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Sammen med kona Nadia dro han hjem til 
Myre glad og lykkelig. «Dette er stort. Som 
å få en Oscar. Statuetten skal absolutt på 
peishylla», sa Nadia til På første hånd, stolt 
over mannens utmerkede handverk om 
bord i sjarken «Vårheim».

Siden har lyset sluknet i Rino Mortensens  
øyne. Ikke ett av de mer enn 80.000 kilo
ene med ferdig sløyd fisk han har brakt på 
land, av prima linefanget kvalitet, har gitt 
mer enn +0,50 kroner i forhold til minste
prisen. Samtidig ser han de større båtene 
bringe på land fisk av langt dårligere kvali
tet og forhandle seg frem til en merpris på 
helt opp til fire kroner pr. kilo.

«Mye av den fisken må ha vært død 
lenge før noen fikk satt kniven i den», sier 
Mortensen. Og vi må gi ham rett.

Vi har så langt ikke lyktes med 
kvalitets arbeidet i næringen. Vi har inn
ført merkevaren SKREI, vi har holdt 
kurs i sløying og oppbevaring men 

ennå er det kvantiteten som betyr aller  
mest når prisen på fisken skal fastsettes     
– ikke kvaliteten.

Alle er enige om at vi må ta vare på fis
ken, fra den blir tatt og til den ligger fer
dig, klar til å selges i et marked som faktisk 
er villig til å betale for kvalitet. I Berlin på 
KDW – Kaufhauss des Westens – ett av 
 Europas mest lukseriøse varehus, selges 
fersk torsk av prima kvalitet for flere hun
dre kroner pr. kilo.

Alle er også enige, især rundt konferanse
bordene, om at vi må satse mer på kvalitet. 
Men når havet koker av fisk, når de mest 
effektive fartøyene øser den opp av havet, 
glemmer vi det hele. Da jubler vi for kvan
titeten, og  ingen husker det som ble sagt 
under konferansene. 

Vi er overbevist om at norsk fiskeri
næring med en slik holdning, i det lange 
løp, sager over greina den sitter på. Vi må få 
en kvalitetsdugnad inn i fiskeri næringen. 

Det hjelper lite med moral isme. De 
 fleste forstår at man i et høykostland som 
Norge vil ha størst mulig fortjeneste på 
kortest mulig tid. Vi vet jo aldri om vi vil 
oppleve slikt igjen, og historien skremmer.

Men i det lange løp må hele hvitfisk
næringen samles om en kvalitetsstan
dard – noe vi kan enes om og måles på i 
et internasjonalt marked som vil stille sta
dig strengere krav. Vi må bli enige om at 
kampen  om og for kvalitet på den maten 
vi høster av  havet må ha første prioritet 
 under et forvaltningsregime som i mange 
år har garantert oss en formidabel stabilitet 
i ressursgrunnlaget. Vi har muligheten til å 
gjøre det, om vi bare griper den.

Da vil «Årets skreifisker» prisen kunne 
forbli den Oscarstatuetten den skal være 
for fiskerne i verdens reneste hav, der også 
 verdens beste matvare befinner seg.
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Skal vi tape kampen om kvaliteten?
I fjor sto den unge fiskeren Rino Mortensen på podiet under lyse
kronene i festsalen på Radissonhotellet i Tromsø. De tillitsvalgte i 
Råfisklaget og de mange gjestene som var til stede under årsmøte
middagen, hyllet ham som årets skreifisker 2011.

Foto: Per Eide Studio
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Av Svenn A. Nielsen

Vorterøya en gang på slutten av 1950 tid
lig på 1960tallet: Alvorstungt skritter lens
mannen opp til ett av husene. I handa bærer 
han papirer som fratar den lille familien alt 
de eier. Utpantingen går stille for seg, men 
opplevelsen etser seg inn i sinnet til sønnen 
i huset. Han ser farens nederlag, fiskeren 
som nå må prøve å skrape sammen penger 
for å kjøpe sitt eget hus tilbake, og han ser 
morens fortvilelse.

– Jeg synes ikke alt var bedre før, sier 
Knut Werner Hansen. Inntrykkene fra ei 
tid der velferdsstaten bare var i sin spede 
begynnelse, sitter som små skarpe steiner 
i minnet.

– Jeg kan ikke si at det plager meg i dag, 
men det gjorde i alle fall så sterkt inntrykk 
at jeg aldri glemmer det, sier han. Nå var 
det ingen andre som var interessert i et ui
solert erstatningshus reist etter krigen, så 
huset ble kjøpt tilbake.

2. etasje på fylkesbygget i Tromsø en sol
rik dag i april i år. Det gamle konglomeratet 
av et bygg – der det i mange tiår var syke
hus – før statlige og fylkeskommunale po
litikere og byråkrater overtok sovesalene og 
bygde om operasjonsstuene:

– Fylkesordføreren? Han sitter her inne. 
En lavmælt kontoransatt reiser seg fra 
kontor stolen og viser vei innover den lange 
korridoren. Hun banker på en av dørene 
med smale forsiktige fingre, og der bak 
et beskjedent kontorbord i et tilsvarende 
beskjedent kontor, sitter Knut Werner 
Hansen , fylkesordfører i Troms.

Sist jeg besøkte fylkesordføreren i Troms 
var det Ronald Rindestu som hadde retten 

til å bære kjedet. Han holdt til høyere opp i 
etasjene, i et langt større kontor der vegg
ene var prydet av pompøse gaver mottatt 
av delegasjoner fra inn og utland. Der var 
bordplatene blankpolerte, og glasskapene 
glinset til enhver tid nypusset. I ett av dem, 
sentralt plassert, hang fylkesordførerkjedet. 
Massivt i sølv og emalje ga det hele rommet 
et nesten sakralt preg. Ikke det at Rinde
stu tok det så høytidelig, men omgivelsene 
skapte absolutt en atmosfære av pondus og 
makt.

– Jeg trivdes ikke der, forklarer Knut 
Werner bak et høyst normalt kontorbord, 
tilsvarende det mange kontoransatte i 
fylkes bygget har, i et kontor ikke større enn 
1215 kvadratmeter.

Ordførerkjedet ser jeg ingen steder. I ste
det henger Knut Werner selv i stort format 
iført kjeledress, svært dominerende på den 
ene veggen. Bildet var en gave han fikk til 
60årsdagen for noen måneder siden. På 
motsatt vegg, plassert slik at han kan se det 
hele tiden, et lite bilde av en båt. En sjark i 
glansbildeaktig ro på et blankstille hav. Sol
lyset gir bildet en varm glød.

Bildet står godt til navnet på sjarken, 
og «Solglimt» er uten tvil Knut Werners 
 kjæreste eiendom. Han kjøpte den i 2002. 
Den er hans andre sjark og fikk samme 
navn som den første.

– Om jeg hadde vært nødt til å velge mel
lom politikken og sjarken, tror jeg sjarken 
hadde vunnet, sier han med klar adresse til 
en avisartikkel forfattet for et par år siden 
med sterkt professoralt patos av Torbjørn 
Trondsen på Fiskerihøyskolen i Tromsø. 
Der ble Knut Werner Hansen beskyldt for å 
tjene grovt på å leie ut sjarken, mens han i 

tillegg kunne heve fete godtgjørelser fra sitt 
politiske virke.

– Da krisa satte inn i fiskerinæringen 
i 2009 viste regnskapet for «Solglimt» 
blodrøde tall. I dag går det sånn høvelig i 
 balanse. I fjor gikk sjarken med 7.000 kro
ner i minus, året før var det 12.000 kroner i 
pluss, forteller han, og legger ikke skjul på 
at det gikk sterkt inn på ham at hans poli
tiske engasjement skulle kunne true hans 
mulighet til fortsatt å være fisker. At han 
skulle måtte kvitte seg med sjark og kvoter 
fordi han hadde påtatt seg et politisk verv.

– Jeg har en liten formue, det er sant, 
men det skulle da vel også bare mangle. 
Jeg har jobbet siden jeg var unge og har 
nok vært forsiktig med penger – preget av 
pantinga i barndommen. I dag har jeg noen 
som driver sjarken om vinteren. Min del av 
disse inntektene går til å dekke utgifter. Det 
er alltid noe vedlikehold som må gjøres og 
myndighetskrav som skal oppfylles. 

– Det gikk inn på deg, dette angrepet?
– Ja, det ble så personlig, og jeg har jo 

ikke gjort noe ulovlig. Det sies at dagens 
regelverk ble til under arbeiderpartiman
nen Oddvar Majalas tid på Stortinget. Han 
var fisker og eide fiskefartøy. Det skulle da 
også bare mangle. Vi kan jo ikke bli satt på 
bar bakke og tvunget til å selge båt og bruk 
fordi vi stiller til valg.

I barndommen på Vorterøya var faren 
den eneste som bare hadde fisket som 
inntekt.  Alle andre hadde et lite gårdsbruk i 
till egg  til arbeid på bruk eller båt. For faren  
var det annerledes. Var det ikke mulig å 
fiske, gikk han på sysling, et slags nøds
arbeid der folk fikk ei minimumslønn for 
å drive forefallende arbeid for Vegvesenet 

Fiskeren som ble 
fylkesordfører
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disse skal jo planlegges og tilrette legges. 
Det gir meg et praktisk ansvar mellom 
tingsamlingene. Så har jeg et formelt an
svar som medfører at jeg skriver under der 
fylkeskommunen må forplikte seg. Akku
rat i dag har vi solgt den gamle fylkesord
førerboligen. I tillegg representerer jeg fyl
keskommunen en del. Det er nok å henge 
fingrene i – selv om alt ikke kommer i avi
sen. Men den utøvende politiske makten er 
det jo fylkesrådet som har, forklarer han.

Det var ikke gitt at Knut Werner skulle 
bli Arbeiderpartimann. Stemmeretten har 
han alltid brukt, og første gangen brukte 
han den til å stemme nei til norsk medlem
skap i EF (EU) i 1972. Det standpunktet har 
han ikke forlatt, og han medgir at han i alle 
fall ved ett valg kom til å gi sin stemme til 
Senterpartiet.

– Men jeg var aldri medlem, skynder 
han seg å legge til, – og tidlig på 1980tallet 
meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet.

Karlsøy har en mangslungen politisk his
torie. Hit kom den stridbare presten  Alfred 
Eriksen i 1891, og 11 år senere, i 1902, for
lot han Venstre, startet avisen Nordlys og 
stilte i 1903 som Arbeiderpartiets kandidat 
ved Stortingsvalget. Det endte med at han 
og tre til fra NordNorge kom inn på tinget 
som de aller første sosialdemokrater. 

Leos Kro på Hansnes i Karlsøy  komm une 
tidlig på 1980tallet:

Arbeiderpartiet har samlet seg til møte, 
og arbeiderlagene fra de forskjellige delene 
av kommunen står steilt mot hverandre. 
I dag er det få om noen som husker hva 
 saken handlet om, men ordene flyr som 
kniver gjennom luften.

– Det var første gang jeg tok ordet på et 
politisk møte. Jeg husker det var spennende 
– at jeg var redd er nok en god beskrivel
se. Noen satt sikkert med et håp om at du 
skulle  si noe skikkelig dumt, andre ønsket 

du skulle være glup. Slik kom jeg inn i poli
tikken, forteller Knut Werner.

