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Råfisklaget feirer i år sitt 75 års jubileum. På årsmøtet i Tromsø i 
mai, ble dette feiret på behørig vis med et bredt anlagt seminar
program, kulturinnslag, god mat og god stemning som seg hør og 
bør når store jubileer skal markeres.

Råfisklaget har uomtvistelig en historie å 
være stolt av. Dette er ikke det samme som 
at alt organisasjonen har vært involvert i er 
uomtvistet – heller tvert i mot. Som forfat-
ter Gunnar Grytås tydelig får fram i Råfisk-
lagets historiebok «Motmakt og samfunns-
bygger», har det vært mange slag underveis 
fram mot dagens moderne fiskerinæring. 
Det har i sannhet vært både slag og mot-
krefter underveis fra 30-tallets armod til 
dagens relativt sett trygge rammer rundt 
næringa. 

I løpet av 75 år er det mye som endrer 
seg, og de færreste kan i dag si «at alt var 
så mye bedre før». I Norge har vi aldri hatt 
det bedre enn i dag – i alle fall hvis vi tar 
et materielt perspektiv på utviklingen. Rå-
fisklaget har selvsagt også forandret seg ve-
sentlig gjennom de 75 årene. Fra den første 
perioden med oppbygging av strukturer og 
systemer etter krigen i et tett samarbeid 
med myndighetene, gjennom perioden 
med stor statsstøtte som kunne brukes til 

å forme industriutviklingen og skjerme fis-
kere og industri fra markedet, inn i perio-
den med liberalisering og markedsstyring 
på 80- og 90-tallet med blant annet bortfall 
av subsidier og senere økt fokus på bære-
kraft, miljø og ressurskontroll. De løsnin-
gene som var gode på 50-tallet ville ikke 
nødvendigvis fungert på 80-tallet – og Rå-
fisklaget har vært nødt til å endre seg i takt 
med dette: Nye tider – nye løsninger!

Men hele veien er det fiskerne som har 
styrt organisasjonen. For Råfisklaget er 
nettopp det: En organisasjon, det vil si en 
sammenslutning hvor medlemmene sam-
les og velger hvem som skal styre skuta den 
neste perioden. Demokratiet går som en 
rød tråd gjennom den historia som ellers 
inneholder mange endringer: Det har hele 
tiden vært fiskerne som har sittet med siste 
ordet når strategier skal formes og minste-
priser skal forhandles.

Jubileumsåret har vist at fiskerne fortsatt 
har forventninger til Råfisklaget og kan gi 

høylytt uttrykk for disse. I dag har medlem-
mene mange flere kanaler hvor man kan gi 
uttrykk for sine syn. Flere kommer til orde 
selv om det har blitt færre fiskere. Der man 
før måtte sette seg ned og forfatte leserinn-
legg til avisene eller reise på møter for å bli 
hørt, kan man i dag i løpet av sekunder spre 
budskapet på Facebook eller i kommentar-
feltene på nettavisene. 

Det er ikke vakkert alt som kommer ut 
på internett. Noen ganger kan synspunk-
tene som serveres henlede tankene til an-
dre systemer og gamle dager da man kunne 
bruke milliardbeløp i statsstøtte for å skjer-
me næringen fra markedets realiteter! Slike 
verktøy finnes ikke lenger.

Kanskje ligger Råfisklagets største ut-
fordring fremover nettopp i det å møte de 
forventningene fiskerne har med seg fra en 
75-årig suksesshistorie med de realitetene 
og verktøyene man har med seg inn i det 21. 
århundre? Heldigvis er det bedre med store 
forventninger enn ingen forventninger. Det 
vil derfor ikke mangle på utfordringer for 
jubilanten – og fortsatt er det fiskerne som 
skal sitte med styringa og hovedansvaret for 
hvordan Råfisklagets utfordringer skal mø-
tes. Slik skapes samme trygghet i nye tider. 

Svein Ove Haugland
ass. direktør

Nye tider – samme trygghet!
Faksimile fra Gunnar Grytås historiebok til Råfisklagets 75årsjubileum.
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Debatten ble forsøksvis oppsummert slik av debattleder Terje Svabø: 
– Her er ingen uenighet. Sentrumspartiene er garantister for Råfisk
loven, og Frp vil ikke fremme et eneste lovforslag, men oppføre seg 
som pusekatter.

Av Svenn A. Nielsen

Fremtidsvisjon
Edel Elvevoll, dekan ved fakultet for Bio-
vitenskap, fiskeri og økonomi (Fiskerihøy-
skolen) ved Universitetet i Tromsø dro i et 
foredrag representantene to og et halvt tiår 
tilbake i tida. 

– For bare 25 år siden var Commodore 
datamaskiner kommet og vi var på vei mot 
IBM-terminaler som overtok for skrive-
maskiner med rettetast. Olje- og gassnæ-

ringen var bare 40 prosent av dagens nivå 
og oppdrettsnæringen var på 10 prosent.

– I dag snakker vi om fleksible materialer – 
at du kan krølle sammen ipaden din og 
putte den i lomma.

– Om 25 år er de som fødes i dag inne i sitt 
andre år med høyere utdanning og flåten 
vil være redusert med en tredjedel. Vi blir 
eldre, og jo eldre vi blir, jo mer glad blir vi i 
fisk. Dette må vi planlegge for. I løpet av de 

neste 50 år skal gjennomsnittsalderen øke 
med 12 år.

Kvalitet var mer enn et stikkord for Edel 
Elvevoll, og hun viste til studier som for-
teller at rett behandling kan gi 90 prosent 
levende trålfangster, og hun snakket varmt 
om levendelagring.

Levendelagring
– Bedriften Halvors har gjort forsøk med 
kondisjonering og slakting av torsk. Det 
gir en snøhvit tørrfisk. Ennå er det en tid 
før vi har nådd målet om å levendelagre og 
slakte 30 000 tonn med torsk, men dette 
er jeg overbevist om at vi må få til, sa pro-
fessoren, som presenterte et scenario der 
verdi skapingen i fiskerinæringen har pas-
sert 500 milliarder kroner.

Edel Elvevoll var en av flere foredrags-

Samlet bak råfiskloven

4 På første hånd

Årsmøte



holdere invitert til Råfisklagets 75-års-
jubileum. Også en rekke politikere fra 
så godt som alle politiske partier var 
invitert, og det dro seg til en skikkelig 
Råfisklovs debatt da Frank Bakke-Jensen 
(H), Øyvind Korsberg (Frp) og fiskeri-
minister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) bar-
ket sammen til verbal duell med Irene 
Lange Nordahl (Sp), Torgeir Knag Fyl-
kesnes (SV), Steinar Reiten (Krf ) og Pål 
 Farstad ( V).

Fredet lov
Og langt på vei ble den nye fiskesalgslags-
loven fredet, selv av Øyvind Korsberg fra 
Frp, som ikke la skjul på at han ønsker å 
overta Lisbeth Berg-Hansens jobb etter val-
get om det blir borgerlig flertall.

Debatten ble forsøksvis oppsummert 
slik av debattleder Terje Svabø:

– Her er ingen uenighet. Sentrumsparti-
ene er garantister for Råfiskloven, og Frp 
vil ikke fremme et eneste lovforslag, men 
oppføre seg som pusekatter.

Må bli bedre
Det fikk fiskeriministeren til å reise bust. 
Hun viste til Frps mange utspill i Stortinget 
og krevde at Øyvind Korsberg måtte være 
ærlig.

– Skal vi endre loven, må det være til det 
bedre, men å si at en lov er hugget i stein 
og ikke skal endres noen gang, det kan vi 
ikke. Vi går til valg på avgifts- og skattened-
settelser, svarte Korsberg.

– Vil du ha med deg mellompartiene, 
eller bare danne en blå regering, spurte 
Svabø?

– Jeg vil helst bli fiskeriminister, kom 
det kontant tilbake fra Korsberg.

Opptatt av kvalitet
Administrerende direktør Trygve Myrvang 
i Råfisklaget kunne 1. juni feire at det var 
30 år siden han begynte å jobbe i Råfisk-
laget. Han viste til at laget årlig behandler 
160 000 sluttsedler, i det han kalte en «fan-
tastisk og fremtidsrettet bransje».

Råfisklagsdirektøren innså at årets lave 

torskepriser har slitt på Råfisklagets om-
dømme, men viste til at den nye loven som 
vil tre i kraft, også pålegger partene å ta 
hensyn til markedsprisen.

Fremfor alt var Myrvang opptatt av kva-
litet, og han så for seg en fremtid med en 
fornyet flåte der ny teknologi gir bedre mu-
ligheter til å fremme kvaliteten på rå stoffet.

– Vi er gode på miljø og bærekraft. Tek-
nologien på dette området er kommet langt 
og vi kan vise hvor fisken er fanget og do-
kumentere at fisket er bærekraftig.

