt større båter og antallet vil bli 
færre. Men vi må ha en flåte bygget etter de 
beste HMS-prinsippene, og den må være 
rigget for kvalitet. 

Trygve Myrvang sier han ser for seg bå-
ter der fisken som fanges, blir bløgget og 
behandlet før den oppbevares i henhold til 
beste praksis.

– Vi er gitt en fantastisk ressurs som også 
vil være bærekraftig i mange, mange år. Det 
er mat, og det er god mat som verden vil 
ha. Da skylder vi å ta vare på den slik at den 
kan komme folk til gode. Makter vi dette, 
skaper vi også en livskraftig kystflåte som 

holder til i robuste samfunn. Ny teknologi 
vil også være attraktivt for unge mennesker, 
sier han.

Fokus på mat
Trygve Myrvang sier vi må ha fokuset på at 
det er mat vi arbeider med. Mat vi kan følge 
fra bunn til munn, slik tidligere fiskerimi-
nister Svein Ludvigsen sa det. Inn i nye ti-
der må også arbeidstida organiseres på en 
måte som gjør næringa mer attraktiv.

Den nye fiskeriministeren, Elisabeth 
Asp aker, har sagt hun skal snu hver stein i 
fiskerinæringa for å kunne bidra til en po-
sitiv utvikling. Trygve Myrvang sier med et 
smil, at hun kan begynne med å snu kvo-
teåret. Dette handler om å kunne strekke 
sesongen, at noen, kanskje større båter, for 
å si det svært enkelt, kan ta kvotene sine 
før jul, mens andre kan ta dem fra jul og 
til påske.

– Vi kan ikke snu skreien. Vi tar den når 
den kommer og når den er best. En hel årlig 
tilgang på skrei er ikke mulig. Men nå har 
også fiskarlaget tatt opp spørsmålet om å 
snu kvoteåret, og da tror jeg vi kan være på 
vei mot noe smart.

Krever vilje
Myrvang erkjenner at båter som skal fiske 
før jul må lenger nord for å finne fisken, 
noe som vil fordyre driften, men han tror 
dette kan løses gjennom de riktige prisme-
kanismene. Også levendefangst som det 
har vært jobbet med en tid, er blant Myr-
vangs  fremtidsmelodier, men det er et mer 
krevende spørsmål enn å snu kvoteåret.

– Å snu kvoteåret krever bare vilje, og 

når det hevdes at Russland ikke er villig til 
en slik endring, må vi alle fall spørre dem 
før vi avviser forslaget, sier han.

Råfisklagsdirektøren forventer også at 
torskekvotene kan gå noe ned, men leg-
ger raskt til at han også forventer et fortsatt 
høyt kvotenivå.

Stabile kvoter
– Jeg tror vi får en stabilisering av kvotene, 
og vi har bygd opp kapasitet som gjør oss i 
stand til å handtere store kvanta. Samtidig 
er det lyspunkter å se i utviklingen av nasjo-
nalprodukt og kjøpekraft i flere land. Også 
dette gir grunn til en i alle fall forsiktig opti-
misme etter det sterke prisfallet.

Kystens Hus
Om ett og et halvt år, knapt, står Kystens 
Hus ferdig i Tromsø. Her vil mange kompe-
tansemiljø samles under samme tak. 

– Det er ingen automatikk i dette, men 
når vi samler Råfisklaget, Sjømatrådet, Inn-
ovasjon Norge, oppdrett, Fiskeridirektoratet 
og forskningsformidling under samme tak, 
kan det gi et miljø der det også kan tenkes 
noen nye tanker, sier Myrvang og peker på 
at huset jo også skal inneholde den maten 
alle disse aktørene arbeider med på hver sin 
måte. Og han håper ikke minst formidlin-
gen av lukt, smak, bilder og forskning skal 
føre til at unge mennesker får lyst til å jobbe 
med mat og ikke minst fisk.

– Vi konkurrerer om de flinke hendene 
og kloke hodene, og i Kystens Hus vil vi vise 
fram ei næring som skaper verdier og gir 
fremtidstro. 
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Av Svein-Arne Nilsen

Kokkekurs
For første gang sto kokkekurs for barn 
på programmet under festivalen. Det var 
 ekteparet Ruth W. Holm og Leif Holm 
som  had de fått idéen om å arrangere kurs 
i å lage matretter av skei for barn i alderen 
10–13 år.