Og i 2001 ble han vararepresentant på 
Stortinget. Møte fikk han også, til sammen 
i ett år og 45 dager. Da markerte han seg 
som saksordfører i saken om oppreisnings
ordning for barn som hadde blitt utsatt for 
mishandling på offentlige institusjoner. 
Som en følge av dette opphevet Stortin
get foreldelsesfristen i disse sakene og la 
grunnlaget for at de som ble rammet i dag 
kan få oppreisning. 

I 19 år var Knut Werner medlem av 
Landsstyret i Norges Fiskarlag. Så er det 
kanskje ikke så rart at Stortingets arkiv 
også har et rikholdig knippe med spørsmål 
og interpellasjoner om sikkerhet og levekår 
langs kysten, signert representanten Knut 
Werner Hansen. Flere fiskeriministre fikk 
slite med å svare på godt begrunnede spørs
mål.

– Har fylkeskommunen noen fremtid?
– Enten bør man fjerne de fleste kom

munene og skape store regioner, eller be
holde fylkeskommunen. Vi må ha et regio
nalt beslutningsnivå i Norge. Mister vi det, 
vil alt sentraliseres til staten, og jeg tror 
ikke det er lurt. Jeg hører det sies at fylkes
kommunen er i veien, men vi har en viktig 
rolle å spille i sær i forhold til samferdsel 
og utdanning. Selvsagt overlever vi uten 
fylkeskommunen, men Norge blir et helt 
annet land om vi fjerner det regionale for
valtningsnivået.

– Fiskerinæringen, hva tenker du om 
den?

– Jeg traff en gammel fisker. Han had
de solgt sjarken, og så ikke lyst på det. Alt 
for mye fisk, mente han. Jeg svarte at det 
er mulig de kommer lett til det, de som nå 
driver og bare kan strekke handa ut og ause 
fisken opp av havet, men jeg klarer ikke se 
mørkt på det. Mulighetene er gode selv om 
vi rammes av en kostnadsutvikling drevet 
frem av petroindustrien. Det kan gi van
skeligheter med å selge den fisken vi får på 
land til den prisen vi føler vi må ha for å 
dekke opp kostnadene.

Knut Werner deltar heller ikke i hyleko
ret etter sist vinters prisforhandlinger. 

– Mange så mørkt på det, men det har 
jo gått bra. Jeg møtte Roar Karlsen fra Hu
søy under begravelsen til Ronald Rindestu. 
Han fortalte at de både hadde kjøpt og solgt 
godt i vinter. Det hadde gått sånn høvelig 
bra. Likevel; mange har vært pessimister, 
og i forhold til det pessimistene spådde, må 
det jo ha gått riktig bra.

Heller ikke Råfiskloven tror Knut 
 Werner at politikerne på Stortinget tør å 
gjøre  vesentlige forandringer med. Han 

håper likevel man kan få på plass et skikk
elig  dokument i løpet av denne stortings
perioden.

– Vi kjenner jo holdningene i Frp, og vi 
vet at Høyre er delt i synet på loven, derfor 
er det viktig å få saken på plass i denne peri
oden. Hvis ikke kan det hele komme i spill. 
Men fornuften må seire slik at vi fortsatt 
kan ha en skikkelig struktur og forutsig
barhet i næringen.

Aprildagen er strålende lys. Himmelen 
høy over de snødekte fjellene rundt Tromsø.  
Sammen får vi fatt på en av sjefene for bygg
forvaltningen, og med nøkkel til etasjer de 
færreste kommer opp i, bærer det ut på 
taket  av høyblokka som da den ble bygd i 10 
etasjer var like omstridt som innføringen 
av parlamentarismen i fylkeskommunen. 
Der er det utsikt nesten til Harstad – i alle 
fall både til Knut Werners hjemkommune 
Karlsøy i nord og til Balsfjord i sør. 

Og ikke minst over byen – fylkeshoved
staden – som har vokst med noen titalls 
tusen innbyggere siden Arne Hestenes 
 beskrev den i 1974 i boken Det første halv-
sekel: «En vidunderlig innholdsrik småby, 
full av usmurte måkeskrik og av Tromsø
palmer som hvelver sin frodige giftighet 
over hele øya.»

Tromsøpalmene har ennå ikke kommet 
opp av snøen, men måkeskrikene er det 
 ingenting i veien med, og selv en fylkes
ordfører kan bli stum av utsikten over den 
eneste by i verden der Frelsesarmeen hol
der hus i Helvetesveita.

Men Knut Werner blir aldri bymann. 
Når oppdraget er fullført, skal han tilbake til 
Vannvåg. Til huset og kona, og ikke minst 
sjarken og fisket. Så skal han til Vorterøya, 
der han har isolert, renovert og moderni
sert det gamle erstatningshuset.

– Jeg er 64 år når jeg er ferdig med denne 
perioden som fylkesordfører. Da kan jeg jo 
enten stille som pensjonistkandidat for et 
eller annet parti eller trekke meg stille og 
rolig tilbake. Jeg flytter ikke til byen. Her 
har jeg ingen identitet.

Et livsmotto har han også skaffet seg, 
 eller rettere sagt overtatt fra ei dame i Finn
mark Fiskarlag. Det er mange år siden, og 
fra henne siterer han:

«Hvorfor leve dagene sutrende og kla
gende – livet er da tross alt et engangsfore
tagende». 

 eller kommunen, og han rådet slett ikke 
sønnen til å bli fisker. Det ville heller ikke 
Knut Werner. Han syntes ikke alt var bedre 
før, og ville bli elektriker.

– Arbeidstakerne hadde ikke de rettig
hetene vi har i dag. Folk ble tilkalt til bruket 
dersom det var arbeid, og akkorden kunne 
være dårlig. Vi ungdommene fikk bare 
halve akkorden når vi sto i fiskearbeid.

Vorterøya var ikke akkurat verdens navle, 
og barnetallet sank. Da Skjervøy kommune
styre vedtok å legge ned skolen, vokste det 
frem et politisk engasjement. Foreldrene 
på øya gikk sammen og fikk etterhvert tak i 
to lærere på egen, privat basis. Kommune
styret snudde motvillig. Men, som så ofte 
ellers: Makta rår, og noen år etter var det 
definitivt slutt for skolen på Vorterøya. Å 
sende yngste dattera på internat til Arnøy
hamn var ikke akseptabelt for foreldrene til 
Knut Werner, og tidlig på 1970tallet forlot 
de det uisolerte erstatningshuset til fordel 
for Vannøya.

– Det var en helt annen verden. Der var 
det bruk og båt, liv og røre i et oppegående 
samfunn preget av pågangsmot og opti
misme, minnes Knut Werner.

Han hadde tatt framhaldsskole etter 
folke skolen, så ble det jern og metallarbei
derlinja i Nordreisa, og deretter ett år på 
elektrikerlinja på Bardufoss. Lærlingplass 
fikk han hos Ryel i Tromsø. Men lønna var 
dårlig og han så det til slutt ikke likt. Frem
tidsutsiktene for en elektriker var den gang 
heller ikke så gode. Knut Werner dro hjem 
og ble fisker for en periode.

Militærtjenesten ga også nye mulig heter. 
Han fikk kontrakt som radartekniker. Kon
trakten med Forsvaret måtte han imidler
tid si opp. Familien som hadde flyttet fra 
Vorter øya og inn i leid hus på Vannøy, 
skulle  bygge eget, og selv om han hadde 
bestått forkurs til Teknisk fagskole i Trond
heim, og fått plass, måtte han reise hjem da 
budet kom: Nå skulle det bygges hus, fami
lien hadde bruk for Knut Werner. 

Senere på 1970tallet traff han ei jente 
han giftet seg med. Den unge mannen fikk 
tilbud om formannsjobb på fiskebruket i 
Vannvåg. Men også det betinget mer skole
gang, så han og kona dro til Vardø hvor 
Knut Werner gikk ett år på fagskole. 

– Men formann ble jeg ikke. Vi ble ikke 
enige om lønna, fiskekjøperen og jeg, smi

ler han. Så ble han fisker igjen, og i 1987, 
etter å ha fått en sønn noen år før, ble han 
skilt.

I dag er han gift med Astrid Kvamme. 
Hun kom til Vannøya som ung lærer med 
en solid bagasje fra sørvestlandets bibel
belte. Det hender på en god søndag at Knut 
Werner følger henne til kirken med et 
håp om at presten ikke skal moralisere fra 
preke stolen. 

Moralisering liker han ikke. Selv om 
han er oppvokst med sterke, pietistiske og 
læstadianske aner. Bestefaren var leser og 
selv om moren holdt læstadianismen leven
de i barndomshjemmet, minnes han både 
moren og bestefaren som gode, romslige 
mennesker.

– Hun opplevde nok et visst kulturskifte 
da hun kom til Vannøya, kona mi, men det 
har gått greit, sier Knut Werner som gan
ske ofte poengterer at han er lykkelig gift. 
Tre barn har de to fått, og den yngste flytter 
snart til byen for å gå på videregående.

– Men hva gjør egentlig fylkesordføreren 
i dag?

– Det er nok å gjøre. Jeg leder jo fylkes
tingssamlingene fire, fem ganger i året, og 

Knut Werner Hansen, fylkesordfører i Troms ved sin relativt beskjedne kontorplass. Foto: Svenn A. Nielsen

«Hvorfor leve 
dagene sutrende 
og klagende – livet 
er da tross alt et 
engangsforetagende»
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Sei på Hustadvika
– Men i perioden 1985 til begynnelsen av 
2000tallet var seien borte. Vi måtte opp til 
feltene nord om Tromsø for å ta kvotene. 
Men de siste årene har seifisket på Hustad
vika tatt seg opp. Seien er av bra størrelse, 
og i år har vi fisket sei på over 40 cm, sier 
Gustad.

Innen utgangen av april hadde hoved
båten «Liaholm» tatt årskvoten av sei. Siste 
uke ble det 200 tonn. Uka før 300.  Nå går 
de over på kvotebåten «Liavåg». Tidligere 
på sesongen var sildefisket godt. Den beste 
måneden fisket rederiet sild for 12 millio
ner kroner.

Men skyggesidene finnes. Tilsvarende 
meldes fra de andre båtene.

Kort tid før vi ankommer Averøy ryker  
ankerkjettingen til 49,5 meter store 
«Ramnfjord», i kuling etter sløying av sei 
på  Hustadvika. Båten forliser, men heldig
vis blir hele mannskapet berget.

Både reder, mannskap og fiskerisam
funnet har fått seg en støkk.

Århundrets byggverk
Mellom fiskehjeller tetthengt med brosme, 
et av verdens største klippfisktørkeri og 
andre industribygg på Langøyneset, skim
ter vi buede broer fra Atlanterhavsveien.  
I andre enden har det kommet tunnel
forbindelse til Kristiansund. Fra Bud og 
fastlandet går det åtte broer mellom øyer i 
naturskjønne omgivelser og nå riksvei un
der vann til Kristiansund. Byggverket vant 
i 2005 prisen Århundrets byggverk. For
bindelsen har via en rekke trylleslag gjort 
Averøy til en turistattraksjon. Vel nok kan 
man kjøre raskere på tysk autostrada. Men 
her kan man kloss ved riksveien parkere 
sin bobil, fiske torsk med sin havfiskestang 

eller nyte vanvittig vakker natur og even
tuelt gå turer til fjells.