Ingen avgiftsendring i 2013.
Selv om årsmøtet i Råfisklaget var i skikke-
lig feststemning: Styret fikk nei fra årsmø-
tet da de ba om lov til å øke lagsavgiften. 
Adm. dir. Trygve Myrvang erkjente da også, 
på bakgrunn av vinterens lave priser, at ti-
mingen ikke var den beste.

Samtidig poengterte han  nødvendig-
heten av en sterk kapitalbase for å kunne 
utføre viktige oppgaver og tjenester for 
fisker ne. Ikke minst krever oppgjørsord-

a Fiskeriminister Lisbeth BergHansen i debatt 

med Høyres Frank BakkeJensen. Foto: Svenn A. 

Nielsen  

D Robert Hansen (midten), styreleder gjen

nom 11 år, takker etter en hyllest fra Fiskesalgs

lagenes Samarbeidsråd ved Jørn Lian (t.h). 

Johnny Caspersen (t.v.). Foto: Svenn A. Nielsen

d Disse overtar som styre for Norges Råfisklag: 

Fra venstre: Ina Kjøl, John Bjørnholm, Holger 

Pedersen (bak), nestleder Kjell Bjørnar Bakken 

(foran), styreleder Johnny Caspersen (foran), 

Egil Berge (bak), Paul O. Jensen, Alf Arne 

Hansen, Kurt Ludvigsen og Roger Hansen. Foto: 

Svenn A. Nielsen
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C Paneldebatten ble frisk under 

årsmøtet. Fra venstre Terje Svabø 

som ledet det hele. Fra v. bak blom

sten: Torgeir Knag Fylkesnes, SV, 

 Øyvind Korsberg, Frp, Frank Bakke

Jensen, H, Lisbeth Berg Hansen, Ap, 

Irene Lange Nordahl, Sp og Steinar 

Reiten KrF. Foto: Svenn A. Nielsen  

a Nyvalgt styreleder Johnny Cas

persen takker avtroppende nestleder 

i styret, Hilmar Blikø, for mange års 

solid innsats. Foto: Svenn A. Nielsen

A Halvdan Sivertsen var det kultu

relle høyde punktet under Råfisk

lagets 75årsjubileum. Her er et 

bilde av den folkekjære sangeren og 

entertaineren tatt på Kulturhuset i 

Tromsø der jubileumskonserten fant 

sted. Foto: Svenn A. Nielsen  
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ningen solid egenkapital for å sikre tilstrek-
kelig likviditet til utbetalingene av oppgjør 
til fiskerne i rett tid gjennom sesongene. 
Myrvang viste eksempelvis til at den stat-
lige garantiordningen for kjøp av fisk ikke 
hadde kommet på plass uten soliditeten til 
Råfisklaget. Uten den ordningen ville kapa-
siteten for kjøp av fisk, kunne blitt kraftig 
begrenset med de konsekvenser det ville 
gitt for fiskerne.

– Vi kan ikke gjøre noe med tidspunk-
tet for når torsken kommer inn til kysten 
for å gyte, men vi er nødt til å utligne se-
songmessige variasjoner. Sammen med 
Sjømatrådet må vi også sørge for å ta vare 
på eksisterende markeder og skape nye. 
Markedsforskningen må utvikles og byg-
ges opp, sa Myrvang.

Renommé
Trygve Myrvang var ikke bare opptatt av 
Råfisklagets renommé. Han understreket 
også at samfunnets inntrykk av fiskerinæ-
ringen som helthet må bedres, og mente 
fiskerne selv også kunne bidra til dette.

– Vi må lære oss å snakke pent om hver-
andre, og fortelle den gode historien slik 
at ungdommene kan få lyst til å gå inn i 

ei næring som har ei lys fremtid, og som 
er både trendy og helsefremmende, slut-
tet han.

Medfølelse
Reidar Nilsen, leder av Norges Fiskarlag, 
hevdet i debatten at fiskerne nå ble sterkt 
presset av fiskekjøperne, og han mintes 
den tida de måtte stå med hua i handa hos 
banksjefene for om mulig å skaffe finan-
siering.

– Jeg kom på ei historie, sa han. – Om 
fiskeren som kom til banksjefen. Banksje-
fen var kjent som en hard negl, og han var 
dessuten blind på høyre øye der han hadde 
et glassøye, men dette var så kunstferdig la-
get at det var umulig å skille fra et normalt 
øye. Da fiskeren kom inn var banksjefen 
i godt humør, han hadde hatt det hygge-
lig med kona kvelden i forveien. Derfor sa 
han: Kan du fortelle meg på hvilket øye jeg 
har glassøye, skal du få lån.

Fiskeren tenkte seg om et øyeblikk, så 
svarte han: – Det må være på det høyre.

– Hvordan klarte du å se det, undret 
banksjefen.

– Jeg så et glimt av medfølelse i det, svar-
te fiskeren. 
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For 70 år siden drepte en russisk ubåt ti fiskere fra Senja. 300 fiske
skippere i tysk tjeneste kan forklare brutaliteten, og udåden utenfor 
Senja kom til å spille en rolle da den handlekraftige direktøren for 
Norges Råfisklag, Johannes Overå, fikk landssvikpolitiet på nakken. 
Han ble tiltalt for å ha hjulpet Tysklands krigsformål gjennom sin 
sentrale posisjon i de norske torskefiskeriene.

Av Asbjørn Jaklin

Ett av de mange tiltalepunktene i lands-
sviksaken mot Overå gjaldt dramatikken 
på Svensgrunnen. Udåden ble utnyttet av 
tysk propaganda da det ble kjent at det var 
en russisk ubåt som sto bak. Nasjonal Sam-
ling tok straks initiativet til et opprop og en 
pengeinnsamling til ofrene i Gryllefjord.

«Nordmann, vis din æresfølelse og hjelp 
ofrene for den bolsjevikiske terror», var 
sluttappellen i oppropet. Nasjonal Sam-
lings fylkesfører i Troms skrev under. Det 
samme gjorde framtrende nazi-byråkrater 
og lokalpolitikere.

Råfisklagets direktør Johannes Overå var 

slett ikke tyskvennlig. Men i sjokket over 
udåden satte også han navnet sitt under 
oppropet. Det så ikke pent ut og han skulle 
komme til å angre på akkurat det navne-
trekket.

– Det oppropet skulle du hatt juling for, sa 
Jens Steffensen, formannen i Norges Fiskar-
lag, da han møtte Overå på kaia i Bodø.

Overå fikk juling for oppropet, i Hålo-
galand lagmannsrett etter krigen. Han ble 
dømt for å ha skrevet under og ilagt en bot 
på 2000 kroner.

«En dumhet», sa Overå selv om oppro-
pet. Han forklarte at han skrev under fordi 
oppropet hadde et konkret formål, å samle 
inn penger til en fiskeskipper som hadde 

mistet båten i angrepet. Skipperen trengte 
60 000 kroner for å skaffe seg, og mannska-
pet, en ny båt og arbeidsplass.

To av legdommerne stemte for frifinnel-
se. Gryllefjord Fiskarlag uttalte at de gjerne 
betalte boten for Overå.

Langt mer alvorlige, og sentrale, i lands-
sviksaken mot Råfisklagets direktør var til-
talepunktene som gjaldt fiskeriene og de 
økonomiske forholdene.

Det slo ned som ei bombe i hele fiskeri-
næringen da politiet ransaket lagets kontor 
og Overås bolig i Tromsø den 10. septem-
ber 1945 mens Overå var på reise. Råfisk-
laget protesterte, politiet manglet rettslig 
kjennelse for beslaget. Etter hvert ble det 
klart at både Råfisklaget og direktøren var 
mistenkt for å ha solgt for mye fisk til tys-
kerne.

Etterforskningen endte i en omfatten-
de tiltale for økonomisk landssvik. Overå 
hadde i altfor stor grad lagt til rette for at 
fienden fikk kontroll med torskefiskeriene 
i Nord-Norge. Det ble for lite fisk til den 
innenlandske forsyningen, het det i tiltalen 
som var på 12 punkter.

Landssviksak mot 
Råfisklagsdirektøren
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Hovedpunktet i tiltalen var at Overå iføl-
ge aktor hadde spilt norske myndigheter 
utover sidelinja i fiskerinæringen ved at rå-
fisklaget, sammen med tyske fiskerkjøpere, 
valgte ut hvilke fiskekjøpere eller pakkere 
som fikk levere ferskfisk til Tyskland.

Overå hadde også vært for imøtekom-
mende og velvillig overfor tyske krav, han 
hadde inngått avtaler uten å ha ryggdek-
ning hos norske myndigheter. Overå bidro 
til at Tyskland sikret seg for stor andel av 
de norske fangstene på bekostning av det 
norske folkets behov.