– Vi tenkt at etter som det var skrei-
festival, kunne det passe godt å gi et til-
bud til barn der de kunne få lære å lage 
noen  enkle retter av skrei. Vi var litt usik-
ker på hvor stor interessen for et slikt kok-
kekurs ville være, men den viste seg langt 

større enn vi hadde forventet, sier ektepa-
ret Holm. 

I løpet av en kveld hadde de to puljer  på 
kurs med 10 deltakere i hver pulje, men 
 interessen var større. De kunne hatt dob-
belt så mange deltakere om de hadde hatt 
kapasitet til det.

Godt og spennende
I løpet at kurset lærte de unge kokkespi-
rene å lage fish and chips og skreitaco. Til 
 dessert laget de hjemmelaget is. 

– Det var veldig spennende å få være 
med. Det var nye retter av skrei som vi ikke 
hadde smakt før, og det var artig å kunne få 

være med å lage maten selv. Og så smakte 
det også veldig godt. Vi har fått lyst til å lage 
dette hjemme også, sier brødrene Vebjørn 
og Yngve H. Vottestad, to av deltakerne. 

– Det vi kunne se var at de var veldig 
interesserte i både hvordan vi kutter opp 
råvarene og hvordan vi tilbereder dem un-
der steking. Dette fristet til gjentakelse. 
Interes sen for å lære å lage enkle fiskeret-
ter var stor, og vi håper at vi har lært de 
unge kursdeltakerne å bli glad i å lage og 
spise middags retter av skrei, sier de to kurs-
lederne. 

Ekteparet Holm kan fortelle at de har fått 
flere henvendelser fra voksne som har ytret 
ønske om et lignende kurs for dem, der de 
kan lære hvordan man kan lage spennende 
fiskeretter av skrei. Kanskje må de utvide 
kurstilbudet ved neste års skreifestival.

Ny verdensmester og ny rekord
En av de mest populære aktivitetene  under 
Vesterålen skreifestival har vært VM i 

Vesterålen skreifestival:

Kokkekurs og VM i 
torsketungeskjæring
Kokkekurs og VM i tungeskjæring sto øverst på programmer da 
Vesterålen skreifestival i Øksnes gikk av stabelen for sjette gang. 
Her feires skreien med forlokkende tilbud både for store og små. 
I år var kokkekurs og VM i torsketungeskjæring mest populært 
blant de  yngste.
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a Yngve H. Vottestad er her i gang med å kutte opp skrei  

 i biter. 

a Ivrige kokkespirer lærer her hvordan de skal skjære fisk. 

A Oda Holm har skåret opp poteter som skal stekes og   

 bli til chips. 

d VM mester Mathias Haughom (bakerst) var raskest   

 med kniven under VM, Karianne Knudsen (i forgrunn)  

 var rask, men nådde ikke finalen.

c Vebjørn Vottestad likte å lære å lage mat av skrei. Her  

 er han i gang med å lage isen som skal være til  dessert. 

Alle foto: Svein-Arne Nilsen

 torsketungeskjæring. I Øksnes er det man-
g e unge, både jenter og gutter, som er svært 
aktive under skreifisket og tjener gode 
 penger på å skjære tunger. Da er det ikke 
mer enn rett og rimelig å ha en konkur-
ranse der det er om å gjøre og skjære flest 
torsketunger i løpet av en bestemt tid. Det 
er innledende runder, semifinale og finale 
før en verdensmester kan utropes. 

Ordførerkamp
Men før unge jenter og gutter slapp til 
i konkurransen, var det en showpreget 
konkur ranse der ordførerne i Vesterålen og 
 Lødingen skulle vise hvem som var  raskest 
med kniven. Flest tunger i løpet av tre 
 minutter var oppgaven. Hadsels vara  ord-
fører, Inger Hope viste at hun både hadde 
teknikken inne og var raskest med kniven. 