– Averøy hadde en sterk posisjon, sær
lig som fiskerikommune også før disse 
kommunikasjon messige gjennombrud
dene. Men nå er Averøy helt kvitt utkant
stempelet. Når vi skal reise med fly kan vi 
til overmål velge mellom to flyplasser, sier 
ordfører AnnKristin Sørvik (SP) til «På før
ste hånd».

Tiltakslyst
Hun nådde et viktig mål da hun etter 
kommune valget i fjor, på vegne av en 
bred borgerlig koalisjon, kunne ta på seg 
ordførerkjedet for en kommune der opti
mismen rår og der næringer blomstrer. Et 
solid landbruk og en mektig tyngde innen 
fiskeri, fiskeindustri og havbruk. Verdens 
største produsent av oppdrettsfôr, Skret
ting, har en etablering med nærmere 130 
syssel satte og omsetter for en milliard kro
ner. Jangaard Exports avdeling Averøy, med 
ett av verdens største klippfisktørkerier, 
 ligger omtrent på halvparten.

– Ikke minst er jeg glad for at vi har 
innbyggere med tiltakslyst, sier hun, og vi
ser til den uformelle gruppen av nærings
drivende øyværinger som jevnlig tar initia
tiver.

Tilflyttere velkommen
De kom med innspill og påvirket både når 
det gjaldt Atlanterhavsveien og tunnelen til 
Kristiansund, og nå bygger de privat barne
hage som vil få tilskudd fra kommunen. 
Denne kommer i tillegg til at vi nylig har 
gjort om en skole til barnehage, så hit skal 
tilflyttere være hjertelig velkommen, sier 
ordføreren. 

– Vi har også godt med arealer for bolig
bygging, sier Sørvik som før valget kjørte 

buss og vogntog, var kirketjener og hadde 
egen husflidsbedrift.

Hun er stolt over at så mye skjer i en 
kommune med i underkant av 5.600 inn
byggere.

To verftsindustribedrifter, blant dem 
oljebasen i Kristiansund, vil ha arealer på 
Averøy. 

Og hør: Den nye etableringen av 
 Biowood (Hafslund) med 30 arbeids
plasser, importerer skog fra Canada på kjøl 
og produserer fyringspellets av treflis – i 
fiskerikommunen.

Tilbake til fisken 
Tett innpå Hustadvika blåser det mange 
vinder. I tillegg ligger hvitfiskomsetningen 
på Averøy i et heftig veikryss mellom tre 
fiskesalgslag. Dette forsterkes av den sjø
fryste fiskens muligheter til raske omstil
linger. For å svare på hvor mye som landes 
fra lokal flåte, autolinere, store kystfartøyer, 
eventuelt trålere, fraktefartøyer og lokale 
sjarker, må de ansatte ved Råfisk lagets Kris
tiansundkontor ha hjelp både fra Sunn
møre og Romsdal Fiskesalslag i  Ålesund 
og VestNorges Fiskesalslag i Måløy. 

Råfisklaget viktig
Idar Gustad var i mange år tillitsvalgt i 
 Råfisklaget.

– Når man er med som tillitsvalgt får 
man innsyn i hvordan de jobber. Og da blir 
man imponert. Det er en stor organisasjon 
som håndterer store verdier. Men det blir 
tatt like mye hensyn til små som til store 
aktører. Råfisklaget har uten tvil hatt betyd
ning for distriktene, sier Idar Gustad. 

Av Bjørn Tore Forberg

Averøya er hovedstad for notsei, 
brosme og lange, men øyvær
ingene er også sterke på barne
hager, broer og tunneler.

 Her bygger vi en ny privat barnehage. Det 
må til for å lokke tilbake ungdom og andre 
som vil etablere seg på Averøy. 

Spleiselag
Det sier Idar Gustad – dreven seinotreder 
i pensjonsmodus. Når han sier «vi», snak
ker han om 20 næringsaktører som hver 
har betalt 80.000 kroner for å få til en privat 
barnehage i tillegg til den kommunale.

Gustad har tatt seg tid til å være guide for 

«På første hånd» på reportasjetur i Nord
Møres mest markante fiskerikommune.

Averøy et tyngdepunkt
Vi har sjekket ut følgende med regiondirek
tør Jan Erik Strøm ved Norges Råfisklags 
kontor i Kristiansund:

Smøla er en tung fiskerikommune på 
Nordmøre. Men i kraft av bredde, mang
fold og omsetning er Averøy tyngdepunk
tet.

– Etter banklineflåtens tidsalder er det 
seinotflåten som har satt gullstandarden på 
Averøy. Brosme og lange er Averøyas sølv.

Seks hvitfiskbedrifter
De seks hvitfiskbedriftene på Averøya får 
det alt vesentligste av torsk, brosme, lange, 
hyse og annen hvitfisk innfryst på havet fra 
autolineflåten. Tre av autolinerne er hjem
mehørende i kommunen. De har en samlet 

årskvote på 4.600 tonn torsk og hyse, pluss 
en vesentlig bifangst av brosme og lange og 
annen hvitfisk.

Seks lokale kystnotbåter har samlet 
drøyt 4.000 tonn i seinotkvote, i tillegg til 
en vel så høy sildekvote. Silda landes an
dre steder og også deler av seien går ut av 
 kommunen. I tillegg kommer makrell og 
kvoter tatt med konvensjonelle redskaper.

40 fartøy
42 meter lange «Stormfuglen» er eneste 
ringnotbåt. Medregnet de minste kyst
båtene teller Averøys fiskeflåte 40 fartøy.

Gustad eier sei og sildnotbåtene «Lia
holm» og «Liavåg». Medeiere er sønnene 
Ivar, John Oskar og Erlend som driver 
 båtene.

Han kan bekrefte at seinotfisket har hatt 
stor betydning for nordmørsfiskerne og 
 industrien.

Her bygges en ny barnehage – et spleiselag mellom 20 næringsaktører som hver har betalt inn 80.000 kroner. 

Foto: Bjørn Tore Forberg

Averøya
Hovedstad for notsei, brosme og lange

Brosme på hjell, et viktig produkt fra Averøy. Foto Bjørn Tore Forberg 

«...her kan man 
kloss ved riksveien 
parkere sin bobil, 
fiske torsk med 
sin havfiskestang 
eller nyte vanvittig 
vakker natur...»
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Av Bjørn Tore Forberg

50 prosent av omsetningen
Med denne betydelige utbredelsen kan det 
være overraskende for noen at Jangaards 
avdeling, Nordmøre Fiskeindustri i Averøy 
(også inkludert tidligere Tranvåg) står for 
ca. 50 prosent av Jangaards totale verdi
skaping på rundt en milliard kroner per år.

Ifølge styreleder Gunnar Haagensen i 
Jangaard Export AS, er omsetningen ved de 
to anleggene i Averøy ca. 500 millioner kro
ner. Hvert år kommer det ca. 15.000 tonn 
ferdig produkt fra anleggene i Averøy. Den 
største verdien kommer fra det som er et av 
verdens største klippfisktørkerier.

25.000 kvadratmeter
Det er averøyingen Kristian Bjørn Lyse som 
er Jangaards daglige leder i Averøy. Han 
har vært med fra starten i 1970 i det som 
i utgangspunktet var et samarbeidsanlegg 
med mange lokale aktører på eiersiden. Det 
gikk hele båtlaster med 1.000 tonn klippfisk 
sei til Kongo. De to produksjonsanleggene 
har totalt et areal på 25.000 kvadratmeter og 
eies nå 100 prosent av Jangaard.

Lyse henviser til konsernledelsen for 
kommentarer om driften i Averøy.

– Kristian Bjørn Lyse er en av de mest 
erfarne innen hvitfisk her til lands. Han er 
herre i eget hus. Jangaard sentralt legger 
seg lite borti hans drift. Han både invest
erer og kjøper med vide fullmakter. Han 
er en hjørnestein i bedriften der oppe, sier 
Gunnar Haagensen.

Ikke bare torsk
– I Råfisklagets distrikt blir Jangaard
anlegg ene i Averøy viktige, ikke minst fordi 
fiskeflåten her ikke satser så ensidig på 
torsk som man gjør i NordNorge.

I all hovedsak kjøper bedriften torsk, 
lange, brosme, hyse, uer og annen hvit
fisk fra autolineflåten, mens sei i høy grad 
kjøpes fra seinotflåten, sier Haagensen. 
– Vi skulle gjerne kjøpt mer sei. Nå kjøper 
vi en god del sei fra Fjordlaks. I fjor kjøpte  
vi 4.000 tonn klippfisk sei fra Fjordlaks for 
å forsyne våre markeder. Dette illustrerer 
at to store produsenter også kan samarbei
de. I media blir det ofte fremstilt som om 
vi er bitre fiender, sier Gunnar Haagensen.

Prisen viktig
Han understreker at  riktig pris på råstoffet 
spiller en viktig rolle for konsernets forret
ningsdrift.

– I 2010 tapte vi 40 millioner kroner 
fordi Råfisklaget endret minsteprisen på et 
ugunstig tidspunkt, sier Hågensen som er 
rimelig tilfreds med markedssituasjonen 
for hvitfisk. 

Jangaard: Gigant også i Averøy
Milliardkonsernet Jangaard Export AS er en norsk fiskerigigant på 
saltfisk klippfisk, med betydelige etableringer på kysten fra Hoved
basen i Ålesund, i Lofoten/Vesterålen og med Gjesvær i Finnmark 
som ytterpunkt mot nord.

Av Bjørn Tore Forsberg

 Jo da, jeg har ropt noen ganger at nota skal 
gå. Men det har alltid vært i samråd med 
skipperen. Jeg har hatt ansvar for reder
jobben, og har mine faste oppgaver i ror
huset og på dekk når vi er på sjøen eller i 
fiske. Jeg har ansatt dyktige folk med erfa
ring og kunnskap om når stimen av sild, 
makrell eller lodde er i rett posisjon, og i 
høvelig sig til at sekundet er inne for å la 
nota gå. Det er en kompetanse jeg har stor 
respekt for, sier Eva Toril Strand. 

Kvinnelige redere
Hun snakker mye om mannskapet.

Eva Toril og Rita Sævik er Norges enes
te kvinnelige ringnotredere som også har 
styrmannspapirer. «Stormfuglen» overtok 
hun og søsteren Dagny 50/50 etter at faren 
 Peder Strand døde etter sykdom i 1982.

Typisk nok finner vi ringnotkvinnen i Av
erøy i arbeidsklær  og vasking av det «lille» 
og ærverdige ringnotfartøyet bygget så tid
lig – utypisk for dagens ringnotflåte – som i 
1966. Hun inntar en noe bestemt mine når 
følgende spørsmål stilles: Når skal hun mo
dernisere og investere i noe større? 