Påstanden fra aktor Knut Heber var in-
gen spøk: Ett års betinget fengsel, tap av 
sivile rettigheter i ti år, 3000 kroner i bot 
og tap av stillingen som direktør i Norges 
Råfisklag i fem år.

I løpet av krigsårene skjedde det radikale 
endringer i fiskerinæringen. Tradisjonelt 
hadde Norge eksportert klippfisk og tørrfisk. 
Men tyskerne ville ha fersk fisk. Den fisken 
som ikke kunne legges på is og sendes fersk 
til Tyskland, skulle fileteres og fryses.

Krigen ble derfor gjennombruddet for 
frossenfiskindustrien. Tyskerne etablerte 
filetfabrikker i Bodø, Melbu i Vesterålen og 
i Hammerfest.

– Langt på vei er det riktig å si at tys-
kerne moderniserte fiskerinæringen. De 
satte fart i planer fra 1930-tallet om å bru-
ke fryse teknologien til å gi flere produkter 
enn klippfisk og tørrfisk, sier Grytås.

Fiskeriene i Nord-Norge fikk oppgaven 
med å skaffe fisk til eksport. Fiskerne sørpå 
betjente for en stor del det innenlandske 
markedet.

Sett fra eksilregjeringen i London, måtte 
kampen mot okkupanten føres både mili-
tært og i det sivile samfunnet. Det gjaldt 
å hindre at tyskerne fikk for stor innfly-
telse over norske næringer, som fiskeriene. 
Samtidig måtte fiskeriene opprettholdes. 
Folk måtte ha mat.

Direktør Overå havnet i et trekantdrama 
mellom Råfisklaget, den tyske okkupanten 
og det norske embetsverket i Quisling-
regjeringen. Nasjonal Samling så på ham 
som «marxist». Reichskommisar Josef Ter-
boven derimot ønsket å gjøre Overå til Nor-
ges første fiskeriminister, et «tilbud» Overå 
takket nei til to ganger.

Rettssaken mot Johannes Overå varte 
ei uke i Hålogaland lagmannsrett. Av de 
konkrete bevisene som ble lagt fram for å 
få ham dømt for landssvik, sto den såkalte 
storkontrakten om ferskfisk sentralt. Her 
skulle Overå, mot landets interesser, ha sik-
ret tyskerne hele 150 000 tonn i en avtale 
signert i august 1940.

I retten stilte Overå seg uforstående 
til dette beviset. Han viste til at Handels-
departementet tvert imot hadde tvunget 
Råfisk laget til å føre forhandlingene med 
tyskerne sommeren 1940. At kvantumet 
ble så stort, kunne ikke han og Råfisklaget 
ensidig lastes for.

Retten ga Overå en skrape for at han 
ikke alltid holdt norske myndigheter infor-
mert. Men når det kom til tiltalepunktene 
om økonomisk landssvik, ble han frifun-
net. Aktor valgte også å trekke hovedpunk-
tet i tiltalen.

Lagmannsretten, ledet av lagdommer 

Kristian Lunde, slo fast at Overå mente å 
ivareta torskefiskerienes interesser. Han 
presset på for å prisene hevet, det var viktig 
for å stimulere fisket.

«Alle hensyn tatt i betraktning», skrev 
retten, «i hans handlemåte lå der ikke noen 
bistand til fienden.»

Unntaket var underskriften under opp-
ropet etter det sjokkerende angrepet på 
Svensgrunnen. 

Skriftlige kilder:
Gunnar Grytås: Motmakt og samfunnsbyg-

ger. Med torsken og Norges Råfisklag 
gjennom 75 år. (Boka utgis i mai.)

Paul Einar Vatne: Ukjent ubåt.
Artikkel i Nordlys 3.4.1996 av Kjell-Are 

 Sollied.

Artikkelen er en del av en større artikkel trykt i 
Nordlys tidligere i år og er gjengitt med forfat-
terens samtykke.

Det rette for fiskeriene og for Norge
Direktøren i Norges Råfisklag opptrådte 
selvsikkert, selv når han var under strekt 
press med en landssviktiltale hengende 
over hodet.

– Johannes Overå (bildet) var en sterk 
byråkrat, med ryggrad og en unik evne til å 
stå i strid, sier Gunnar Grytås. Overås vilje-
styrke har lyst mot ham fra dokumentene 
han har gjennomgått i landssvikavdelingen 
i Riksarkivet. Overå var skipper og fiskeri-
inspektør fra Haram på Sunnmøre og ble 
håndplukket til stillingen som direktør i 
råfisklaget i desember 1938.

Rettssaken mot ham kan ifølge Grytås, 
også sees som et angrep på Råfiskloven, 

som i 1945 var bare noen år gammel. Kref-
ter i Handelsdepartementet mente åpenbart 
det var helt feil at fiskerne selv skulle stå for 
førstehåndsomsetningen av torsk gjennom 
Råfisklaget. Dette var et viktig prinsipp å for-
svare for Arbeiderpartiets fiskeristrateger.

– Gikk Overå klar av en landssvikdom 
fordi han hadde mektige venner i Arbeider-
partiet, slik enkelte har hevdet?

– Nei, han gikk klar fordi retten frifant 
ham etter en grundig vurdering av hva han 
foretok seg under krigen. Det er noe tvil 
i dommen, men i hovedsak fant retten at 
han gjorde det rette for fiskeriene og for 
Norge i ei vanskelig tid, sier Grytås. 

Reichskommisar Terboven reiste i NordNorge i 1942. 

Han ville ha Overå som fiskeriminister. Foto:  Riksarkivet.
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Gunnar Grytås 1665 gram tunge bok, «Motmakt og samfunnsbyg
ger», ble hilst velkommen med sterk applaus under Råfisklagets 
årsmøte. I ett og et halvt år har den tidligere prisbelønnede fiskeri
journalisten og forfatteren gravd seg ned i Råfisklagets historie fra et 
kontor ved Fiskerihøyskolen i Tromsø.

Av Svenn A. Nielsen

Hvordan har du selv opplevd mottakelsen 
av boka?

– Jeg har ingen grunn til å klage. Ingen 
har påvist feil, og jeg har også fått gode til-
bakemeldinger fra noen som har lest den. 
Medieomtalen av boka har også vært posi-
tiv, sier Grytås.

– Nå hviler du bare på laurbærene?
– Slett ikke. Jeg er i gang med nye pro-

sjekt. Skal blant annet skrive et par kapitler 
til den store fiskerihistoria som kommer 
ut snart. Det blir et fem binds stort verk. 

I tillegg har jeg ei bok eller to til på bed-
dingen.

Gunnar Grytås legger til at arbeidet med 
boka ga ham en mulighet til å sette seg inn 
i deler av fiskerihistorien som han tidligere 
ikke hadde fått anledning til å gjøre.

– Det er noe jeg er veldig takknemlig for, 
sier han.

Råfisklaget har kjøpt et opplag på 3 000 
av «Motmakt og samfunnsbygger». Infor-
masjonssjef Thor E. Kalsaas sier disse stort 
sett vil bli brukt som gaver, men at boken 
også er å få kjøpt gjennom bokhandler og på 
nett direkte fra Akademika forlag.

Under årsmøtet fortalte Grytås i sam-
tale med den tidligere fjernsynsreporteren 
Terje Svabø om arbeidet med boka og fikk 
også spørsmål om dagens situasjon, og de 
kontroversene som har oppstått ikke minst 
i forhold til prisen på torsk:

– Når de to siste direktørene, Kjell Ha-
stad og Trygve Myrvang, begge har sittet så 
lenge, tror jeg det er et uttrykk for at de har 
gjort en god jobb. Fiskerne ville ikke tatt 
fem øre for å kaste dem om de var grunn-
leggende misfornøyde, sa Grytås.

Han var også skeptisk til om et regje-
ringsskifte til høsten ville føre til de store 
gjennomgripende endringene:

– Frp har nettopp hatt landsmøte, og 
virker som om de vil endre mye, men 
også ei borgerlig regjering må kanskje 
tenke seg om før de gjør gjennomgri-
pende endringer. Nå har dagens regjering 
kommet med en endring som i dag vir-
ker mer spiselig enn da Svein Ludvigsen 
foreslo  akkurat det samme og startet en 
prøve ordning for seks år siden, sa Gunnar 
Grytås med adresse til meklingsnemnda 
som nå innføres i forbindelse med prisfor-
handlingene. 

Historiesuksess
Gunnar Grytås har skrevet Råfisklagets historie gjennom 75 år, «Motmakt og samfunnsbygger». Foto: Torgrim Rath Olsen, Nordlys.
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Kaldt, enkelt og tidlig. Det er oppskriften til årets kvalitetsfiskere, 
Holger Nilsen og Bård Roar Johansen fra Myre. De to fikk både 
blomster, statuett og ros under jubileumsårsmøtet til Norges 
 Råfisklag i slutten av mai.