Skarp konkurranse
Det var langt mer alvor da startskuddet for 
selve verdensmesterskapet gikk. Når de 
unge skal konkurrere om hvem som er den 
beste torsketungeskjæreren, er konsen-
trasjonen på topp, og det er ikke fritt for 
at noen av deltakerne har litt nerver. Et 
stort stort publikum heiet dem frem, og 
skapte stor stemning, og da ble det også 
alvor blant deltakerne. De eldste og mest 
rutinerte viste tidlig i konkurransen at de 
var raskest. I finalen var det Mathias Haug-
hom, Josefine Sundberg, begge Øksnes, og 
Lars Ivar Myklebust fra Lofoten som til sist 
skulle kjempe om VM–tittelen. Sistnevnte 
lå best an gjennom hele konkurransen til 
å sikre seg tittelen, men da opptellingen av 
antall torsketunger ble gjort, viste det seg at 
Haughom trakk det lengste strået og satte 

ny verdensrekord. 42 torsketunger i løpet 
av tre minutter.

Artig å være med
– Det var fantastisk artig å få være med. 
Når i tillegg selveste fiskeriministeren var 
til stede og delte ut premien, var det ekstra 
gjevt å vinne konkurransen, sier den nybak-
te  verdensmesteren, Mathias Haughom. 

Og fiskeriminister Elisabeth Aspaker, 
som fikk æren av å dele ut premier til finale-
deltakerne var også i særdeles godt lune. 

– Det er flott at de kan arrangere slike 
konkurranser som dette. Jeg mener de 
unge deltakerne er flotte representanter for 
næringen, de utnytter en viktig ressurs og 
jeg tror at mye av rekrutteringen til fiske-
rinæringen ligger i torsketungeskjæringen, 
sa en fornøyd fiskeriminister. 
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Av Svenn A. Nielsen

– Skal du gi deg, unge mannen?
– Jeg har nå tenkt å jobbe ut juni måned. 

Da har jeg vært i Råfisklaget i 30 år. Jeg 
har planlagt dette ei stund og nå passer alt 
veldig godt sammen, både alder og alt an-
net, svarer Thor Arne Pedersen som slutter 
mens midnattsola gullforgyller Lofotveg-
gen og all annen utsikt fra kontorene han 
har delt med 15 andre ansatte i Råfisklagets 
kontor i Svolvær.

– Hva skal du gjøre nå da?
– Jeg har noen planer, men ikke noen 

jeg vil dele med andre, sier han. Så etter en 
 liten pause kommer det «alle» vet, at han jo 
har visst å bruke sin fritid. Om bord i båten, 
på fjellet eller sammen med hunden, eller 
helst det meste i en kombinasjon.

– Det blir altså ingen sofagris av deg?
– Jeg håper ikke jeg faller for den fristel-

sen, men det er klart, dukker det opp noen 
flotte sportsarrangement på fjernsynet, 
inntar jeg nok TV-stolen.

Og mannen har altså fylt 65. Kom til 
 Råfisklaget 3. mai 1984 fra en tilværelse 
som Volvo-selger. For så vidt en god til-
værelse, men, sier han:

– Jeg trivdes bedre etter at jeg kom inn i 
ei matnyttig næring.

Før Volvoene hadde han også jobbet med 
mat – på Stabburets fabrikk i Svolvær. Var 
en tid produksjonsleder ved bedriften, som 
hovedsakelig produserte fiskeboller.

– Jeg vet litt om fiskeboller, sier han med 
en dårlig skjult undertone, men legger til 
at han den dag i dag setter stor pris på en 
fiskebollemiddag. At han trivdes som leder 
oppdaget også Råfisklaget, så når han nå 
går av, er det som en av to ledere ved kon-
toret i Svolvær. Brita Åsheim Rasmussen 
leder økonomi- og forvaltningsdelen, Thor 
Arne omsetnings- og salgsavdelingen.

  I flere år var han kontrollør. Det var før 
Råfisklaget etablerte egen kontrollavdeling. 
Kontrollene hørte inn under omsetnings-
sida, og Thor Arne reiste fra bedrift til be-
drift og kontrollerte at statens subsidier ble 
rett brukt. Pengene ble utbetalt gjennom 
Råfisklaget, og statens penger var ikke til 
å spøke med. Det hendte bedriftene måtte 
betale tilbake dersom de hadde fått tilskudd 
for henging, men likevel hadde saltet  fisk en.