Tæring etter næring
– I en sterkt mannsdominert bransje har jeg 
fått dette spørsmålet mange ganger. Jeg har 
like mange ganger tenkt grundig gjennom 
saken. Foreløpig har jeg pusset videre på 
«Stormfuglen». Fartøyet er godt oppdatert, 
godt utrustet og stort nok til å ta kvotene på 
sild, makrell og lodde. Mannskapet har god 
nok lønn til å bli om bord, regnskapene går 
i pluss og lån er nærmest fraværende. Jeg 
har valgt å sette tæring etter næring, og er 
så langt fornøyd med det.

Dagen før vi kommer på besøk, blir vi 
fortalt at rederen mest sannsynlig blir å 
finne ved skutesida, i overall og i full sving 
med malerkost.

– Det er veldig sant at det er en vanlig 
syssel for meg mellom de ulike sesongene. 
Noe av det mest meningsfulle jeg gjør er å 
vedlikeholde «Stormfuglen». Jeg er alltid 
om bord når båten er på verksted, og er 
nøye med detaljene. Jeg er også nøye med 
at det er rent, pent og ordentlig om bord. 
Kanskje er det en klassisk kvinnelig egen
skap, men selv om bord i sjark er det slutt 
på den tida da fiskerne går i lugaren med 
oljehyre og støvler på.

Filmutdanning
Da yrkesvalget skulle gjøres på 1960tallet, 
lå det ikke akkurat i kortene at ei jente skul
le bli fisker. Derfor tok hun lærerskole der 

film var et av prosjektene, og der kropps
øving sto sentralt. Det ble i feriene at hun 
var med på havet, i en periode som stuert, 
men etter hvert i maskin, på dekk og på 
brua.

– I 2000 tok jeg en endelig beslutning. 
Jeg sluttet i skolen og ble reder og fisker på 
heltid. Jeg gikk rett fra klasserommet og 
på loddefiske i Barentshavet. Jeg har aldri 
 angret.

Hun har vært hentet til tunge verv både 
i Norges Sildelag, Fiskebåtredernes For
bund, Ålesund Rederiforening og ellers i 
samfunnet. 

– Du har blant annet markert deg utad i 
fiskeridebatten og er blitt grundig portrett
ert både i fiskeripresse og ellers. «På første 
hånd » skal la den hansken ligge og heller 
utfordre deg på hvordan det er å være inn
bygger og næringsaktør på Averøy. Tæring 
etter næring synes å være en grunnlov i 
Averøymiljøet?

Allsidig næringsliv
– Det er nok sikkert en korrekt observasjon. 
Etter flere hundre års historie på kysten med 
veksling mellom gode og dårlige tider, er det 
ikke usannsynlig at forsiktighet også preger 
dagens generasjoner noe. Som over alt ellers 
er det noen som  har vært uheldige med sine 
investeringer, forteller hun.

Triplexen – viktig fremskritt
Som ringnotreder nevner hun at Triplexen 
som innebar en revolusjon i notfisket, ble 
oppfunnet av øyværingen Kolbjørn Bjørs
hol. Den ble utviklet og produsert her.  

– Etter kraftblokka var Triplexen det 
viktigste framskrittet for alle som fisker 
med not. Hblokka kom for øvrig fra nabo
kommunen Eide. Det har nok noe å gjøre 
med at vi har et godt samhold. Uformelt 
og tverrfaglig diskuterer vi likt og ulikt, og 
kreative folk med teknisk kompetanse tar 
ideene videre. Også om bord i sjarkene har 
ny teknologi rasjonalisert fiskeriet og for
bedret sikkerheten.

– Og næringslivet tar også et tak for å ut
vikle samfunnet?

Gjør det som trengs
– Jo da. Når det gjelder behovet for barne
hager, skoler, boligfelt osv, kan det saktens  
være slik at kommunepolitikerne og 
 nærings aktørene tenker forskjellig. Men 
her har vi miljø og tradisjon for å brette opp 
ermene og gjør noe når det trengs, sier Eva 
Toril Strand. 

Eva Toril Strand: «La nota gå»
Reder Eva Toril Strand om bord i «Stormfuglen» fra 1966 – et solid og godt oppdatert fartøy. 

Foto: Bjørn Tore Forberg

 Å rope «la nota gå» er ingen typisk kvinnelig syssel. I alle fall ikke i 
norsk ringnotnæring. Men ombord i «Stormfuglen» fra Averøy er et 
slikt rop ingen sensasjon.

Kristian Bjørn Lyse er Jangaards daglige leder i Averøy. Han vil ikke la seg intevjue, men styrer bedriften i Averøy med 

vide fullmaktr. Foto: Bjørn Tore Forberg

Flere sjarker
Ole Ingvar Løvold på Langøya 
i Averøy er ingen bedriftsleder 
av A4format. Han krever flere 
sjarker.

– Det vi trenger på kysten er fiskerimyndig
heter som gir ungdom kvote og en sjanse 
til å satse som sjarkfisker. Havfiskeflåte 
som fryser fisk på havet fungerer utmerket. 
Men vi får inn for lite av det råstoffet som 
kreves for å betjene kunder i SørNorge 
som etterspør ferskfisk av høy kvalitet, sier 
Løvold.

Produserer for ICA
Bedriften Ole Løvold produserer lutefisk, 
diverse varianter av røyka og saltet fisk. Med 
åtte biler distribueres dette til ICA, Rimi, 
Bunnpris, grossister og direkte til but ikker 
i nærområdet, Lillehammer,  Hamar og 
Oslo. Omsetningen ligger mellom 40 og 50 
millioner kroner, utbyttet mellom åtte og 
ni millioner, egenkapitalandelen er 81 pro
sent og gjeldsgraden 0,2 prosent.   

– Det du sier er i strid med vedtatt fiskeri
politikk. Flåten skal struktureres til gode og 
lønnsomme arbeidsplasser med robuste 
fartøyer rustet for sikkerhet og kvalitets
behandling av fangst?

God forbrukerkontakt
– Jeg har god kontakt med alminnelige for
brukere, fiskebutikker og grossister som 
forsyner butikkjeder med fiskeprodukter. 
Produkter fra sjøfryst fisk har høy og stabil 
kvalitet. Men etterspørselen etter høykvali
tets ferskfisk er betydelig og økende i det 
norske markedet. Dette må fiskeriorganisa
sjonene og fiskerimyndighetene kunne ta 
høyde for, sier Løvold.

Kvote på kontrakt
Han foreslår ei ordning der ungdom som 
vil satse, får ei torskekvote på kontrakt.

Dersom vedkommende oppnår rime
lig drift og lønnsomhet, og viser vilje til å 
drive, blir kvoten 
permanent. Om den 
nye fiskeren ikke 
lever opp til betin
gelsene, skal kvoten 
inndras og overføres 
til  andre, foreslår 
Løvold. 

Ole Ingar Løvold. 

Foto: Bjørn Tore Forberg
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Foreslår nye fiskeriregler
Dagens fangstregler fører til ubalanse i havet. – Ved å fjerne 

dagens kvotesystem og minstemål får vi mer fisk samtidig 

som vi bevarer miljøet, mener forsker.

I dag handler norske fangstregler om hvilken art man skal 

fiske på og hvilken størrelse den skal være. Fisk av feil type 

og feil størrelse kastes ofte over bord selv om det er forbudt i 

Norge.

Dette er både matsløsing, krever store ressurser å kontroll

ere, og fører til ubalanse i økosystemet, ifølge førsteamanuen

sis Jeppe Kolding ved Institutt for Biologi ved Universitetet i 

Bergen.

Den nye økosystembaserte modellen går ut på å fiske etter 

flere arter, bestander og ulike størrelser i en jevn fordeling.

– Poenget er å få til et balansert fiske som er beregnet ut fra 

den naturlige produksjonen og dødeligheten i økosystemet, 

sier Kolding.

Norsk rekefiske er bærekraftig
Det norske rekefisket i Barentshavet er nå sertifisert som 

bære kraftig i henhold til MSCstandarden. Sertifiseringen 

kan gi norske reker innpass i flere viktige markeder.

Det er Det norske Veritas som har foretatt sertifiseringen på 

oppdrag av Norges sjømatråd.

– Konklusjonen er at rekebestanden i kalde farvann er i 

utmerket form, at utnyttelsesgraden er moderat til lav og at 

virkningene av dette fisket på andre arter og økosystemet i 

Barentshavet er begrenset, sier forsker Edgar Henriksen i 

 Nofima.

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no

Samfunnsnyttig tare
Ålegrasenger og tareskog er bra å ha langs kysten. 

Men hvor verdifulle er de egentlig for oss mennesker?

Til sammen dekker de tre naturtypene sukkertare, 

stortare og ålegras 8000 kvadratkilometer og har en 

samlet biomasse på 80 millioner tonn.

 Sukkertare, stortare og ålegras spiller også en stor 

rolle for binding av karbondioksid fra atmosfæren, 

understreker forsker Trine Bekkby ved Norsk institutt 

for vannforskning (NIVA).

Dagens stående biomasse i Norge beregnes å binde 

nesten 30 millioner tonn CO2. Tare og ålegras fjerner 

karbon fra havet når de transporteres ut på dypt vann, 

gjerne under stormer, og begraves i sedimentene. 

Våre beregninger viser at dette utgjør nesten 1 million  

tonn CO2 i året. 

Stortaren langs kysten av Midt og NordNorge har 

vært kraftig nedbeitet av kråkeboller gjennom flere 

tiår. Dersom tareskogen vokser til igjen kan mengden 

CO2 som bindes øke. Det samme kan skje ved gjen

vekst av sukkertareskog langs kysten av Skagerrak og 

Nordsjøen ved bedret vannkvalitet.

Innholdet av CO2 i atmosfæren har direkte effekt på 

innholdet av denne gassen i havet, og påvirker dermed 

havets pH. Ålegras og tare binder CO2 i biomasse når 

de vokser. Det senker CO2 nivået i vannet og gir høy

ere pH, og er derved med på å motvirke forsuringen 

av havet.

Algene og de grønne plantene produserer oksygenet 

som nesten alt liv på vår planet er avhengig av.

I Brønnøysundpapirene figu
rerer de som administrerende 
direktører. Men i hverdagen står 
de gjerne ved flekkebenken og 
skjærer saltfiskfilet av lange, eller 
sorterer klippfiskbrosme til Brasil.

Familiebedrift
En av dem er Sissel Paula Sørvik Gjendem.
Sammen med ektemannen Conrad Hov 
Gjendem har  hun drevet  familiebedriften 
Peder B. Søvik AS etter at faren døde i 2006.

– Jeg har vokst opp med fisk og begynte å 
jobbe i bedriften i 1991. Jeg trives fantastisk 
godt med jobben, sier Sissel Paula.

Bedriften har hatt hjulene i gang siden 
1913 og Sissel Paula medgir at bestefarens 
og farens filosofi om tæring etter næring sit
ter i ryggmargen.

Moderate priser
– Siden finanskrisen for tre år siden har 
det vært moderate priser i markedene for 
klippfisk og saltfiskfilet. Derfor har vi vært 
påpasselige med å holde kostnadene nede 
og vi har satt investeringer på vent. Vi har 
12 ansatte og vil nødig kutte arbeidsstok
ken mer enn vi har  gjort. Utsikten i mark
edene blir ikke bedre av eurokrisen som 
rammer  flere av de viktige markedene for 
norsk fisk i Europa, ikke minst  Hellas, 
Italia og Spania. Konkurransen fra Fær

øyene og Island merkes også, sier hun. 
Fullsalta filet av brosme/lange for Italia har 
vært et viktig marked. Siden etterspørselen 
av disse produktene har gått ned, blir det 
viktigere for oss å produsere klippfisk.

