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Så langt er dryppene fra utvalgets arbeid 
kommet i form av bestilte rapporter fra 
norske forskningsmiljøer. To av rapportene 
går direkte inn på fiskernes sentrale lov
verk og på stabiliteten i kvotefordelingen 
mellom flåtegruppene i fiskeflåten. 

Vi har i dag et hovedprinsipp om at fiske
båter skal være eid av fiskere som er aktive 
på båten eller i administrasjonen på land. 
Dette er et godt prinsipp som er forankret 
i deltakerloven. Hva er mer riktig enn at 
de som er ute og drifter på havet også som 
hovedregel skal eie båtene de drifter med? 
Deltakerloven er selveierdemokrati i prak
sis, og dette er jo mange opptatt av.

Så er det gitt noen dispensasjoner hvor 
industribedrifter har fått kjøpe trålere for 
å styrke grunnlaget for industridriften på 
land. Man har med andre ord fått prøvd ut 
såkalt vertikal integrasjon hvor industrien 
eier fiskeflåte. Nesten 50 prosent av de nor
ske trålerrettighetene i torskefisket er i dag 

eid av industriselskaper med dispensasjon 
fra deltakerloven. Før man går løs på det 
gjeldende lovverket, må det være naturlig 
å se på den industrielle effekten av eksis
terende vertikal integrasjon.

Nå argumenteres det for at deltakerloven 
skal svekkes eller sågar fjernes. Begrunn
elsen for dette er bl.a. at industrien skal 
kunne sikre seg bedre kontroll med sin rå
stofftilførsel gjennom å eie fiskebåter. I dag 
kan en fiskeindustribedrift eie inntil 49,9 
prosent av en fiskebåt, men dette er tyde
ligvis ikke nok for alle.

Hva skjer hvis man svekker eller fjer
ner deltakerloven og samtidig løser opp på 
kvote fordelingen mellom flåtegruppene? 
Det vil medføre at alle, dog forhåpentligvis 
bare norske, personer og organisasjoner 
kan eie fiskebåter. Det er neppe mulig å 
begrense et utvidet eierskap bare til fiske
industrien. Hvordan skal i så fall en slik 
avgrensning foretas? Over tid vil man så 

få et økt innslag av investorer i fiskeflåten 
som utelukkende eier fiskebåter ut fra fi
nansielle motiv og som er lokalisert andre 
steder enn i fiskerisamfunnene. Er det 
en ønsket utvikling å svekke eiermiljøene 
langs kysten? Foretrekker virkelig norsk 
fiskeindu stri at fiskebåtene skal være eid av 
aksjefond og spekulanter bosatt i utlandet 
framfor at fiskebåtene er eid av naboene 
deres?

Med et økt press på å betjene avkastnin
gen til finansielle investorer, vil man få et 
krav om raskere strukturering med færre 
og større båter, gjerne med fryseri om bord 
slik at man kan selge i det globale marke
det i stedet for det lokale. Dette vil kanskje 
isolert sett øke avkastningen for fiskeflåten, 
men er det virkelig dette norsk bearbei
dingsindustri ønsker seg?   

Vi som ikke er særlig tess som håndverk
ere, vet at det er vesentlig enklere å rive ned 
enn å bygge opp. Denne lærdommen bør 
våre politikere ta med seg når de skal vurde
re framtidig eierskap til flåten. Den norske 
fiskeflåten er en suksesshistorie der dagens 
eiere og mannskaper er ryggraden i den 
nærings og bosetningsstrukturen vi har på 
kysten. Er dette noe man vil gi slipp på? 

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Mens markedene i Europa er i ferd med å stabilisere seg og pris
kurvene for vår høyt elskede torsk endelig igjen peker oppover, pågår 
det et viktig utredningsarbeid som vil prege fiskeridebatten i 2015. 
«Sjømatindustriutvalget» eller det såkalte «Tveteråsutvalget» skal i 
desember legge fram sin rapport med anbefalinger om hvordan man 
kan øke lønnsomheten i den norske sjømatindustrien.

Hvem skal eie fiskebåten?
M/S «Børfjelll» på vei inn til Fredvang  

for å levere. Foto: Charles A. Aas
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Av Svenn  A. Nielsen

«Har dokker tonge?» Det var første gang 
jeg møtte Jan Brox, jeg var utsendt for ett av 
de aller første utgavene av På første hånd og 
vi møttes på Røst. På fiskarheimen. Mens 
vi med stor nytelse spiste tungene, forklarte 
han rolig hva jobben gikk ut på. Se og snak
ke. Den dype melodiske stemmen med den 
umiskjennelig litt syngende klangen fra 
Arnøy satte seg fast i øret, og om jeg ikke 
lærte så mye om bløgging og utbløding, 
holdbarhet og kvalitet akkurat der og da, 
skulle jeg siden aldri ta feil når jeg møtte 
arnøyværinger – det er ingen tvil om hvor 
de kommer fra.

– Det var ikke en gang framhaldsskole 
der da jeg vokste opp. Du måtte hive deg 
i arbeid og det fort. Mulighetene var ikke 
mange – enten båten eller fiskeindustrien. 
Jeg havnet i industrien, forteller han. 

Ikke planlagt
At han skulle bli 70 har han aldri tenkt på 
selv om han har skjønt at han snart skal bli 
pensjonist. Mange sier det er viktig å plan
legge tida da du ikke lenger skal følge klok
ka og karre deg på jobb hver morgen. Jan 
Brox har ikke planlagt så mye.