Det er ingen liten del av Råfisklaget han 
nå skal ta avskjed med. Han og medarbeid-
erne hans har ikke minst ansvaret for auk-

sjonene av fryst norsk råstoff som  landes 
i  Råfisklagets distrikt, i tillegg til den 
 generelle omsetningen i sone 4 og 5, fra 
Andenes til Rødøy.  Og frystomsetningen 
har bare økt og økt, og foregår nå på nett.

– Du har vært gjennom noen omstillings-
prosesser?

– Jeg vil heller kalle det en positiv utvik-
ling. Råfisklaget har vært en flott arbeids-
plass. Dagene og årene for den saks skyld, 
har gått utrolig fort. At vi har et godt miljø 
her vises best ved at det jo ikke er mange 
som slutter. Vi ligger langt fremme når 
det gjelder personalpolitikk, sier han som 
også har hatt rollen som tillitsvalgt og de 
ansattes styrerepresentant, og dermed har 
sett arbeidsplassen fra mange sider. Og nå 
blir det mer tid både til hunden og de fire 
 barnebarna som han deler med kona.

–Er det noe du vil savne?
– Kollegene og det gode miljøet. Ikke 

minst det sosiale miljøet med blåturer.
– Blåturer???
– Turer der bare de ansvarlige for turen 

vet hvor vi skal. For alle oss andre blir det 
en overraskelse. Ikke alltid veldig langt av 
sted, men det har vært utrolig flotte opp-
levelser. 

Thor Arne blir pensjonist
Thor Arne Pedersen gir seg i Råfisklaget etter 30 år, men vil savne blåturene.
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Turister melder fra om egen fiskelykke
Et nytt program gjør det mulig for turister å rapportere sin egen 

fangst på nett. Det kan gi sikrere tall og bedre forvaltning av 

norsk fisketurisme.

Fisketurismenæringen i Norge er i stor vekst, og situasjonen har 

skapt bekymring for hva dette gjør med norske fiskebestander.

Det finnes ingen oversikt over turisters fiskefangster, heller 

 ingen obligatorisk fangstrapportering.

Et nytt verktøy er nå utviklet spesielt for fisketuristnæringen, 

der fiskerne selv registrerer via app eller nettleser. Sist sommer 

ble prototypen testet ut.

Turistene må motiveres

Fem turistfiskebedrifter i Troms var med på testen, både små og 

store bedrifter. Bedriftene oppfordret sine fiskende gjester til å 

 registrere den daglige fangsten. De fikk tilgang til nettbrett med 

en fiskeregister-app, slik at de enkelt kunne fylle inn.
Noen ønsker å rapportere anonymt, antakelig på grunn av 

frykt for overvåkning fra myndighetene.Tilgang på nettbrett 

økte motivas jonen, og turistene bidro med mange gode ideer til 

videre utvikling av systemet.

Fakta på bordet

Trude Borch har i mange år forsket på fisketurisme. Hun har bi-

dratt i utviklingen av prototypen med råd om brukervennlighet 

og om hva som skal til for at fangstdata som rapporteres er solide.
– Skal man få til en bærekraftig og kunnskapsbasert forvalt-

ning av denne næringen, er det avgjørende å ha kunnskap om 

de faktiske forhold, Trude Borch har i mange år forsket på fiske-

turisme.

Samler fisk i Arktis
Forskere har samlet informasjon om 120 ferskvannsfisk og 

635 marine fisk fra arktiske og subarktiske områder. Like-

vel etterlyser de mer kunnskap om fiskeartene i nord.

I de arktiske havområdene finner forskere hele tiden 

nye fiskearter i forbindelse med ekspedisjoner.

Men det er langt fra alle arktiske havområder som fak-

tisk er undersøkt vitenskapelig.

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har nå vur-

dert 755 fiskearter i Arktis, som nylig ble publisert i en rap-

port om artsmangfold fra Arktisk Råd.

En del arter er svært tallrike, som for eksempel polar-

torsken, mens andre arter finnes kun i ett eksemplar i en 

museumssamling.