Fryst råstoff
– I all hovedsak kjøper vi fryst råstoff fra 
autolineflåten, og en  viktig produksjon er 
å henge brosme på hjell til tørk. Denne sel
ges vanligvis til Afrika og til Storbritannia 
der landets afrikanske innbyggere er gode 
kunder.

Sissel Paula og Conrad ble kjent med 
hverandre da de begge tok BI–utdanning i 
Kristiansund. Nå er de gift, har barn og dri
ver bedriften sammen.

– Jeg har bakgrunn blant annet som 
 fisker og jeg har vært ansatt ved 
Norges Råfisklags kontor i Kristian
sund, forteller Conrad.

– Så nå har du skiftet side?
– Jeg ser det egentlig ikke slik. Vi 

har en god dialog både med fisker
ne og Råfisklaget, sier han.

Investeringer utsatt
Han hadde gjerne sett at bedriften 
hadde vært i posisjon til å gjøre en 
del investeringer for å effektivisere 
og modernisere driften. Men de to 
lederne er enige om å sette tæring 
etter næring er det klokeste i øye
blikket.  – Det er ikke til å legge skjul 

på at markedet for fiskeprodukter og omset
ning har endret seg. Ikke bare på grunn 
av finanskrise med påfølgende eurokrise. 
Overgangen til sjøfryst råstoff og konkurre
rende arter i etablerte markeder for norsk 
hvitfisk har også satt tydelige spor. Det er 
minst ti år siden norsk torsk ble utkonkur
rert som råstoff for salt filet på Europa. Her 
er markedet overtatt av alaskatorsk, gjerne 
produsert og eksportert fra Danmark. Den 
norske torskens evne til å skive seg er be
jublet, men det gjelder ikke for salt filet. Da 
faller den konsistente alaskatorsken bedre 
i smak. Den har også vært noe rimeligere 
i pris, selv om dette har jevnet seg ut, sier 
han.

Kinakonkurranse
Han viser også til de økte volumene av om
bordfryst torsk og annen hvitfisk som går 
i store kvanta til Kina. Der blir den filetert 
for en femtiendedel av norsk lønnskostnad 
før den sendes til det europeiske og andre 
markeder.

– Sjøfryst råstoff er viktig for industrien 
på våre kanter. Men eksportert direkte til 
Kina får vi den tilbake som en skarp kon
kurrent i flere markeder, sier han.

Norsk fisk blir også produsert av bedrifter 
i Europa. Tollfrihet på ubearbeidet vare og 
lavere lønnskostnader er gode argumenter 
for slik forretning.

Stor fremtidstro
– Ei stund var det mye snakk om at den 
 bill ige og smakløse oppdrettsfisken panga
sius fra Østen kunne konkurrere ut norsk 
fisk. Men denne problemstillingen er ikke 
så viktig lenger, sier Conrad Hov Gjendem.

– Vi håper at det også i framtiden vil være 
plass til mindre enheter som oss. Vi har en 
liten bedrift med gode medarbeidere som vi 
likevel har stor tro på i disse urolige  tider, 
sier ekteparet og forretningspartnerne i 
 Peder B.  Sørvik AS. 

Adm. dir. ved flekkebenken

Sissel Paula Sørvik Gjendem er adm. dir. i bedriften sammen med sin mann, Conrad Hov Gjendem, og Sissel stortrives 

i sær når hun kan stå og skjære salt filet som her, sammen med Bjarne Olsen. Foto: Bjørn Tore Forberg.

Conrad Hov Gjendem viser frem egenprodusert klippfisk av brosme. 

Til venstre: På første hånds guide under besøket i Averøy, Idar Gustad. 

Foto: Bjørn Tore Forberg

Foto: Per Eide Studio

Foto: NIVA
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Frikarer i leia med svulne 
fingre og eventyrfiske i ryggen

Birger Nekstad og «Saturn» i god fart gjennom Tjeldsun

det. Foto: Bjørn Tore Forberg

Åtte meter lange «Siggen» i Helgelandsleia. Helge Tornes 

vinker fra styrhuset. Foto: Bjørn Tore Forberg

Gjennom Sørøysundet for full maskin: Bjørnar Pettersen 

og «Vårbris» på vei hjem til Sømna etter å ha tatt kvoten 

på 49,98 tonn. Foto: Bjørn Tore Forberg

Av Bjørn Tore Forberg

Torskekvoten er tatt over omtrent like lang 
tid som fiskeren om bord trengte på å ku
rere en lungebetennelse ved hjelp av frisk 
sjøluft.

Per Nygård (64) fra Bud vinker til oss 
med svulne never etter tidenes juksa sesong 
ved Fruholmen. Bare 15 minutter fra havn 
til levering på Ingøy i Finnmark. 

Opptil 30 kilos kjempetorsk rullet over 

rekka. 2.500 kilos dagsfangst var ingen sen
sasjon under årets vårtorskefiske.

Det florerer med mange sanne fangst
eventyr.

– Man trenger ikke å skru på ekkoloddet. 
Det er bare å gå 15 minutter mot nordvest, 
så biter det hele tida. På alle kroker helt til 
man har last. 

Juksamaskinene jobber på spreng.
Men snikene med stor fisk på hver enes

te angel, er hard kost for armer og never. 
Fingrene svulmet opp til dobbel tykkelse. 

– Det første jeg gjør når jeg har pusset 
båten, er å gå til Ålesund for å få montert 
snikhaler. Noen kaller det angelvinsj. Det 
gir en god avlastning når fisket er så godt 
som det har vært de siste årene, sier Per 
Nygård.

På første hånds utsendte er blitt tildelt 
det privilegium å portrettere en håndfull 
sjark fiskere i leia, på vei hjem etter fangst
eventyret som nå har gjentatt seg flere år 
på rad.

Glemt er alle magre år og alle fortrede
ligheter med et hav av intrikate regulerin
ger og diskutable myndighetsbeslutninger.

De siste årene er det bare plusstegnene 
som har stått i kø. I alle fall for de som har 
kvote.

 Jeg får være med finnmarkingen Lars 
Gunnar Hansen som har kjøpt en brukt 
32fots Viksund Goldfish motorseiler 
 «Varangerfjord». 

Etter 40 stormdøgn hittil i år, ligger  havet 
flatt, og alt er tilrettelagt for godværsbilder 
av sjarker på kysten.

Underveis får vi også kommentarer på 
en utfordring fra sjømatprodusent Ole 
 Ingvar Løvold på Averøy. Han vil ha  kvoter 
til ungdom og flere sjarker for å få mer 
ferskfisk til kunder i sør. 

Per Nygård på Taylor gir et delvis svar. 
Etter torskesesongen kommer han til å 
drifte rundt Bud og i Romsdalsfjorden etter 
sei. Han regner sogar med å få litt stor sei 
og en del andre verdifulle fiskeslag. Etter 
hans erfaring gir det rimelig inntekt uten 
å reise på mer enn ett fjernfiske langt fra 
familien. Det holder med den årlige lang
turen nordover for å ta torsk.

Birger Arnfinn Nekstad fra Averøy treff
er vi i Tjeldsundet i Troms med 11meters

sjarken «Saturn». Han gir et direkte svar til 
Løvold.

– På den tida Ole Løvold drev fiske gikk 
det an å drive i nære farvann og i eggakan
ten, etter sei og andre fiskeslag av fin stør
relse. Men driftsgrunnlaget er blitt gradvis 
dårligere, og de siste 10 årene er det stort 
sett bare småsei i de lokale fangstene, sier 
Birger Arnfinn.

Han har fått utbetalt 560.000 kroner 
 etter å ha jukset opp torskekvoten effek
tivt og levert til Tobø og litt til Hermann i 
Havøy sund. Resten av lotten henter han i 
markellfisket til høsten.

 Jeg forstår Løvolds utspill. Men det er 
ikke bare inngangsbilletten som gjelder 
for å bli sjarkfisker. Du må ha den rette 
innstillingen, du må søke de beste fangst
mulighetene for å betale gjelda, og du må 
bite tennene sammen for å møte utfor
dringene. Du er mye aleine. Det kan være 
lange økter både i fisket, i sløyinga og ikke 
minst når du går lange distanser på kysten 
i dårlig vær. Fysisk er det krevende. Det tar 
på hender og armer å ta inn og sløye store 

mengder stor fisk. Ofte våkner jeg om natta 
med muskelkrampe i lårene. 

– Du får store muskler av å stå i uke
vis med fortløpende slingring, ler Birger 
 Arnfinn Nekstad.

Slingring var det nok av da han først 
gikk til Røst for å hente kvoten. Mange 
av kystens frikarer i sjarkflåten tar torske
kvoten ved Røst. Men man må «kunne» 
Røstfavannet for å treffe.

– Etter mye slingring, var vi åtte sjarker 
som rømte fra Røst og gikk i lag nordover 
til Finnmark som ligger et stykke unna sør
vestens herredømme, sier Nekstad. 

Første gang han gikk nordover til juksa
fiske var for 41 år siden. 

Det var sammen med onkelen. De had
de hver sin 25 fots Viksundsjark, robuste 
nok til å bryte opp Kiberghavna ved Vardø 
slik at sesongen kunne begynne. 

Når det gjelder makrelldorgingen sør for 
Stad, nøyer han seg med noen salige ord 
om seismikkskytingen som skremte vekk 
all makrellen i fjor. Det gikk en måned 
før ringnotflåten protesterte, og da kom 
 makrellen tilbake.

Averøyfiskeren Kjell Magne Gustad 
underskriver dette med makrellen og sei
smikken. Han bekrefter også at været ofte 
er roligere i Finnmark når sørvesten gir 
uvær lenger sør.

Han er av de få sjarkfiskerne på Averøy 
som driver litt linefiske i hjemmeom
rådene.

– Vi er et fåtall båter som fisker med line 
et par timers vei utpå Hustadvika i des
ember/januar. I en kort periode kan det 
være brukbart fiske. Men straks silda kom
mer blir  det svart. Jeg setter litt line i april/
mai mellom torskefisket i Finnmark og 
makrellfisket i sør, men det er så lite fangst 
at det nesten ikke er verd bryet. De siste ti 
årene har det vært lite fisk utenom notsei i 
dette området. 

– Et annet forhold er at prisen ikke har 
fulgt  utviklingen. Vi får ikke mer for fisken 
enn vi fikk i 1995. Jeg fisker lokalt fordi jeg 
bare har torskekvote i åpen gruppe. Men 
neste år investerer jeg i full torskekvote, 
sier Kjell Magne Gustad.

Ved ankomst Averøya har han nettopp 
kommet hjem etter fem døgns gange fra 
Ingøy hvor han fisket og leverte torsken.

Han går snart sørover, mens vi går nord
over for å møte flere sjarker, frikarer på kys
ten med flagg i toppen for å  markere at de 
har tatt kvoten. 

Et stykke nord for Lovund og Træna på Helgelandskysten møter vi 
tresjarken «Taylor» med flagget til topps.