Av Svenn A. Nielsen

For prisvinnerne handler det om å gjøre 
det enkelt.

– Vi tenker kvalitet, sa Holger Nilsen fra 
talerstolen, men lettet i tillegg litt på hem-
melighetens slør:

– Vi drar ut i totida om natta. Da er vi 
på land igjen ved 10-tida, mens det ennå er 
stille på bruket og vi får god tid til å ta vare 
på råstoffet. 

Is er også en nøkkelfaktor. Uansett vær 
og temperatur forsøker de to fiskerne å få 
med seg is ut på feltet. Målinger viser at om 

de har med seg is holder fisken null gra-
der når de kommer inn, uten holder den 
fire grader. De to prisvinnerne sier dette 
betyr mye for kvaliteten. Ved at de alltid er 
to sammen ute på havet kan den ene dra 
mens den andre tar vare på fisken.

Rogn og lever blir også tatt godt vare 
på. To pensjonister og Holgers kone Greta 
hjelper til på land. Greta tar vare på rogna 
som pakkes i fine esker på fire kilo og sen-
des ut i markedet. 

I og med at de to leverer så tidlig på da-
gen, kan fisken også sendes videre fra Myre 
tidligere enn ellers.

«Det disse fiskerne gjør sammen med 
fiskekjøperen sin viser hvor viktig det er 
å tenke kvalitet i et verdikjedeperspektiv. 
Både fisker og fiskekjøper må gjøre job-
ben for at det skal bli bra ut til forbruker», 
sier avtroppende styreleder i Råfisklaget, 
 Robert Hansen i en pressemelding fra Nor-
ges Råfisklag.

På grunn av ulike kvoterettigheter er 
ikke båtene registrert som samfiskere. Det 
medfører at de fisker sammen på begge bå-
tene i stedet for bare å bruke den ene. «Vi 
passer været og ror på den største når det 
er ruskete. Den minste båten ror vi når vi 
tror det blir godt vær» sier Nilsen «Jeg vet 
ikke hvor mye jeg skal utdype det, men det 
er helt fantastisk å være to i båten. Det gjel-
der både sikkerhet, arbeid og trivsel. Det vil 
jeg anbefale på det varmeste.» sier Holger 
Nilsen. 

Kaldt, enkelt og tidlig
Årets kvalitetsfiskere – Bård Roar Johnsen (t.v.) og Holger Nilsen. Foto: Svenn A. Nielsen  
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En svak summing høres i salen. Delegatene bøyer seg mot hveran
dre, hvisker stille. Vaktsomme journalister holder kameralinsene i giv 
akt, sjekker blits og blender. Det har gått rykter om at delegatenes 
jubileumsgave til Norges Råfisklags 75årsjubileum er opprør mot 
valgkomiteen, benkeforslag og dragkamp om ledervervet. Valgkomi
teens leder kremter før han leser opp forslaget til nytt styre.

Av Svenn A. Nielsen

– Ny leder etter Robert Hansen: Johnny 
Caspersen, Fiskebåt, kommer det fra taler-
stolen.

Ett, to, tre sekunder holder hele årsmø-
tet pusten, men ingen rører seg. Ingen ber 
om ordet, ingen fremmer noe motforslag, 
og med ett bryter applausen løs. Fiskebåt 
– rederne – stortrålerne og alt dets vesen 
har for første gang inntatt toppvervet i or-
ganisasjonen som siden 1938 har vært det 
viktigste bolverk mot kapitalens utbytting 
av små folket – sjarkene langs kysten. 

Midt i byen
Johnny Caspersen tar i mot meg i Amt-
mannsgata i Tromsø, i bakken opp fra bak-
siden av biblioteket som før huset byens 
kino. Syv etasjer over asfalten kan han fra 
sin penthouseleilighet på 140 kvadratmeter 

se ned på og over det karakteristiske blanke, 
buede, titankledde bibliotektaket. 

– Du må ta bilde av meg med kirka i bak-
grunnen.

Hvorfor han sier dette, vet jeg ikke. 
Johnny betrakter stort sett kirker fra ut-
siden. Kanskje kan det ha sammenheng 
med at jeg, skribenten, ofte befinner meg 
inne i kirker. Jeg vet ikke, vi snakker ikke 
mer om det, men bildene tar jeg fra den 60 
kvadratmeter store terrassen. Johnny for-
an, i bakgrunnen panoramautsikten mot 
sundet, tinden og Tromsdalen der Ishavs-
katedralen, Tromsøs absolutte klisjé, hviler 
i kveldssola.

Sjark på Rebbenesøya
På Rebbenesøya har Johnny hytte og sjark. 
Fra veien ser du bare et lite røst med et 
v indu i, men kommer du opp bakken åpen-
bares et fantastisk hus. Der er han så ofte 

han har tid. Nyter lukta av fjære og hav når 
han går om bord i sjarken og setter kursen 
mot fiskefeltene.

Født ble han på Ringvassøy – i Nesbukt, 
men fem år gammel ble han flyttet til 
Rebbe nesøya, til Skogvik. Familien overtok 
huset etter Peder Skogvik, en gammel is-
havsskipper som valgte å flytte til byen. Det 
lille gårdsbruket og en sjark ga utkomme 
for familien Caspersen.

– Jeg var mye sammen med far på sjøen. 
Vi gikk fjorten dager på skolen og hadde 
fjorten dager fri, forteller Johnny. 

Tidlig farløs
Han var den midterste av tre brødre, og 
oppdaget tidlig at livet om bord var bedre 
enn det meste annet. Aldri var det noen tvil: 
Johnny skulle bli fisker. Da faren, som døde 
så alt for tidlig, Johnny var bare 14 år, mente 
han burde gå videre fra framhaldsskolen til 
realskolen, nekta gutten plent.

– Ikke tale om at jeg skulle gå mer på 
skole. Jeg skulle bli fisker, ler Johnny. Og 
slik ble det. 

Farens skjebne, hjertesvikt bare 45 år 
gammel, handler også om gener, forklarer 
Johnny. Men holder du deg i form, kan du 
leve lenge, og Johnny er en ivrig mosjonist 
som passer på helsa. Elsker å gå på ski om 
vinteren, og så ofte han har anledning er 

Sjarkfisker, reder 
og forvalter
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han også sammen med barnebarna, Elias 
(6) og Sander (8) på kunstisbanen i Troms-
dalen. Medlemskapet i Tromsø skøyteklubb 
er i orden.

Elsker skiene
Allerede som 13-åring slutta han å røyke.

– Ho mor, Olaug, oppdaga at jeg røkte. 
Jeg ble syk av det, og så ville jeg gjerne være 
med far, Jens, på Finnmarka. «Det kan du 
bare glemme, sa mor, hvis du skal fortsette 
med røykinga». Da sluttet jeg tvert, og har 
siden aldri røkt.

Skiene er Johnnys store hobby. 600–800 
kilometer blir det hver vinter – i lysløypa og 

på fjellet, og om sommeren kommer rulle-
skiene fram.

Karrieren som sjarkfisker varte ikke så 
veldig lenge. Sammen med broren Kjell 
gikk Johnny i 1971 på kystskipperskolen. 
Det var under det han kaller «storåran». 
Kolossalt med skrei gikk i havet, og Johnny 
var med «Finnbøen».

Kjøpte båt
– Jeg husker jeg fikk utbetalt over 30 000 
kroner. Jeg gikk og kjøpte meg slagverk, og 
enda hadde jeg bra med penger til overs. 
Kjell, som er seks år eldre, eide en Renault 
8. Med den dro vi til Ålesund der vi hadde 

kontakt med en skipsmekler. Vi så på man-
ge båter, men kunne ikke bestemme oss. Så 
får vi, mens vi sitter i møte med mekleren, 
se en båt komme inn på havna.

Det viste seg at den var eid av to eldre 
menn, og var til salgs. «Rosvik» kostet 
300 000. I tillegg betalte vi 30 000 for bru-
ket, og i september gikk de to unge rederne 
båten hjem.

Det ble ingen billig båt. Alt ungdommene 
tjente gikk til vedlikehold og oppgradering, 
og de to brødrene tok også kystskipperserti-
fikat og ettårig fiskeskipperutdanning. Men 
investeringen var likevel vellykket. De la 
om til rekefiske og gjorde gode sjøvær. Line 

Fra syvende etasje i Amtmannsgata ser Johnny ned på Tromsø bys flotte bibliotek. Foto: Svenn A. Nielsen
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om høsten, garn om vinteren og reketrål 
om sommeren.