Mye mer av fisk i havet
Mengden fisk i verden oppjusteres kraftig. Det  finnes om 

lag 10 milliarder tonn dypvannsfisk som i dag ikke fiskes. 

De blir langt viktigere for oss i framtida, mener professor.

Man skulle kanskje tro at det fantes mest av fiske slagene 

det fiskes mest av, som torsk, sild og ansjos.

Men de virkelig store mengdene fisk i verdenshavene 

får enn så lenge svømme i fred for oss mennesker.

Både dypt nede i norske vestlandsfjorder, og særlig i de 

store havene, vrimler det av fisk vi sjelden ser. De finnes 

i et mye større omfang enn forskerne har trodd, ifølge ny 

studie. 

Nede på 200–1000 meters dyp lever mesopelagisk fisk. 

De er gjerne fra én til rundt 15–16 centimeter og vanske-

lige å fange.

De har vært lite undersøkt av forskere og er temmelig 

ukjent for de fleste av oss.  Blant de få norske artene er 

laksesild og ulike typer av lysprikkfisk. 

Kilde: www.forskning.no

Slik ser det ut når turistene registrerer fisk de har fått. 

Foto: Ottar Remmen, Tura AS

Nytt og nyttig

Paddeulke (Cottunculus microps) Foto: Arve Lynghammar
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Av Øystein Ingilæ

Tom Vegar Kiil fra Nordreisa og Henning 
Adamsen, fra Hvaler i Østfold. De er på 
kjente trakter. Fiskefeltene i Breivikfjorden 
ved Sørøya er nesten som hjemme å regne 
for de to om bord i «Reisaværingen». Med 
120 millimeters garn som våpen, jakter de 
torsk over seks kilo.

«Lille Lofoten»
 Fra hele landet lokkes båter til dette områ-
det. I vinter- og vårmånedene samler skrei-
en seg her i store flokker. Og fisken står 
helt inn i fjorden. Men skal du, som Tom 
Vegard og Henning, jage etter storfisken, 
må du våge deg lengre ut. Der kan fangs-
tene nå eventyrlige dimensjoner. Men da 
må du også tåle at sjøen flytter på seg. Flatt 
hav hører til sjeldenhetene i denne delen 
av verden. 

Lommekjent
Vi ble med på en tur. Værmessig ble det 
 intet unntak fra normalen. Liten kuling fra 
vest, og enda sterkere vind i kastene  skapte 
krappe og høye bølger. I en og en halv time 
kjørte vi karusell på vei ut til feltet der 
«Reisaværingen» henter stortorsken.

– Det har blitt noen sesonger her. Så 
jeg er etter hvert blitt rimelig godt kjent i 
området og vet hvor storfisken kan hentes, 
sier Kiil.

  I år er det sannsynligvis siste vårsesong 
for dagens «Reisaværingen». Rotsundfisk-
eren har nemlig ny båt på tegnebrettet, 
og håper å kunne hente en helt nybygget 
35-foting fra England til høsten.

Han har selv vært medkonstruktør og 
bidratt med løsninger om bord som han 
mener skal være perfekte for det fisket 
han skal drive. Erfaringene etter flere år på 
 havet har lært rotsundfiskeren ett og annet.

Sverger til garn
Mens fiskeindustrien etterspør krokfanget 
torsk, er det først og fremst garn som gjel-
der om bord på «Reisaværingen».

– Behandler du garnfisken på rett måte, 
vil jeg hevde at det faktisk er en bedre fisk 
enn krokfanget fisk, mener Kiil.

Det begrunner han med at det er «mett» 
torsk som går i garnene, og som derfor er i 
bedre hold enn fisk som går etter lina.

– Men behandler du ikke fisken på rett 
måte, ødelegger du det meste uansett hvor 
god kvalitet den måtte ha i utgangspunktet, 
sier Kiil.

Sløyer selv
Reisaværingen er nøye med ikke å ha mer 
bruk ute i sjøen enn det han makter å hand-
tere. Samtidig er han svært nøyaktig med at 
fisken får blø skikkelig ut før den sløyes.