«...snikene med 
stor fisk på hver 
eneste angel, er 
hard kost for armer 
og never. Fingrene 
svulmet opp til 
dobbel tykkelse.»   

Kjell Magne Gustad nettopp hjemkommet etter vårtorskefiske nord for Fruholmen på Finnmarkskysten. 

Foto: Bjørn Tore Forberg

Per Nygård om bord i «Taylor» på vei hjem fra Finnmark med flagget til topps – kvota er tatt. Foto: Bjørn Tore Forberg
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Trosset trøblete marked
–Lite bruksslitasje, minimalt drivstoffforbruk og masse  stortorsk

 Av Øystein Ingilæ

Tross signaler om et trøblete marked, 
har årets torskesesong vært over forvent
ningene.

Spesielt med tanke på at Norges Råfisk
lag måtte starte året med en rundreise der 
de advarte sterkt mot å ha for høye forvent
ninger. Til det var markedssituasjonen i 
torskens viktigste eksportmarked, Portugal, 
for ustabil.

Ved starten av årets sesong hadde 
 Portugal fått såkalt søppelstatus på det 
europeiske økonomikartet. Med en årlig 
torskeeksport på 1,6 milliarder kroner til 
nettopp Portugal, tydet alt på en vanskelig 
sesong.

Torsk i stim
De verste anslagene slo ikke til. Både pro
dusenter og eksportører har klart å halte 
seg gjennom torskesesongen uten å måtte 
stoppe kjøpet. Og torsken har samtidig 
stått i stim fra Vardø til Røst i store deler av 
 sesongen.

For finnmarksfiskerne ble årets første 
måned den reneste jubelmåneden. Glemt 
var misnøyen med fiskeprisene da torsken 
allerede den første uken av året kom sig
ende inn i eventyrlige mengder – helt opp 
mot land på Finnmarkskysten.

Ron Eilf Berg som ror med den 50 fot 
store linebåten «Ingvaldsson» i Båtsfjord 
opplevde å fiske mer enn 50 tonn etter bare 
halvannen uke inn i det nye året.

– Jeg kan ikke huske et så godt torske
fiske så tidlig på året, sier Berg.

Og det var i hovedsak stortorsk det drei
de seg om. Det blir fort penger av slikt.

Også lengre vest på Finnmarkskysten 
har torsketilgjengeligheten satt sitt preg 
på sesongen, med drift helt opp med land 
og inne i fjordene. Det har spart fiskeflåten 
for store summer i driftsutgifter, med mini
male drivstoffutgifter.

– Hadde det vært slike vintre hvert år, 
hadde det ikke vært farlig. For i år har det 
vært artig å snu bruket, sier Johnny Peder
sen i Kjøllefjord. Også han opplevde en 
vinter sesong med uvanlig store fangster 
rett utenfor fiskeværet.

Trangt om plassen
Men det var ikke bare lengst nord i landet, 
at fiskerne fikk en rekordtidlig start. Uten
for Senja kunne fiskeflåten nærmest ause 
inn fra starten av året. En knapp time uten
for Husøya på fiskefeltet Klakkan, lå fiske
båtene tett i tett og opplevde det beste fisket 
i manns minne.

 Det blir trangt om plassen når et 20talls 

båter skal fiske på Klakkan, forteller Jimmy 
Tøllefsen fra Husøya.

Fiskefeltet deles av fiskere fra Husøya, 
Fjordgård, Botnhamn og Senjahopen. I 
tillegg var det enkelte fremmedbåter som 
gikk direkte til området, da de hørte om de 
eventyrlige fangstene som ble tatt med selv 
minimalt med bruk i sjøen.

Og det gjorde de rett i. Foruten store 
mengder fisk, var størrelsen på torsken i en 
klasse for seg. Da fisket var på sitt beste i 
området, besto over 60 prosent av fangsten 
av stortorsk. 

Mye vær i Lofoten
I år som i fjor ble det også et lofotfiske av 
god gammel årgang. Det vil si at det har 
vært torsk nok – også på innersiden av 
Lofot odden som man i fjor opplevde for 
første gang på mange år.

Under årets torskesesong er det ikke tor

sken som har vært den største utfordringen, 
men været. I uke etter uke gjorde nemlig 
værgudene det vanskelig – spesielt for fisk
ere som hadde plassert seg strategisk til på 
Røst for å høste av årets torskerikdom. Mye 
uvær ga ekstremt mye landligge i februar 
og mars og sørget for at de minste båtene 
ble tvunget til ufrivillig landligge.

Tore Buarø fra Osen i SørTrøndelag som 
i år hadde sin 32. sesong på Røst, kan ikke 
huske en dårligere sesong værmessig.

Men straks det åpnet seg ei luke og han 
kom seg fra kai, var det bare å kjøre på. For 
rett utenfor det værharde øysamfunnet, sto 
torsken klar til  å bite på.

Det ustabile været gjorde imidlertid at 
fiskerne her, aldri fikk oppleve det samme 
eventyret som sine yrkesbrødre lengre 
nord.

De siste ukene i april og først i mai har 
fisket roet seg kraftig. Mye skyldes at man
ge har gjort seg ferdig med torskekvoten 
på rekord tid. Den minste juksaflåten er 
imidler tid i full gang. Men ved inngangen 
av mai, var juksafisket på Finnmarks kysten 
på det jevne. Det vil si store variasjoner 
nærmest fra dag til dag.

Juksafiskerne regnet imidlertid med at 
fisket skulle ta seg litt opp igjen utover mai 
slik at de kunne få fisket opp kvotene før 
sommerferien.

For det er ikke fisken det står på. Den er 
der – så får man bare ta med seg de natur
gitte innvirkningene som spiller inn og av
gjør om fisken biter eller ikke.

« – Jeg kan ikke 
huske et så godt 
torskefiske så tidlig 
på året...»   

– Hadde det vært slike vintre hvert år, hadde det ikke vært farlig. For i år har det vært artig å snu bruket, sier Johnny 

Pedersen som har hatt Dag Øyvind Ingilæ med som mannskap i vinter. Foto: Øystein Ingilæ
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Fikk beholde lysan på

Øystein Ingilæ

Uten tidligere fiskeriminister Helga 
 Pedersens kamp mot piratfiske, er det  neppe 
 sikk ert at torskebestanden hadde vært så 
sterk som det fiskerne opplever i dag.

Pedersen tok opp kampen mot det 
u registrerte torskefisket i Barentshavet som 
fram til 2008 var anslått til å ligge på minst 
100.000 tonn årlig. 

Fra 2009 er det ikke registrert et eneste 
tilfelle av såkalt piratfiske – fordi fiskepira
tene kort og godt ikke har en eneste trygg 
havn hverken i Europa eller i NordAfrika. 
Det har sannsynligvis både fiskere og nor
ske produsenter tjent stort på.

Reddet av krabben
Utestengingen av piratflåten har gitt seg ut
slag langs hele kysten.

– Vi hadde aldri trodd det skulle bli så 
mye fisk i Tanafjorden igjen, sier fisker 

 Reidar Larsen som bor et steinkast fra den 
tidligere fiskeriministerens hjemgård.

De lokale fiskerne hadde nærmest gitt 
opp å drive et ordinært torskefiske. I ut
gangspunktet så de for seg torskeoppdrett 
om de fortsatt skulle leve av fisk, og bygde 
kaifasiliteter for det. Men så kom først krab
ben og sørget for at de hadde høsten sikret. 
Og de to siste årene har endelig torsken 
kommet tilbake til fjorden 
for fullt – og sørget for at 
yngre folk etablerer seg 
med egne fartøy og kan dri
ve helårsvirksomhet. I dag 
er fiskeflåten i Tana større 
enn på flere tiår.

Kaianlegget som de fikk 
bygget på 1990tallet driftes 
av Bugøynes Kongekrabbe. 
Opprinnelig var det kun 
krabbekjøp de satset på her. 
Men nå  er torsken nesten 

like viktig. Og det har skjedd i løpet av de to 
siste årene.

Livsstil
Reidar Larsen, sier krabben rett nok kan 
være en pest og en plage under torskefisket.

– Men ut på høsten så glemmer vi det. 
For det er utvilsomt kongekrabben som 
har gjort at vi har fått en god fiskeflåte her 
i Tana. Uten den hadde vi neppe sett den 
investeringslysten vi har opplevd de siste 
årene.

Larsen er sjøl pensjonist, men driver fort
satt fiske både under vårsesongen og under 
høstens krabbesesong. For ham er fjordfiske 

Hun ville ha lys i husan. Det har hun fått til gangs. Også i hjem
bygda. Det er mange år siden fiskerinæringen har stått sterkere i 
Helga Pedersens eget  rike – Vestertana.

Stortorsken som har preget årets 
fiske har gjort en vanskelig sesong 
enklere – både på sjø og land.

Av Øystein Ingilæ

Ved Norway Seafoods filetanlegg i Båtsfjord 
har de i vinter klart å parkere alle tidligere 
produksjonsrekorder. De har klart å kjøre 
et par hundre tonn gjennom filetfabrikken 
hver uke. Det skyldes utelukkende størrel
sen på torsken.

– 2012 har vært spesielt fordi vi har opp

levd en usedvanlig stor tilgang på stortorsk 
rett utenfor land, sier stedlig leder Frank 
Kristiansen.

Han forteller at avdelingen  kjøpte over to 
millioner kilo til påske. Så stort volum har 
de aldri oppnådd tidligere.

På rett side
Selv om markedet har vært tøft i år, har filet
produsentene klart å holde seg på rett side 
av streken.

– Prismessig har det vært tøft. Men vi 
har klart å produsere med positivt bidrag og 

tjent penger. Derfor har vi kunne kjøre på, 
sier Kristiansen.

Som en kuriositet har de i år hatt ei utfor
dring med at fisken nærmest har vært for 
stor.

– Vi har fire filetmaskiner, to store og to 
små. I vinter har vi nesten ikke hatt råstoff 
til de små maskinene, slik at de stort sett 
har stått.

Volumsmessig har storfisken til gjengjeld 
sørget for store tall, med en filet produksjon 
på mellom 40 og 50 tonn mellom klokken 
sju og halv fire.

Stortorsken redder våren
Frank Kristiansen og Mai Synnøve Ingebrigtsen ved Norway Seafoods i Båtsfjord har satt ny produksjonsrekord. Det har stortorsken sørget for. Foto: Øystein Ingilæ

Fiskebruket i Vestertana er blitt senteret for fiskerinæringen i Tana kommune. Flere yngre fiskere har etablert seg i Tanafjorden og investert i nye og moderne fiskefartøy de to siste 

årene. Foto: Øystein Ingilæ

en livsstil. Å fortøye båten for godt, er ikke 
tema en gang. I dag ror han med en 26 fots 
sjark.

Fiskarbønder
De fleste fiskerne i Tana er sjøsamer. Flere 
driver kombinasjonsfiske med gårdsbruk 
på si og har tilpasset driftsmønstret i for
hold til det. Flere av fiskerne har i tillegg 
egen fiskehjell og driver litt sjøltilvirkning 
av torsk.

– I periodene der det ikke kjøpes fisk 
over kaia, henger vi. Men etter hvert som 
det stadig har blitt mer fisk i fjorden, er en 
større del av fangsten blitt solgt fersk. Der
for er sjøltilvirkingen av tørrfisk i dag bare 
en liten del av driftsmønsteret.