Kjøp og salg
– Det er gode ungdomsminner, humrer 
Johnny fra godstolen. Kveldssola bader ve-
randaen i gult og gull. I 1984 var det tid for 
ekspansjon. «Rosvik II» – 90 fot nybygd 
båt ble overlevert. Ennå ett år beholdt de 
den første «Rosvik», før de solgte den. Da 
«Rosvik II» ikke fikk småtrålkonsesjon og 
det dabbet av med rekefisket, solgte de like 
godt båten til Island. Det var ingen dårlig 
handel. 14 millioner fikk de for den, og det 
ga noen millioner i det Johnny kaller over-
skuddskapital. Rentenivået var heller ikke 
verst for den som hadde penger å sette i 
banken, og frem til 1992 var brødrene Cas-
persen uten båt. Da kjøpte de «Rosvik III».

Rekeprisene var eventyrlige – 180–200 
kroner per kilo for den største. De solda, 
pakket i kilospakker og solgte. Det gikk ikke 
mer enn 50 reker på hvert kilo. Det ble pen-
ger av slikt.

Gode folk
– Vi har hatt godt med flaks, men også litt 
kløkt, sier Johnny, og han legger til:

– Du må ha gode folk med deg. Vi har 
hatt fantastisk godt mannskap. Det har 
vært en nøkkelfaktor.

Jeg går i surr i båter, kjøp og salg. Johnny 

som etter hvert gikk på land for godt og ble 
rederiets administrasjon, prøver så godt 
han kan å holde meg på rett kjøl, og etter 
«Rosvik IV» kom visstnok «Lyshaug» før de 
kontraherte en virkelig stor tråler på 55 me-
ter, rigget for dobbelttrål. Den ble hetende 
«Rosvik V». Men i 2007 var redereventyret 
over. Brødrene Caspersen solgte båten. 

Tette brødre
I 2002 ble Johnny innvalgt i styret i Råfisk-
laget, og året etter kom han med i arbeids-
utvalget. Det er altså ingen skårunge som 
nå har tatt plass øverst ved bordet når styret 
samles. Organisasjonserfaring er det blitt 
mye av. Nordnorsk rederiforening og Fiske-
båt Nord har han sittet i ledelsen for.

– Jeg vet hva det dreier seg om. Jeg har 
krangla mye med FHL og for så vidt andre 
også, ler han.

Han og broren, Kjell, har et tett forhold. 
Nesten alt har de hatt sammen i alle disse 
årene.

– Det er vel bare kjerringen vi har holdt 
for oss sjøl, flirer Johnny. Kjell er seks år 
eldre, og det var i hans fotspor Johnny gikk 
etter at faren døde, før han selv ble fullbe-
faren.

Tilbake i sjarken
– Han skulle lære meg å spleise. Da ga han 
meg to tauender og ga klar beskjed: «Har 
du ikke lært deg å spleise til klokka åtte, får 
du juling.»

I dag er broen tilbake der han startet. 
I en sjark – en 42 fot Cardinal. Sammen 
med sønnen og en tredje mann, fisker han. 
170 tonn torsk ble det i vinter, og Johnny 
tok seg tid og ble med ei uke på tampen av 
 sesongen.

– Går det lenge mellom hver gang jeg 
kommer meg på havet, blir trangen sterk. 
Når det har vært mange møter, kjenner jeg 
lengten etter havet som påtrengende, sier 
han.

Dempet motstand
– Tror du bakgrunnen din kan ha dempet 
motstanden mot å la en fra Fiskebåt slippe 
til som leder?

– Det skal ikke jeg dømme om, men det 
kan være, og tillegg kan det jo også hende 
jeg har vært med på noe fornuftig innimel-
lom, smiler han.

Johnny Caspersen beklager at både Ro-
bert Hansen og Hilmar Blikø, Råfisklagets 
to nestorer, nå ble nødt til å tre ut av styret.

– Men hva er det som gjør deg egnet til å 
være styreleder?

– Kanskje er det allsidigheten. At jeg har 
kunnskap om mange forskjellige drifts-

former og kjenner næringa fra bunnen av. 
I tillegg har vi jo litt overskuddslikviditet i 
firmaet vårt som vi forvalter, og det gjør at 
jeg også har litt kunnskap om den siden av 
Råfisklagets virksomhet.

Veiskille
– Råfisklaget står kanskje ved et veiskille? 
Robert Hansen er ute, og vi har fått en 
ny lov?

– At Robert gikk ut av styret var vel mer 
en tilfeldighet, men ny lov og nye forskrif-
ter gjør at du nok har rett i det – vi står ved 
et veiskille. For Råfisklaget blir det viktig at 
vi i tida som kommer kan balansere dette, 
slik at vi ikke blir oppfattet som et salgslag 
for staten. Det er naturlig at vi får og påtar 
oss samfunnsoppgaver, men vi må passe 
på balansen mellom det å være fiskerne sin 
organisasjon, det å være statens kontrollør 
og det å forvalte de verdiene vi får hand om.

Stor kompetanse
Johnny Caspersen skal ikke henge over 
skuldra på adm. dir Trygve Myrvang, men 
lover at han gjennom hyppige møter skal 
holde et våkent øye med det som skjer.

– Jeg tror ikke dette blir så vanskelig. Vi 
har svært kompetente folk i Råfisklaget. 
 Likevel er det jo slik at når vi taper en kamp 
om prisen, så blir kaillan sur, men når vi 
vinn og prisen går opp, hører vi lite eller 
ingenting.

Johnny sier han i likhet med Robert Han-
sen vil forsøke å holde god kontakt med 
medlemmene og organisasjonene, delta på 
møter der det er mulig.

Kjøperne er kundene
– Men det er også viktig å holde kontakten 
med motparten for å kunne se det totale 
bildet. Kjøperne er våre kunder, og skal vi 
komme ut av situasjonen med den alt for 
lave prisen på torsk, må det samhandling 
til. Markedsarbeidet blir utrolig viktig. Vi 
har mange produkter vi kan konkurrere 
med i markedet, men disse selger seg ikke 
selv, sier Johnny.

Nye markeder
Den lave fiskeprisen har ikke bare vært ne-
gativ. Johnny påpeker at prisen har ført til at 
man nå er inne i nye markeder, og jo mer 
man kan løfte ut av Portugal, jo bedre er 
det, mener den nye Råfisklagslederen.

– At du er litt av en kremmer, er det en 
styrke?

– Absolutt, og mange fiskere er slik, de 
liker å kjøpe og selge, og det er absolutt en 
styrke, ikke bare for den enkelte, men for 
hele næringen. 

«Har du 
ikke lært deg 
å spleise til 
klokka åtte, 
får du juling.»
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70 000 
på 16 dager
Torsketunger 
finansierte studier
På 16 dager tjente hun imponerende 70 000 kro
ner på å skjære torsketunger. For Mona B. Karlsen 
(18) fra Øksnes kommer pengene godt med. Den 
iherdige jenta tar også to års videregående utdan
ning i løpet av ett år – som privatist. Målet er å 
skaffe seg studiekompetanse. Ulempen er at hun 
verken får studielån eller stipend til dette, og da er 
inntekten fra tungeskjæringen kjærkommen.

Av Svein-Arne Nilsen

Mona B. Karlsen var ikke mer enn 12 år da hun begynte å reise til 
fiskeværet Stø for å tjene penger på å skjære torsketunger. Hun 
oppdaget at dette var en hobby det var mulig å tjene gode penger 
på i løpet av noen hektiske vintermåneder. Nå er hun student og 
tar to år på videregående skole på ett år, for å sikre seg allmenn 
studiekompetanse. Dette studiet tar hun som privatist. Det gjør at 
hun hverken får stipend eller studielån. Men hun fant løsningen 
på sine økonomiske utfordringer; tungeskjæring.

– Jeg er opptatt av å klare å finansiere min utdanning selv. Der-
for søkte jeg til fiskemottaket på Stø i Vesterålen der jeg har tilbrakt 
flere vintre og tjent gode penger på å skjære tunger. Jeg hadde satt 
meg som mål at jeg skulle jobbe intensivt over en kortere periode 
for å se hvor mye jeg kunne tjene, forteller attenåringen.

1,5-2 tonn torsketunger
I løpet av 16 dager klarte hun å skjære 1500-2000 kilo. Noe som ga 
henne en fortjeneste på hele 70 000 kroner. Ja, du hørte riktig, sytti 
tusen kroner. Det var mer enn hun hadde forventet. Fisket utenfor 
Vesterålen var veldig godt sist vinter, og mange av de som var faste 
tungeskjærere møtte ikke opp. Det ga attenåringen gode mulig-
heter til å jobbe både sent og tidlig.

– Ja vinteren ble mer lønnsomt enn jeg hadde forventet. Jeg had-
de satt meg som mål å passere 50 000 kroner. Jeg har klart 20 000 
mer. Det er jeg veldig fornøyd med, selv om det ble lange arbeids-
dager, forteller hun.