– Vi sløyer fisken selv og har derfor valgt 
å levere i Hasvik. Skulle vi sløyd på land, 
ville sjøværene blitt atskillig lengre. Sløy-
ing er jo heller ikke gratis. For oss passer 
det derfor best å sløye mens vi er på havet, 
forteller Kiil.

På den måten har de også full kontroll på 
fangsten, og vet at det kun er en og  annen 

Det er nå 
det starter for oss
På «Lille Lofoten» haler de inn de store skreiruggene. Skipper Tom 
Vegar Kiil og mannskapet, Henning Adamsen jakter storfisk. Slikt 
blir det penger av. I år har de hevet snittet fra 11 kroner kiloet i fjor 
til over 16 kroner i år. «Hiv og hoi, hiv løstig på spellet …»
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fisk som kan nedklasses med dårligere pris 
som følge. Også det har konsekvenser for 
snittprisen på fangsten.

Opp fem kroner
Første lenke når vi i halv åtte tiden om 
morg enen. «Reisaværingen» har satt bru-
ket på omkring 40 favner 11–12 nautiske 
mil nordvest for Hasvik.

Etter at den første ila er halt, tar det ikke 
lange tiden før de første ruggene hales over 
korten.

– I år bruker vi 120 millimeters garn. Vi 
går utelukkende etter de største torskene.
Det har gitt resultater. Dersom man regner 
inn ei og anna kveite som også havner i 
 garnet, har mannskapet økt gjennomsnitts-
prisen fra i overkant av 11 kroner til over 16 
kroner kiloet sammenlignet med fjoråret.

– Vi kunne fått mer fisk med mindre 
garnmasker. Men for oss er det viktigst å 
holde høyest mulig snittpris. Til sist vil 
vi tjene godt på dette. Vi slipper også å 
 hanskes med så alt for mye småfisk på den-
ne måten, forklarer Kiil.

Torsk til alle
Etter at det ble åpnet for fritt fiske for far-
tøy under 11 meter, har debatten gått sterk.
Mange frykter at årets sjarkkvoter blir tatt 
så raskt at mange i gruppen kort og godt 
ikke får ta del i frifisket. Kiil lar seg over-
hodet ikke bekymre.

– Til tross for et helt eventyrlig fiske de 
to første månedene av året, er det ennå 
masse torsk å ta opp. Jeg tror ingen vil bli 
fri. I tillegg tror jeg at vi dette året faktisk 
kan  makte å ta opp den torsken som hører 
hjemme i gruppa, sier Kiil.

Normalt har fartøyene under 11 meter 
vært nødt til å si fra seg 8 000–10 000 tonn 
torsk til større fartøy.

 – I år kan vi faktisk unngå dette. Og det 
skyldes utelukkende det frie fisket, sier Kiil.

Rekordår
Nyhetene fra Senja, Vesterålen og Lofoten, 
preget av den ene rekorden etter den andre, 
skremmer ikke Tom Vegar Kiil. Han har 
fulgt statistikkene fra Norges Råfisklag og 
frykter ikke at de som først kommer i gang 

nå i begynnelsen av mars, skal bli stående 
uten fisk.

– Nei, på ingen måte. Skulle jeg blitt 
stresset måtte de ha tatt langt mer enn de 
faktisk har gjort lengre sør. I alle fall om vi 
også tar det flotte været de har hatt i januar 
og februar i betraktning, sier Kiil.

Han regner med at han får sin del av fis-
ken også i år, og gjerne litt mer. Vanligvis 
tar han opp rundt 80 tonn torsk i løpet av 
året. Det vil han også gjøre i år. Men hoved-
målet er å øke snittprisen. Slik det ligger 
an nå, regner han med en ekstragevinst på 
mellom 400 000 og 500 000 kroner, og da 
er kvantumet det samme som i fjor. Men 
det betinger en snittpris på over 16 kroner 
pr. kilo.

Fem timer senere har de to fiskerne dratt 
fire lenker, med til sammen 47 garn. I dag 
skal bruket med på land. Stormen Jorunn 
er rett rundt hjørnet.  Dagens fangst endte 
på i underkant av 1000 kilo. Kun fem fisker 
fikk redusert pris. 