Fram til torskebestanden tok seg opp 
igjen i Tanafjorden, var sjøltilvirking helt 
nødvendig dersom de skulle drifte hjem
mefra.

– Det er enklere nå som vi har fått et 

fiske mottak som holdes åpent gjennom det 
meste av sesongen. Men jeg tror aldri det 
vil bli helt slutt på sjøltilvirkningen selv om 
den i dag bare utgjør en liten del av fiskeri
ene her.

For Reidar Larsen er fisk på hjell en vik
tig del av livet. Og så lenge han kan ta turen 
ned i fjæra og sjekke hjellene, er alt som 
normalt i Vestertana. 

Helga Pedersen lovet lys i husan. I dag kan man slå fast at det løftet har hun 

innfridd. Foto: Øystein Ingilæ
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Av Svenn A. Nielsen

– Vi som drifter med line har fått 50 øre mer 
pr. kilo, men de som har kommet på land 
med langt dårligere kvalitet har fått 1,25 og 

to kroner mer pr. kilo. Enkelte  dager vet jeg 
det har vært betalt opp til fire kroner over
pris for snurrevadfisk, forteller Rino.

Sesongen har vært bra. Han har fis
ket opp kvota på 120 tonn rund fisk, eller 

 omregnet 80.016 kilo sløyd. Levert støtt 
og stadig fra 2.500 til 5.000 kilo hver dag. 
«Vårheim» har tøffet og gått jevnt og trutt, 
og han har i år som i fjor forsøkt å ta så godt 
vare på fisken som mulig, og det irriterer 
han at det ikke blir satt pris på.

– Kvantum, kvantum og kvantum. Det 
handler ikke om noe annet. Kjøperne vet 
at hjemmeflåten kommer til kai og leve
rer, mens de må konkurrere om de store 
fremmed båtene. 

Det verste synes han er kranglinga. At 
han hele tida må ligge i diskusjon med 
fiskekjøperne i håp om en høyere pris, og 
uten at det nytter.

– Linebåtene, som leverer den beste fis
ken er de som får den laveste prisen. Sånn 
er det bare, sier Rino, og har ikke noen opp
skrift på hvordan dette skal kunne endres.

Han undrer seg over store avisoppslag 
om rekordfangster brakt på land, uten at 
det skrives et ord i avisene om hvordan fis
ken ser ut.

– De er nå bare ett mannskap om bord 
på snurrevadbåtene også. Når de kommer 
på land med 6070, ja opp til 100 og 120 
tonn, som visstnok var rekorden, må jo 
mye av fisken ha vært død lenge før de fikk 
satt kniven i den. Men det skrives det ikke 
om. Likevel får de overpris. Noe er det som 
er steike feil, sier Rino, og legger til at han 
ikke vil generalisere.

Han ser også snurrevadfangster av god 
kvalitet, samtidig som han forbauser seg 
over hvor mye dårlig fisk som får god pris.

– Når fiskekjøperne er i beit for råstoff, 
kjøper de der de kan få størst kvatum, og da 
er de villig til å betale. Jeg mener vi skulle 
hatt et system der du fikk betalt for den kva
liteten du er i stand til å levere på kaia. Når 
det skrives om at linefiskerne får ekstra be
talt er det bare tull, slår han fast.

Han understreker at han ikke er misunn
elig. 

– Det er veldig bra at de får betalt, men 
egentlig skulle det vært motsatt

– Opplever du det som en fornærmelse?
– Jo, men det verste med roinga i dag er 

kranglinga for å se om man kan få en god 
pris, men kjøperne gir seg ikke, og det er 
bare fordi de vet at vi er avhengig av å få 
levert, mens de store båtene kan gå dit de 
får best pris.

Tar det motet fra deg?
– Nei, absolutt ikke, men jeg irriterer 

meg over det, sier Rino Mortensen som 
slett ikke har tenkt å gi seg som fisker.

– Nei, jeg får vel bare gjøre som de an
dre, kjøpe snurrevadbåt, peise store fang
ster opp på kaia og gå hjem.

Rino Mortensen om bord i «Vårheim» konstaterer at man med dagens system ikke får betalt for å levere fisk av god 

kvalitet. Alt handler om kvantum. Foto: Nadia Hansen Nikoma

Årets skreifisker 2011:

Ingen betaler for 
kvalitet

Av Charles A. Aas

Markedsetterspørselen har tidligere utgjort 
30.000 – 35.000 tønner, men er de senere 
år redusert til i underkant av 25.000. Island 
og Grønland har de siste årene vært størst 
på fangst med ca 10.000 tønner hver. Den 
norske fangsten har på det meste utgjort 
10.000 tønner, hvor 1987 var toppår. I 2011 
deltok 173 fartøy i fisket og det ble landet 
180 tonn rå rogn, som tilsvarer omtrent 
1.400 tønner og er blant det laveste en har 
hatt av årlig fangst.

Fangsten av rognkjeks (rå rogn) har i 
perioden 2002 til 2011 variert mellom 900 
tonn (6.900 tønner) og 180 tonn (1.400 tøn
ner). Deltakelsen hadde en topp i 2003 med 
hele 729 fartøy som fisket rognkjeks. I pe
rioden 2003 til 2007 sank antall deltakende 
fartøy hvert år med en bunn i 2007. I 2008 
økte antall fartøy til 368 for så å gå ned til 
hhv. 343 og 296 deltakende fartøy i 2009 og 

2010. I 2011 hadde man altså en rekordlav 
deltakelse med kun 173 deltakende fartøy. 
For 2012 ser tendensen ut til bare å fortset
te, og deltakelse og fangst ligger i skrivende 
stund bak fjorårets som altså var rekordlav.

Fisker John Einar Engen eier og driver 
«Øyværing», en sjark på 35 fot. Da Engen 
fikk forespørsel om Råfisklaget kunne være 
med, så han sitt snitt til også å kunne øke 
bruksmengden i sjøen. Ekstra «mannskap» 
må utnyttes.

Om bord ble Råfisklagets utsendte satt 
til garngreing og ikke minst tareplukking. 
Det finnes neppe noe fiskeri her nord som 
medfører mer tareplukking enn rognkjeks
fiske, men ifølge Engen var det nesten 
unormalt lite tare og tang denne dagen tak
ket være det flotte været.

Landet kvantum rogn ligger altså bak 
fjoråret. Denne dagen var fisket imidlertid 
riktig så godt, og 210 kg rogn kunne seddel
føres, noe Engen var meget fornøyd med. 

Neste sjøvær var riktignok fangsten nede på 
lave 60 kg.

Nedgangen i rognkjeksfisket skyldes for 
en stor del at fangstratene har gått ned de 
siste årene og at fiskerne sliter med å få tatt 
kvoten på 2.500 kg. Selv om prisen har økt, 
finner færre fiskere dette fisket lønnsomt. 
Hva årsaken til nedgangen i fangst skyldes 
vet en ikke, men flere faktorer kan ha bi
dratt.

Disse kan være; nedbeitet tareskog, tem
peraturøkning i sjøen som fører til endret 
vandringsmønster og økt predasjon på eg
gene fra krabbe. I ØstFinnmark er fisket 
mye begrenset av kongekrabben som har 
overtatt gytefeltene for rognkjeksen. Økte 
torskekvoter gjør at torskesesongen er blitt 
lengre slik at fiskerne ikke prioriterer dette 
fisket. I tillegg har mange eldre fiskere slut
tet, og det er få unge som satser.

Historien viser at totalfangsten i rogn
kjeksfisket har variert mye de siste 30 årene, 
så det gjenstår å se om den lave fangsten 
de siste årene bare er en bølgedal eller om 
dette er en varig reduksjon. Det lave antallet 
fartøy i fisket bidrar også til lav totalfangst, 
men dersom fangstratene bedrer seg vil 
nok antall fartøy som fisker rognkjeks også 
øke.

Rognkjeksfisket – 
bølgedal eller en varig reduksjon?

Fisket etter rognkjeks har vært en viktig del av driftsgrunnlaget for 
mange mindre fartøy. På det meste har over 800 fartøy deltatt i 
 fisket. De siste årene har vi sett en kraftig reduksjon i aktiviteten 
både når det gjelder antall fartøy og landet kvantum. 

Fisker John Einar Engen med et prakteksemplar av en rognkjeks. Foto: Charles A. Aas

Fakta om rognkjeks
•	 Rognkjeks og rognkall 

(Cyclopterus  lumpus)
•	 Tilhører rognkjeks og ringbukfamilien, 

og er lett å gjenkjenne med sin klumpete 
kropp og sugeskiva på buken.

•	 Arten er vanlig på begge sider av 
 Atlanterhavet fra Biscaya og nordover. 

•	 Lever sine første leveår i tarebeltet før den 
vandrer ut i havet.

•	 Rognkjeksa og rognkallen gyter langs 
kysten av det østlige Atlanterhavet på 
grunt vann i hele utbredelsesområdet. 
Som andre arter i familien praktiserer de 
yngelpleie hvor rognkallen vokter eggene 
fram til klekking.

•	 Fisket foregår i gyteperioden, og det er 
rogna til hunnen som er ettertraktede. 

•	 Fisket foregår på Island, Grønland og 
Newfoundland i tillegg til Norge. Mindre 
mengder fiskes også i Danmark og 
Sverige.

•	 Rogna produseres til kaviar som konkurr
erer med andre tilsvarende kaviar
produkter. 

•	 Fanget kvantum måles gjerne i tønner 
produsert rogn, der standardmålet er 105 
kg ferdigvare rogn per tønne. 

•	 For å trimme ei tønne klar for eksport 
medgår 130140 kg rå rogn.

I fjor ble han kåret til årets skreifisker. Det har ikke gitt Rino Morten
sen mye drahjelp i møte med fiskekjøpere som honorerer kvantitet 
mer enn kvalitet. 
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Av Svenn A. Nielsen

– Dessuten er det ingen som kjøper kjøttet 
når vi har passert midten av juli, da er hva
len blitt for feit, sier Aage Eriksen i Hopen 
Fisk, som også er styremedlem i Merke
vareforeningen Norsk hval.

Hopen fisk omsetter for rundt 100 
millioner i året. Av dette utgjør hva
len mellom tre og 3,5 millioner kroner. 
Hoved produktene for Hopen Fisk er sild, 
torskerogn og blåkveite.

– Vi merker at interessen fra Japan er 
til stede. I første omgang er det finner de 
vil ha, men det er mange skjær i sjøen før 
vi oppnår leveranser, slår Aage Eriksen 
fast. Også han fremholder problemet med 
en felles DNAanalyse som et hovedut
fordring.

– Men når det er så vanskelig, hvorfor 
fortsetter dere med hvalfangst?

– Det har jeg spurt meg selv om mange 
ganger. For det første handler det om tra
disjon. For det andre sysselsetter hvalen 
en del av arbeidsstokken i en ellers for
holdsvis rolig periode. Hadde det vært for 
å tjene penger, ville vi gjort noe helt annet, 
sier han.

– Tror du det er mulig å få til eksport 
på Japan?