– Jeg føler meg privilegert, legger den arbeidsomme attenårin-
gen til. 
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Kjøpte båt for 
torsketungepenger

Stolte båteiere: Fjerdeklassingene Sigurd Einarsen, nærmest og David Hermansen skar tunger og tjente nok til å kjøpe seg hver sin båt. Foto: SveinArne Nilsen

Fjerdeklassingene David Hermansen og Sigurd Einarsen hadde 
bestemt seg: Klarte de å tjene nok penger på å skjære tunger, skulle 
de kjøpe båt. I dag er de begge stolte eiere av hver sin båt med 
motor.

Av Svein-Arne Nilsen

Midt i en nordnorsk sommer tester de to 
unge rederne sine flunkende nye farkos-
ter. Riktig kledd for anledningen med red-
ningsvester og automatstopp, har de ivare-
tatt sikkerheten slik de skal når man ferdes 
på sjøen. Sist vinter debuterte de begge 
som torsketungeskjærere og det ga penger 
på konto. David tjente 10 000 kroner og 
Sigurd 6 000 kroner i sine første sesonger 
som torsketungeskjærere. 

10 000 kroner
– Jeg hadde bestemt meg. Tjente jeg nok 
penger, skulle jeg spare til egen båt. Da jeg 
hadde tjent 10 000 kroner, visste jeg at det 
var mulig å få kjøpe meg en brukt båt av 
typen Steady med motor. Det klarte jeg, og 
for få dager siden kjøpte jeg denne med 
en 7 hk motor, sier den unge rederen stolt 
med hånden godt plassert på styrespaken. 

Han klarer ikke helt å skjule stoltheten 
over både båt og motorkraft.

Nøye med sjøvett
Sigurd har ikke brukt så mye penger av 
egen lomme på sin båt. En del av pengene 
har kommet fra foreldrene. Men det koster 
å fylle drivstoff. Da kommer de pengene 
han har tjent på torsketunger godt med. 

– Ja, vi tar alltid på oss redningsvester før 
vi går om bord. I tillegg har en vi en stopp-
knapp som gjør at motoren slår seg av om 
vi skulle falle i havet. Det synes vi er veldig 
trygt når vi er ute og kjører. 

– Vi har fått igjen for at vi sto på i vinter, 
og vi kommer helt sikkert til å fortsette å 
skjære torsketunger neste vinter. Kanskje 
kan det bli penger til større båter med stør-
re motor om noen år, sier guttene, før de 
gir gass og setter kursen ut i havnebassen-
get på Myre. 
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– Som marinbiolog fra New Zealand er det interessant for meg å 
oppleve at kråkebollerogn her i Norge nærmest blir presentert som 
en nyhet. I New Zealand er den årlige fangsten 1200 tonn. Kråke
boller er blitt høstet og spist siden før europeerne kom til New 
 Zealand. På grunn av høy etterspørsel må fangsten i dag begrenses. 
I Norge står den dyrebare ressursen praktisk talt urørt.

Av Bjørn Tore Forberg, Nofima

Det sier Philip James som etter en stipen-
dieperiode på to år nå er ansatt som forsker 
ved matforskningsinstituttet Nofima. Hans 
oppfatning av ressurssituasjonen på kysten 
av Norge oppsummeres som følger: «The 
land of milk and honey»

Urørt rikdom
– Mens fiskerne langs kysten av New Zea-
land gjerne skulle hatt større kvoter av 
kråke boller, har Norge nesten ikke rørt sin 
bestand som rundt regnet er på 80 milli-
arder kråkeboller. Dette til tross for at den 
norske grønne drøbak-kråkebolle-rogna 
er mer velsmakende og høyere priset enn 

rogna fra den noe større kråkebollen fra 
New Zealands farvann. Det virker som om 
Norge er velsignet med så mye torskefisk 
og pelagisk fisk at fiskerne rett og slett ikke 
har tid til å satse på kråkebollefangst. 

Fiskere bør dykke
– En av mine oppgaver som forsker ved 
Nofima er å bidra til kunnskap om kråke-
bollenes biologi og hvilke grep som kan 
gjøres for å etablere en bærekraftig fangst-
strategi basert på kråkebollenes biologi. Så 
snart man vet hvor og når kråkebollene er 
modne, bør det ligge an til rasjonell fangst. 
Dette kan skje ved hjelp av en ROV vi har 
utviklet ved Nofima, men også med mye 
enklere feller. Jeg mener at for å drive effek-
tiv kråkebollefangst, bør fiskeren også være 

Kråkeboller for millioner
– fiskerne har ikke tid
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dykker. Det er ikke tradisjon for i Norge – å 
fiske ved å dykke.

Sammen med flere forskerkollegaer fra 
Nofima var Philip James nylig på et arran-
gement i Tromsø kalt «Smak av kysten».

Nyttig og tverrfaglig
– Dette var et møte mellom sjømatprodu-
senter, kokker og forskere, et meget nyttig 
tverrfaglig møte der man fikk delt kunnskap 
og erfaring langs verdikjeden på tvers av fag-
områder. Kanskje skulle slike møter i fram-
tida også inkludere fangstleddet, sier James.

Han viser til at hovedoverskriften i avi-
sene etterpå, var en hyllest til den velsma-
kende kråkebollerogna. Kokkene framholdt 
den utsøkte smaken, noe forskjellig men av 
høy klasse både for den «ville» og den opp-
drettede. Forsker Trude Borch mente at krå-
kebollerogn vil være et norsk svar på «rus-
sisk kaviar», og anbefalte produktet som en 
av flere matsuvenirer fra norskekysten.

– Jeg har samarbeidet med kråkebolle-
gründer Øyvind Jørgensen i Troms Kråke-
bolle AS. Dette er et av svært få selskaper 
i verden som har satset på oppdrett av krå-
kebolle med utgangspunkt i kråkebollenes 
larver. Om han lykkes fullt ut, og det både 
håper og tror jeg han vil gjøre, så er det ene-
stående i verdensmålestokk, sier James.

Men han legger til at det vil være nær-
mest meningsløst å ikke satse målrettet på 
forsvarlig villfangst av den betydelige krå-
kebollebestanden Norge har. 

Vinn-vinn-situasjon
– Norge har trolig den eneste kråkebolle-
bestanden av betydning som ikke er over-
beskattet. Tvert om er bestanden proble-
matisk stor i forhold til beitegrunnlaget 
som er tare. Tareskogen i Norge har i man-
ge år vært nedbeitet av kråkeboller, noe 
som har redusert bestandene av kysttorsk 
og andre kystnære fiskeslag. Bærekraftig 
fangst av kråkeboller vil derfor gi en vinn-
vinn-situasjon for en kystnasjon som for 
de store bestandene har fått internasjonal 
anerkjennelse for svært god forvaltning av 
havets ressurser, sier Philip James.

To helt nye bestander
– I tillegg til et stort tilfang av verdens stør-
ste bestander av torskefisk og pelagisk fisk 
har man i norske farvann fått to helt nye 
verdifulle bestander gratis henholdsvis fra 
Stillehavet og det vestlige Atlanterhavet, 
sier James.

På slutten 1970-tallet ble et kjempestort 
12 kilos eksemplar av en kongekrabbe fan-
get utenfor kysten av Øst-Finnmark. Det 
var gamle Sovjet som på 1950-tallet impor-
terte kongekrabbe fra Stillehavet og satte 
dem ut i Karahavet. Bestanden vokste raskt 
og ga ny næringsvirksomhet både i Nord-
vest-Russland og langs Finnmarkskysten. 
Fiskerne fikk betalt mer enn 100 kroner per 
kilo de første årene.

– En absolutt nyhet under arrangemen-
tet «Smak av kysten» var eksemplarer av 

snøkrabbe. Dette var prøver som var hentet 
fra den første snøkrabbefangsten i norske 
farvann. Mens kongekrabben i 35 år har 
krabbet vestover etter nytt beitegrunnlag, 
har snøkrabben krabbet vestover fra Alaska 
til Barentshavet, sier Philip James.

The land of milk and honey
Hans karakteristikk av kystnasjonen Norge 
er at dette er «the land of milk and honey».

– Man trenger ikke nevne de enorme res-
sursene av olje og gass i norsk økonomisk 
sone for å anvende den bibelske benevnel-
sen «melk og honning». Sjømatressursene 
kan måles i en million tonn torsk (Norge 
og Russland) og drøyt en million tonn pela-
gisk fisk. I tillegg oppdretter Norge en mil-
lion tonn laks per år. Et enkelt middels stort 
norsk lakseanlegg produserer like mye som 
hele New Zealands samlede lakseoppdrett. 
Det som er stort i New Zealand er fangst 
og oppdrett av muslinger. Men det som er 
slående i sammenligningen mellom de to 
nasjonene, er at norske fiskere har så mye 
ressurser som skal høstes, at de ikke har be-
hov for å høste den rike ressursen av høyt 
betalt kråkebolle, sier Philip James.