C Tom Vegard Kiil og Henning Adamsen sløyer 

fangsten selv. Dermed har de full kontroll på 

fangsten. 

D Det er kun rugger som bringes på land. Kun 

en og annen torsk er under seks kilo. 

a På 40 favners dyp finner mannskapet om 

bord i «Reisaværingen» stortorsken.

A Endelig er det klart for det store torskeeven-

tyret også på Finnmarkskysten. – Vi skal nok 

berge vår part også, sier Tom Vegar Kiil og Hen-

ning Adamsen om bord i «Reisaværingen». 
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Av Svein-Arne Nilsen

Det ble et heller rolig møte da 
Norges Råfisklag møtte fiskerne 
i Øksnes. Det handlet om alt fra 
pris på sløying og betaling for 
torskehoder til levering av fangst.

Administrerende direktør i Råfisklaget 
Trygve Myrvang lurte på at om alt var såre 
vel hos fiskerne etter som det var et  moderat 
oppmøte og den helt store  disku sjon ute-
ble. Godt fiske og store fangster kan også 
ha bidratt til at fiskerne rett og slett ikke 
hadde tid til å delta på møtet.

Sammen med Trygve Myrvang møtte 
styreleder Johnny Caspersen, Norges Fisk-
arlags nyvalgte leder,  Kjell Ingebrigtsen og 
daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, 
Steinar Jonassen. Myrvang og  Jonassen 

orien terte litt om pris og markedet for 
de ulike fiskeslagene, og litt og fremtids-
utsiktene.

– Det er alltid godt å kunne møte fisker-
ne på deres hjemmebane der de kan få gi 
uttrykk for hva som opptar dem og hva de 
ønsker at vi skal jobbe med. Her på Myre 
føler jeg at det går rimelig bra og at fiskerne 
også er rimelig godt fornøyd. Jeg synes vi 
hadde et konstruktivt og godt møte, uten de 
store utbruddene. Det tar jeg som et godt 
tegn, sa Myrvang.

Prisen på torsk må opp
Nyvalgt leder i Norges Fiskarlag Kjell Inge-
brigtsen syntes også det var et godt og kon-
struktivt møte. Etter møtet hadde han klart 
for seg hva han og resten av styret må jobbe 
videre med. 

– Prisen som vi får for torsken er for 
lav. Vi må jobbe med å få opp prisen. Det 
betyr at vi må jobbe med markedsforstå-

else og kanskje nye markeder. Skal vi nå 
disse  målene må også vi fiskere jobbe med 
 kva litet. Jeg er sikker på er at nok er nok og 
at en markevare som torsk ikke kan selges 
for så lav pris. Det viktig nå er å få prisen 
opp, sier Ingebrigtsen. 

Viktig å lytte
Leder i Øksnes Fiskarlag, Mikal Steffen-
sen, synes også det er fint at ledelsen i både 
Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag tar 
seg tid til å møte fiskerne under et hektisk 
skreifiske. 

– Det er viktig at de viser seg og er villig 
til å lytte til oss fiskere. Da får også vi fiske-
re muligheten til å legge frem det som opp-
tar oss, og det vi mener våre organisasjoner 
må jobbe med. Kanskje det gode fisket og 
den store aktiviteten i fiskenæringen er år-
saken til at det denne gangen ikke var noen 
stor debatt, sa Steffensen etter møtet.  

Rolig møte da Råfisklaget 
møtte fiskerne på Myre

F.v. Adm. direktør Trygve Myrvang i Råfisklaget, fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen og styreleder Johnny Caspersen i Råfisklaget.
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Ovnsbakt skrei med chorizo
4 porsjoner
750 g skrei, ryggfilet 
2 ss salt 
½ sitron 
8 skiver chorizopølse 

Potetmos
500 g potet 
75 g smør, usaltet 
0,5 dl kremfløte 
¼ lime 
muskat 
salt og pepper 

Aromasopp
200 g aromasopp 
2 stk løk 
50 g smør 
2 dl rødvin 
½ sitron 
2 ts timian 
2 ts sukker, brunt 
salt og pepper

Framgangsmåte: Sett stekeovnen på 200 °C. 
Skjær skreifileten i serveringsstykker, legg 
dem i en smurt ildfast form og dryss salt 
over. Drypp sitronsaft over stykkene og legg 
to skiver chorizo på hvert stykke. Dekk for-
men med plastfolie og la dette stå et par 
timer. Ta av plastfolien og stek skreien i 
 stekeovn til fisken er ferdig, ca. 8 minutter.