– Det er nok en lang vei å gå. Men jeg 
ser ikke bort fra at vi kan oppnå noe der
som man tar problemene opp på et høyere 
plan. Næringsministeren må ta det opp 
med japanerne, men stor optimist er jeg 
ikke. Til det er fangsten for liten og øko
nomisk ubetydelig. Sannsynligheten er 
derfor liten, tror jeg, for at de høye herrer 
tar opp våre problemer.

Etter de store «miljøslagene» på 1980 
og 1990tallet, har det stilnet rundt hval
fangsten. Den norske fangsten av våge
hval er ikke lenger kontroversiell, men 
Aage Eriksen er tross dette ikke spesielt 
optimistisk.

– Jeg er skeptisk til om japanerne vil 
implementere det norske analysesyste
met. Der har den store hunden vært be
gravet. Men man vet aldri, det kan jo løse 
seg, sier han.

Tradisjon og håp
Frem til september skal den norske kvalflåten jakte på en kvote på 
1.200 dyr. Om flåten klarer å ta hele kvoten er et stort spørsmål. 

Av Svenn A. Nielsen  

Hvalbåtene hadde knapt rukket å legge fra 
kai ved sesongstart før håpefulle norske  
representanter satte kurs for Tokyo. Skulle 
det ikke være mulig å få solgt norsk våge
hval til dette folket som mer enn noen 
 andre elsker havets delikatesser, og som 
nyter dem på det mest artistiske vis?

Enklere med spekk
Bak turen sto Råfisklaget og Merkevare
foreningen Norsk Hval.

– Det blir nok enklere å selge spekk enn 
kjøtt, oppsummerer Jan Brox, kontrollør i 
Råfisklaget og deltaker på turen.

TorEdgar Ripman, Råfisklagets hval
mann, var delegasjonsleder. Med seg had
de han Nordahl Anthonisen fra Bergen, 
en mann som har solgt hval, fisk og reker 
i flere mannsaldre, også til Japan. I tillegg 
den alltid entusiastiske Ole Mindor Mykle
bust, sunnmøring, fanger og sjølprodusent 
til fingerspissene, Børge Andreassen fra 
Brødr. Astrup Andreassen, Værøy og Tom 
G. Haugen fra Lerøy, som representerte 
Gunnar Klo på Myre i Vesterålen

Knytte kontakter
Målsettingen var klar: Delegasjonen ville 
finne ut av om det er grunnlag for leve
ranser av hvalprodukter til Japan. Man 
ville møte næringens representanter og 
myndighetspersoner på ulikt nivå. Delega
sjonen ville også finne ut av hvordan man 
eventuelt kunne tilfredsstille krav fra 
 japanske myndigheter og hvilke krav det 
japanske markedet stiller til produktene. 
Sist men svært viktig: Delegasjonen skulle 
knytte kontakter som kan føre til raske kon
trakter dersom det gis en åpning.

Strenge krav
Det manglet ikke på møter, og godt hjulpet 
av Innovasjon Norges representant Keisuke 
Nakayama i Tokyo som tilrettela det hele, 
Turid Grønning som tolket og en hjelpsom 
ambassade, fikk den norske delegasjonen 
mye kunnskap om det japanske hvalmar
kedet og myndighetens strenge krav.

I sær handler dette om at det kresne ja
panske sushimarkedet ikke i så stor grad 
som før etterspør rødt kjøtt, men derimot 
spekk, og at importmyndighetene stiller 

strenge krav i forhold til PCB, kvikksølv og 
dioksiner.

Politisk undertone
En politisk undertone kunne delegasjonen 
også registrere – at myndighetene i Japan 
er redde for å legge seg ut med opinions
dannende miljøer som ikke er like glad i 
hvalfangst.

– Sjefen var  i overkant negativ til vårt 
modnede, mørkerøde kjøtt, men bare til 
han fikk bla i det «prateheftet» om hval jeg 
hadde lagd til møtene. Da han fikk se de 
skårne biffemnene, ble han helt blank i øy
nene, oppsummerer Jan Brox i sitt referat. 

Jobb å gjøre
Jan Brox oppsummerer også at vi har en 
jobb å gjøre på informasjonssiden. Japa
nerne må bli trygge på at vi i Norge har 
«kontroll på alt». Men dette er et arbeid 
som må gjøres på myndighetsnivå, og skal 
Norge lykkes, må japanerne få tilgang til 
norske DNAregistre, slik at kravet ikke 
lenger er at hver båt skal godtgjøre hvert 
enkelt kjøttstykke før det kan tas inn i det 
enorme japanske markedet.

Norsk hvalspekk  
– japansk delikatesse

Japanerne vil ha ryggspekk og 
haler fra norsk vågehval. Men 
den tradisjonsrike næringen 
 hindres av politisk uenighet.

Av Svenn A. Nielsen

– Nå er det opp til politikerne å legge for
holdene til rette. Skal vi eksportere hval til 
Japan er vi helt avhengig av forutsigbare 
rammebetingelser, sier en av hvalnærin
gens grand old men, Nordahl Anthonisen 
fra Bergen. Han representerte Hopen Fisk 
under besøket i Japan i april.

PCB-problemer
Det handler om DNAtesting og av analyser 
av miljøgifter, såkalt PCB’er. PCB – Polyk
lorerte bifenyler er en gruppe industri
kjemikalier som ble utviklet på 1920tallet. 
PCB’ene brytes langsomt ned I naturen og 
binder seg til fett. 
– Vi bruker et tysk system når vi analyse
rer. I Japan er de ikke fornøyd med dette og 
vil ha analyser som viser alle typer. Dette 
fordyrer analysearbeidet, men fremfor alt 
skaper det vanskeligheter at vi ikke følger 
samme standard, sier Nordahl Anthonisen.

Norsk DNA-profil
For å hindre ulovlig handel med hval tas 
det også DNAprøver. Her har Norge ut
viklet en DNAprofil, og Anthonisen mener 
denne bør kunne utlevers til Japan.

Nordahl Anthonisen begynte med ek
sport av hval til Japan i 1970 årene. Også 
frosne reker sto på eksportmenyen, og han 
var gjennom selskapet N. Anthonisen & 
CO sterkt inne i lodde og tørrfiskksport. 
Blant annet eide han fiskebruket Kalle i 
 Kabelvåg. 

Eksporten hindres 
av politisk uenighet

Nordahl Anthonisen, en av hvalnæringens grand old men 

foran den norske ambassaden i Tokyo. Foto: Jan Brox, 

Råfisklaget

Aage Eriksen i hvit arbeidsdress, tar i mot kvalkjøtt ved Hopen Fisk. Foto: Jan Brox, Råfisklaget.

Det ble knyttet gode kontakter under reisen til Japan. En fornøyd delegasjonsleder, TorEdgar Ripman smiler fornøyd 

midt på bildet. Foto: Jan Brox

Interessen for hvalkjøtt er ikke så stor i Japan som den en gang var, 
men spekk derimot, japanerne elsker spekk.

Her en gammel kjenning – grillet lodde – som delegasjonen 

møtte under et restaurantbesøk. Foto: Jan Brox

Sushi på kunstnerisk vis. Her er blant annet fiskefinner, 

tunfisk, laks og minireker. Foto: Jan Brox
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Marit Bjørgens stekte steinbit

Stekt steinbitfilet med sjampinjong og toma
ter er en sunn og god middagsrett for hele 
 familien. Smaker ekstra godt med litt frisk 
 basilikum på toppen.

4 porsjoner
800 g steinbitfilet, uten skinn og bein  
2 ss hvetemel  
1 ts salt  
0,5 ts pepper  
3 ss olivenolje  
6 stk sjampinjong  
3 fedd hvitløk  
8 stk cherrytomat  
1 dl fiskekraft  
8 blader basilikum, frisk  

Tilbehør
ris 

Skjær steinbiten i serveringsstykker og 
vend stykkene i hvetemel tilsatt salt og pep
per.

Stek steinbiten gylden i olivenolje eller 
smør i middels varm panne til den er så 
vidt gjennomstekt.

Hold steinbiten varm, mens du tilbere
der resten. 

Skjær sjampinjongen i skiver og surr 
den sammen med hvitløk.
Skjær tomat i båter og ha dem i pannen 
sammen med sopp. La det surre i 2 minut
ter, og tilsett litt fiskekraft.

Kok opp og smak til med salt og pepper.
Server steinbiten med sopptomat

blandingen og ris. Avslutt med å sette litt 
frisk basilikum på toppen. 

Tips: bytt gjerne ut hvetemelet med 
polentagryn, det gir en sprø og fin steike
skorpe.

Suppe med tørrfisk, bacon og 
chorizo

Denne tørrfisksuppen er krydret med bacon og 
chorizo og er en smaksrik suppe som varmer. 
Den smaker perfekt med en rik italiensk rød
vin. Bon apetit!

4 porsjoner
500 g tørrfisk, utvannet og renset  
4 fedd hvitløk  
0,5 dl olivenolje  
800 g hermetiske tomater, grovhakkete  
1 stk chili, rød  
1 ts sukker  
2 stk laurbærblad  
100 g bacon  
50 g chorizopølse  
1 stk løk  
1 stk paprika, rød  
10 dl fiskekraft  

Tilbehør
brød  
aioli  

Surr finhakket hvitløk og chilipepper i 
oliven olje. 

Tilsett sukker og laurbærblad, og la det 
koke på svak varme i 20 minutter, til det 
tykner.

Skjær bacon og choritzopølse i små ter
ninger og tørrfisken i biter på ca. 2 cm. 
Grovhakk løken og skjær paprikaen i biter.

Surr bacon og chorizopølse i en steke
panne i noen minutter. Tilsett løk, paprika 
og tørrfisk og surr videre i 34 minutter.

Tilsett olivenolje om nødvendig.
Hell blandingen over i tomatsausen 

sammen med fiskekraften. 
Kok opp og la suppen småkoke i et par 

minutter.
Smak til med pepper, salt og evt. chili

pulver om du vil ha mer smak. 
Server den rykende varm med godt brød 

til.

Krabbesalat med 
aspargesbønner og safransaus

Saftig krabbekjøtt servert med ristet brød er 
en flott rett som faller i smak hos alle. Opp
skriften er en fristende forrett med krabbeklør, 
aspargesbønner og safransaus.

4 porsjoner
600 g krabbeklør  
100 g aspargesbønner  
2 ss olivenolje, kaldpresset  
4 skiver baguette  
1 ss koriander, frisk  
1 ss sjalottløk  
1 ts ingefær, frisk  
0,5 stk chili, rød  
1,5 stk sitron  
1 ss sitronsaft  
salt og pepper  

Dressing
3 ss rømme  
3 ss majones  
1 knivsodd safran  
1 stk eple  
salt og pepper 

Bland sammen ingrediensene til dressin
gen og la den stå og trekke i ca. 20 minutter 
før servering.

Kok aspargesbønner et par minutter i 
vann tilsatt salt og ha dem så direkte over i 
iskaldt vann.

Ta dem opp av vannet og tørk dem godt.
Rist baguetteskivene.
Finhakk koriander, sjalottløk, ingefær og 

chili. Riv skallet av sitronene.
Bland forsiktig sammen ingrediensene 

til salaten og ha over sitronsaft.

Anrett salaten på baguetteskivene med 
aspargesbønner og sausen ved siden av.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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