New Zealand har et noe mildere klima 
enn Norge, men de to kystnasjonene har 
mange likhetstrekk geografisk og omtrent 
samme folketall. Lynnet er også omtrent 
det samme. Ikke minst minner nordlen-
dingene mye om oss, vi er like frittalende 
og har samme humor, sier Philip James. 

a Philip James er opprinnelig fra New 

 Zealand. Her gir han norske kokker tips om 

hvordan de kan servere kråkeboller, en ressurs 

han mener Norge bør utnytte i langt større grad. 

Foto: Bjørn Tore Forberg, Nofima.

D Så lekkert kan kråkebollene serveres, og 

i verden er dette en etterspurt delikatesse. 

Foto: Bjørn Tore Forberg, Nofima.

d Snøkrabbe er siste nytt på matfronten i den 

norske marine fauna. Fra venstre Kjell Midling, 

Nofima, Gunnar Andersen, Skarven og Sten 

Siikavuopio, Nofima. Foto: Bjørn Tore Forberg, 

Nofima.
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Nederlenderen Corné Fieret (18) var skolelei og ville prøve seg ute i 
arbeidslivet. Det endte med jobb som fisker i Øksnes.

Av Svein-Arne Nilsen

Vi møtte han nylig sammen med mannska-
pet M/K «Vornesværing» av Øksnes da de 
ryddet opp i fangstredskapene. Line, garn, 
tau og blåser og alt annet som har med fis-
keryrket å gjøre, er helt nye begrep for den 
18 år gamle nederlenderen. Men det man-
gler ikke på interesse.

Tilfeldighet
– Det var en tilfeldighet at jeg havnet her 
i Øksnes. Faren min kjøper og selger fisk 
hjemme i Nederland, og noe av den kom-
mer fra Myre. Da jeg hoppet av videregånde, 
fikk jeg klar beskjed om at han ikke hadde 
noen jobb til meg. Ikke på denne tiden av 
året. Men så foreslo han at han kunne for-
høre seg hos fiskeindustrien i Vesterålen.

 Corné tygde litt på det forslaget, og tenk-
te at det kunne være spennende å prøve noe 
nytt. Jobb ble ordnet, og dermed havnet han 
på Myre.

Han vil være med på det meste som 
mannskapet på M/K «Vornesværing» må 
gjøre på sjø og land mens fisket står på. Og 
her er det mye nytt å lære.

Både sjø og land
Han begynte ved Myre Fiskemottak. Jobben 
på land var grei nok. han fikk se hvordan 
fisken ble behandlet og alt som skjedde 
med den etter landing. Etter hvert meldte 
imidlertid tanken seg om han ikke også 
skulle se hvordan det var å fange fisken.

– Jeg tok kontakt med noen av båtene, og 
fikk napp hos M/K «Vornesværing». Skip-
per Stein Ronny Vornes ville gi meg mulig-
heten som mannskap.

– Jeg hadde aldri vært med ut på fiske 
med en linebåt før. Da jeg endelig fikk sjan-
sen til å prøve meg som fisker, var det først 
og fremst for å lære. 

Tøff start
Det ble en tøff start. Corné Fieret debuterte 
på fiskefeltet med kraftig sjøsyke og mye 
mating av krabbe den første tiden. Men han 
var fast bestemt på at dette skulle han klare 
og han bet tennene sammen. Etter hvert ble 
han vant til bølgene og sjøsyken forsvant 
mer og mer. Ja det gikk etter hvert så bra at 
han så frem til hver dag de la fra kai for å gå 
på feltet. Nå vet han hva line, garn, egning, 
sløying og bløgging handler om.

Kommer gjerne tilbake
– Jeg må si at jeg er positivt overrasket over 
hvor lett han lærte og ikke minst at han var 
veldig interessert i å lære hvordan kystfis-
ket drives. Har du interesse og er villig til 
å stå på, kan du også bli en god fisker, sier 
skipper Vornes og ser fornøyd bort på sin 
nederlandske kollega. 

18-åringen angrer absolutt ikke på at han 
valgte å reise nordover til Vesterålen for å 
lære mer om fiskerinæringen.

– Jeg kom ikke hit først og fremst for å 
tjene mye penger. Målet var å lære mer om 
en næring jeg bare hadde hørt litt om. Jeg 
reiser tilbake til Nederland med mye mer 
kunnskap om fiskerinæringen enn det jeg 
hadde for bare få måneder siden. Det er en 
nyttig erfaring å ha med seg.

– Det som overrasket meg er hvor lite 
fiskerne får for fisken de kommer i land 
med, når jeg vet at hjemme i Nederland må 
vi betale mye mer pr. kilo for torsken. Får 
jeg sjansen til å være med som fisker en hel 
vintersesong, ser jeg ikke bort i fra at jeg 
kommer tilbake, sier Corné Fieret, og skip-
per Stein Ronny Vornes ser heller ikke bort 
fra at han kan få jobb som mannskap M/K 
«Vornesværing». 

Skoletrøtt nederlender ble fisker på Myre
Corné Fieret (18) fikk lære om norsk fiskerinæring på sjø og land i Vesterålen

V: Corné Fieret (18) orket ikke mer skolegang og endte som fisker i Vesterålen. H: Skipper Stein Ronny Vornes greier ugrei line sammen med Corné Fieret. Foto: SveinArne Nilsen
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En munnfull alger 
– I framtiden vil vi begynne å høste biomasse i havet fra et 

lavere nivå. Det vil gi en enorm økning i andelen organismer 

som vi høster fra havet, sier Atle Bones, professor i biologi 

ved NTNU.

Da nærmer vi oss starten av næringskjeden, nemlig 

plante plankton som utgjør matfatet til dyreplankton. Plante-

plankton er encellede alger, og det er her produksjonen av 

omega-3-fettsyrer starter. Algene produserer altså de viktige 

omega-3-fettsyrene vi høster fra fisken.

– Ved å høste tidlig i næringskjeden, unngår man risikoen 

for opphoping av tungmetaller og andre uønskede forbin-

delser. Det gir dessuten muligheter for å selektere de gode 

fettsyrene i en optimal mengde. Det betyr at vi får et bedre og 

sunnere kosttilskudd med omega-3-fettsyrer, sier Atle Bones.

Følger finnhval med jordskjelvsensor
Den enorme finnhvalen (Balaenoptera physalus) er en mystisk skapning.

Selv om den kan blir over 20 meter lang og veie opp mot 75 tonn, vet forskerne lite om hvor hvalen holder til og hva den foretar 

seg nede på dypet. Amerikanske forskere har begynt å kartlegge finnhvalen med undervanns-seismografer, og for første gang er 

noen av det gåtefulle dyrets hemmeligheter avslørt.

Finnhvalen lager en høy plystrelyd som varer i rundt et sekund. Og den gjentar lyden omtrent hvert 25. sekund. Målingene fra 

seismografene viser også at finnhval-sangen ligger forbløffende konstant på 190 decibel under vann. Det er det samme som rundt 

130 decibel over vann, og det er like høyt som en jetmotor. Ved å kombinere signalene som tas i mot i de åtte seismografene kan 

forskerne slå fast hvor hvalen svømmer. Gjennom å analysere hvalsangen kan de skille hvalene fra hverandre.

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no

Betaler mer for fisk fanget på krok
Kunder i britiske supermarkeder synes frossenfisken er mer 

fristende når den er merket «krokfanget».

Britiske kunder er villige til å betale opp mot 22 prosent 

ekstra for en pakning fryst torsk eller hyse når produktene er 

merket med «krokfanget».

– Merket «islandsk» gir også prisgevinst og det er store 

prisforskjeller mellom supermarkedkjedene, sier senior-

forsker Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.

Han mener at fiskeindustrien har gode muligheter til å 

bedre økonomien ved å tilby mer differensierte produkter i 

en situasjon med sterkt prispress som følge av rekordhøye 

torskefangster og svekket kjøpekraft i de viktigste hvitfisk-

markedene.

Foto: Visit Greenland
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– Hermetisk torskelever og Lofotpostei er gode tradisjonsprodukter 
og de smaker utrolig godt. Det sier forsker Trude Borch ved mat
forskningsinstituttet Nofima i Tromsø. Hun får medhold hos hotell
sjefen på hurtigruteskipet MS «Midnatsol» og hos den spanske 
hurtigrutepassasjeren Amparo Fernandez Carion.

Av Wilhelm Solheim, Nofima

Nofima stilte med forskerne Trude Borch, 
Audun Iversen og Morten Heide da nord-
gående hurtigrute MS «Midnatsol» var 
innom Tromsø 25. juni.

Sjømatsuvenir
– Vi er midtveis i vårt prosjekt om norske 
sjømatsuvenirer. Det er for lengst kartlagt 
at turister ikke kun ønsker å ta med seg 

hjem kunsthåndverk og postkort av mid-
nattssol og nordlys. Mat er en viktig del av 
en turistreise, og mat blir også stadig mer 
sentralt som reiseminne eller suvenir, sier 
Trude Borch og hennes kollegaer Audun og 
Morten.