Potetmos: Skrell og skjær poteter i ter-
ninger. Kok dem møre i usaltet vann, sil 
av vannet og damp potetene godt. Mos 
potetene med smør, kremfløte og saften av 
lime. Smak til med muskat, salt og pepper.

Aromasopp: Rens og skjær sopp og 
løk i små terninger, og stek dette lett i 
smør.  Tilsett rødvin, saften av sitron, 
timian og brunt sukker. La det koke til 
væsken er fordampet. Smak til med salt og 
pepper. Server skreien med potetmos og 
aromasopp ved siden av. 

Skreimølje med moderne vri
4 porsjoner
1 kg skrei, skiver 
400 g rogn, rå 
200 g lever 
200 g spinat 
1 fedd hvitløk 
1 ss smør 
salt 

Saltkokte poteter
500 g potet, liten type 
500 g salt 
1 l vann 

Tilbehør
potet

Framgangsmåte: Kok opp en stor kasserolle 
med vann og tilsett 3 ss salt per liter. Ta kas-
serollen til side og legg i skreiskivene. Sett 
den tilbake på platen og kok opp, trekk den 
til side, sett ned varmen og la fisken trek-
ke i 6–7 minutter. Surr spinaten raskt i en 
stekepanne med presset hvitløk og smør til 
den er myk.

Rogn: Kok opp nok vann til å dekke rog-
nen og tilsett 1 ss salt per liter. Vask rognen 
og pakk den godt inn i matpapir. Legg den 
inn pakkede rognen i det kokende vannet 
og la den trekke i 20–30 minutter.

Saltkokte poteter: Kok opp salt og vann, til-
sett potetene og kok til de er møre, ca. 20 
minutter. Ta dem ut av det salte vannet og 
la dem renne av på tørkepapir.

Gulrotmos: Skrell gulrot, skjær i terninger 
og kok møre i usaltet vann. Sil av kokevan-
net og mos gulrot sammen med smør og 
matfløte. Smak til med salt og pepper. 

Lever: Rens leveren for hinner og tråder, 
del den i biter og legg den i en liten kas-
serolle. Når fisken er ferdigkokt, tar du 
et par øser av kokevannet og heller over 
leveren. Kok forsiktig opp og la den trek-
ke i 2–3 minutter. Server skrei med spi-
nat, rogn, saltkokte poteter, gulrotmos og 
 lever. 

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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Stekt skrei med fennikel og 
rømmesaus

4 porsjoner
1 kg skrei, ryggfilet 
3 ts salt 
2 ss smør 

Hvit saus
30 g smør 
1,3 ss hvetemel 
1,3 dl matfløte 
2 dl lettmelk 
1–2 eggeplommer 
 salt og pepper 
 muskat 
 sitronsaft 
Fennikel
1 stk fennikel, frisk 
1 ss smør 

Rømmesaus
75 g smør 
0,75 dl seterrømme 

Tilbehør
gulrot 
potet

Fremgangsmåte: Skrap fiskeskinnet godt 
og del skreien i jevnstore serveringsstykker. 
Dryss dem lett med salt på kjøttsiden, og la 
dem ligge i ca. 10 minutter, så saltet trekker 
godt inn. Smelt smør i en stekepanne og legg 
i skreien med skinnet ned. Stek til skinnet blir 
mørkt brunt, ca. 4–5 minutter. Snu fisken og 
stek den 1 minutt på kjøttsiden.

Fennikel: Rens fennikel og skjær i tynne 
 båter. Stek dem i smør til de er knapt møre, 
3–4 minutter.

Rømmesaus: Smelt smør og avkjøl det til 
finger varmt. Pisk inn rømme til en kremaktig 
blanding. Smak gjerne til med sitronsaft. Ser-
ver stekt skrei med fennikel, rømmesaus og 
kokte gulrøtter og poteter. 
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