Men de legger til at matsuvenirer må 
være tilpasset for dette formålet. En mat-
suvenir må være holdbar og riktig pakket. 
Den bør også aller helst være forsynt med 
informasjon som forteller at dette er et 

norsk produkt, og det bør fortelles ei god 
historie om matproduktet enten det er tørr-
fisk, hermetisk torskelever eller hermetisk 
kongekrabbe.

Norge en sjømatnasjon
I løpet av dette forskningsprosjektet er det 
gjort grundige undersøkelser, med inter-
vjuer og en workshop med representanter 
fra spisesteder og matutsalg samt to fokus-
grupper med turister på Hurtigruten. 

– Det er helt klart at turistene som reiser 
i Norge, enten til lands eller langs kysten 
med Hurtigruten, tenker på Norge som 
en sjømatnasjon. De har forventninger til 
norsk sjømat, og de ønsker svært gjerne å 
kunne kjøpe med seg matsuvenirer hjem, 
sier Borch.

På hurtigruteskipet «MS Midnatsol» pre-

Suksess for matsuvenir
King Oscar mønstret på Hurtigruten med
Lofotpostei og Lofotlever
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senterte Nofima-forskerne en prototype på 
en matsuvenir som er utviklet i samarbeid 
med hermetikkprodusenten King Oscar. 
Produktet er en godt illustrert pakke med 
en boks Lofotpostei og en boks med Lofot-
Lever. Pakken er blant annet merket med 
norsk flagg og et stort bilde av Kong Oscar. 
På innsiden av lokket fortelles historien om 
torsken som kommer til Lofoten for å  elske 
og gyte, og det gis tilberedningsforslag for 
posteien og torskeleveren. I tillegg til hyg-
gelig respons fra turister som både fikk 
smake tran og Lofotpostei, fikk forskerne 
tilbakemelding på suvenirprototypen fra 
hotellsjefen på MS «Midnatsol» Aksel A. 
Antonsen, og fra produktutviklingssjefen i 
Hurtigruten ASA, Vebjørn Jacobsen. Disse 
to var fornøyd med produktet, men hadde 
samtidig forslag til forbedringer. 

Polarsirkeltran
Hotellsjef Antonsen var veldig entusiastisk 
til flere sjømatsuvenirer ombord, og han 
delte villig historien om hvordan noe så en-
kelt som tran har slått an som en del av en 
sermoni som hurtigruten arrangerer ved 
passering av Polarsirkelen.

– Vi tenkte at ei skje tran ved Polarsir-
kelen kunne passe godt i tida rundt Lofot-
sesongen med torskefiske. Men dette har 
nå blitt så populært at vi kjører transma-
king hele året. Ei skje med torskelevertran 
er noe den voksne generasjonen nær sagt 
verden over har med seg fra barndom-

men. Det smaker ikke så godt, men ved 
passering av Polarsirkelen blir det en opp-
levelse av skrekkblandet fryd, sier Aksel A. 
Antonsen.

Idé fra Seattle
Trude Borch sier hun fikk ideen til sjø-
matsuvenirprosjektet under et besøk på et 
fisketorg i Seattle for tre år siden. Der fant 
hun mange matsuvenirer i lekre forpak-
ninger som besøkende kunne kjøpe med 
hjem. Det slo henne at det der, det har vi 
lite av i Norge. 

Vel tilbake i gamlelandet fikk hun med 
seg sine flinke kollegaer Morten Heide 
og Audun Iversen på å søke partnere og 
finansiering av et sjømatsuvenirprosjekt. 
Partnerne ble King Oscar, Hurtigruten, 
Lofotenmat, Anita Gylseth Sjømat og «De 
Historiske hotel- og spisesteder». Finansi-

eringskilde ble Innovasjon Norge gjennom 
Marint verdiskapingsprogram. 

– Hva gjør dere videre i prosjektet?

Tester videre
– Vi tester nå ut denne prototypen med 
oppfølgende undersøkelser. Deretter blir 
resultatene fra prosjektet publisert og vi 
håper at det som kommer frem i prosjektet 
skal inspirere reiselivs- og sjømataktører 
til nytenking med hensyn til reiseminner 
eller suvenirer. Det er helt klart et marked 
for gode matsuvenirer og det finnes et po-
tensial i produkter som kan tilpasses som 
matsuvenirer, sier Nofimaforskerne Heide, 
Iversen og Borch.

De legger til at det også er viktig å la seg 
inspirere av landbruket som ligger et heste-
hode foran sjømatsektoren når det gjelder 
matsuvenirer. 

a Mens produktet soler seg i glansen fra 

den første suksess, drøfter ekspertene mulige 

forbedringer i bakgrunnen. Foto: Audun Iversen, 

Nofima

D Forsker Trude Borch ved Nofima har ledet 

forkningsprosjektet som nå gir mulighet til å 

selge matsuvenirer fra Norge. Her viser hun 

frem King Oscar torskeleverpostei sammen 

med produktutviklingssjef Vebjørn Jacobsen og 

hotellsjef Aksel A. Antonsen. Bak står Nofima

forskerne Morten Heide og Audun Iversen. Foto: 

Audun Iversen, Nofima

d Hurtigrutepassasjer Amparo Fernandez Ca

rion intervjues av TV2 etter å ha fått en skje tran 

av hotellsjef Aksel A. Antonsen. Foto: Audun 

Iversen, Nofima
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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 drysset 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

Framgangsmåte:
Skjær steinbitfileten i serveringsstykker og 
vend stykkene i en blanding av hvetemel, 
salt og pepper. Stek steinbitfileten gyllen 
i olivenolje i middels varm stekepanne til 
den er såvidt gjennomstekt.

Skjær sjampinjong i skiver og surr den i 
smør sammen med hvitløk.

Skjær tomat i båter og ha sammen med 
sopp og hvitløk. La det surre i to minutter, 
og tilsett fiskekraft.

Kok opp og smak til med salt og pepper. 
Dryss over litt frisk basilikum. 

Server steinbiten med sopp- og tomat-
blandingen og kokt ris. 
Tips: Bytt gjerne ut hvetemelet med 
polenta gryn, det gir en sprø og fin steke-
skorpe. 

Burger med torsk
Dette er en real burger med torsk. Rotgrønnsa
kene gjør retten ekstra god og sunn. En burger 
som lett faller i smak hos både små og store.

4 porsjoner
600 g torskefilet 
1 stk bakepotet 
2 stk gulrot 
0,25 stk sellerirot 
1 skive kålrot 
3 ss rapsolje 
2 ss smør 
1 stk løk 
1 stk tomat 
salt og pepper 

Karrimajones:
2 dl majones 
2 ss karri 

Tilbehør:
4 stk burgerbrød 
salat 

Framgangsmåte:
Sett stekeovnen på 200 grader. Skjær potet 
og rotgrønnsakene i staver.

Legg de på en stekeplate, drypp over rap-
solje og dryss på litt salt og pepper. 

Stek grønnsakene i stekeovnen i ca. 25 
minutter. Bland ingrediensene til karrima-
jonesen.

Skjær løk og tomat i skiver. Skjær tor-
sken i serveringsstykker og stek i smør, ca. 
tre til fire minutter på hver side. Strø på salt 
og pepper.

Varm burgerbrødene i stekeovnen. Legg 
salat på bunnen av burgerbrødet og legg 
over et stykke torsk sammen med løk og 
tomat. Dekk med toppen av burgerbrødet. 

Server burgeren sammen med rotgrønn-
sakene og karrimajonesen.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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Fiskegrateng
Fiskegrateng er en tradisjonsrik norsk rett de 
fleste kjenner igjen fra barndommen.

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

Tilbehør:
 råkost 
 potet 

Fremgangsmåte:
Sett stekeovnen på 180 grader.

Skjær torskefilet i biter.
Smelt smør og rør inn hvetemel. Spe 

med melk, litt om gangen. Rør godt mel-
lom hver gang til du får en saus uten klum-
per. Dersom du bruker rå fisk lager du sau-
sen ekstra tykk.

Avkjøl sausen litt, rør inn egg og smak til 
med salt og muskat.

Bland torskebitene inn i sausen og hell 
gratengmassen over i en smurt ildfast 
form. 

Dryss over griljermel.
Stek gratengen på nederste rille i ca. 

40 min. 
Server gratengen med råkost og kokt 

 potet.

Tips:
Fiskegrateng kan lages av alle  typer hvit-
fisk, både rå og kokt. Bruk gjerne rester fra 
dagen før. Kokt makaroni eller grønn saker 
kan erstatte litt av fiskemengden. Steke-
tiden vil være kortere når fisken er kokt.
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