– Fruen venter nok at middagen står på 
bordet når ho kommer hjem og at støvsug
eren har vært brukt. Ho e jo bare ungjenta 
og har ennå noen år igjen før hun blir pen
sjonist, smiler Brox der han på et lite møte
rom i avslappet positur med hendene foldet 
over en romslig korpus lar seg intervjue.

– Men noe skal jeg nok finne på, sier han.

Verden rundt
Ni år har han jobbet i Norges Råfisklag, 
men han var slett ingen novise da han som 
61åring kom inn døra til Fiskernes hus 
nedenfor Stortorget i Tromsø. Litt hadde 
han prøvd seg på havet, men mest på land, 
og han hadde fartet verden rundt. Som høy
skoleutdannet næringsmiddelteknolog og 
med statens fagskole for fiskeindustri og 

 arbeidslederutdanning i bagasjen, hadde 
han vært brukt både av FN og NordNorges 
største konsulentselskap, Barlindhaug.

I tillegg hadde han i yngre år også svingt 
kniven og skilt beingrinder fra blanke fis
kesider som industriarbeider. 16 år ble det 
til sammen i fiskeindustrien der han også 
hadde lederoppgaver.

På den kortfattede CV’en som er lagt ut 
på Råfisklagets hjemmesider kan vi blant 
annet lese: 

FN, Norad og Barlindhaug
Ca. 67 år som kurs og praksisinstruktør i 
fagbrevsammenheng (§20). Første formann 
i prøvenemdene i Fiskeindustrifaget og Næ
ringsmiddelfaget i Troms på 1990tallet (Ca. 
2,5 år). Der står det også at han har jobbet i 
ulike fiskeriprosjekter i regi av UNDP (FNs 
utviklingsprogram), AB, FAO, NORAD 
(Norges utviklingsorganisasjon), SIDA 
(Sveriges internasjonale bistandsorgani
sasjon) og Barlindhaug (konsulentfirma i 
Tromsø, 10 år). Spesialitet: Produksjons
teknikk, arealvurdering, og prosesslayout.

– Joda, humrer han i stolen. – Jeg har 
vært en slags ekspert i konsulentbransjen. 
Fartet verden rundt fra Alaska til Østen, i 
Afrika, både i øst og vest, og til Gamvik.

Barlindhaug trengte nemlig en mann 
som kunne fortelle hva som skulle være 
inne i husene de prosjekterte og bygde. 

I 10 år har han gått langs kaiene, besøkt fiskebruk og snakket, 
 snakket og snakket om kvalitet. Aldri med hevet stemme, men   
alltid like overbevisende. Nå er arnøyværingen og næringsmiddel
teknologen Jan Brox snart 70, og blir ubønnhørlig pensjonist.

kvalitet 
kvalitet 

Kvalitet
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Rombehov og produksjonslayout. Altså 
hvor dan maskineriet skulle plasseres i for
hold til hverandre for å gi en best mulig flyt 
i arbeidet. Jan Brox var mannen.

Liker ikke å reise
– Du er altså glad i å reise?

– Nei, ikke egentlig, men jeg har reist 
uhorvelig mye. Det har bare blitt slik, og 
noe av det jeg kommer til å savne minst 
som pensjonist er å stå opp i halv seks
tida og gå ut i snøkovet for å rekke et fly 
på Langnes. Jeg har gjort mitt for å slite ut 
både Twin Otteren og Dash’en. Når jeg nå 
reiser kan jeg jo starte litt seinere, sier han.

Han har nok å gjøre denne fredagen. 
Han og kona har bestilt to ukers Syden
tur med avreise lørdag, og Jan skal hjem 
og pakke. Kanariøyene venter. Men når går 
Sydenflyet ditt fra Langnes?

Han trekker pusten, ser på meg litt sånn 
på skrå, så smiler han:

– Klokka 06.00.

Kjenner holdningene
– Du kjenner holdningene til fisken som 
råvare?

 – Joda, jeg har vært der sjøl, så jeg kjen
ner både strømningene og holdningene. La 
meg si at det skjer mye bra, men tida vi le
ver i krever at alt skal være så rasjonelt. Vi 
har fått det så travelt. Men når prosesser ra
sjonaliseres bort som ikke skulle blitt borte, 
da er vi på gale veier.

– Hva mener du, helt konkret?
– Det handler om slakting og bløgging. 

Når det er blod i fiskekjøttet, vitner det om 
dårlig bløgging og dårlig utblødning. Det 
er ikke bra, og det bidrar ikke til kvalitet og 
holdbarhet. Vi ser jo klagene når de kom
mer, og vet hva det handler om. Men for 
all del – det leveres mye bra råstoff. Vi er 
jo ikke noviser i behandling av fisk i dette 
landet.

Ikke fornøyd
Jan Brox har sett en utvikling han ikke all
tid er like fornøyd med. Han forteller om 
opplevelser der hvitfisk blir behandlet som 
om den var pelagisk. Den pumpes opp fra 
havet og videre ned i lasterommet. Det vir
ker som om man helst ikke vil ta i fisken.

– Vi vet jo at det er mer og mer etter
spørsel etter fersk fisk. Den skal helst være 
ubeskadiget og den skal ha best mulig 
holdbarhet. I en slik sammenheng er det 
mange som er på ville veier, sier han med 
ettertrykk. Når fisken ikke blir slaktet når 
den skal slaktes, ikke bløgges når den burde 
vært bløgga, ja, da blir den ikke så robust og 
holdbar som den kunne vært.

Mens Jan Brox snakker minnes jeg tidli
gere samtaler. Noen resulterte i artikler. All
tid kommer argumentene rolig, men under 
den dype stemmen kan jeg av og til høre 
en innstendig oppfordring og en sterk over
bevisning. Jeg minnes grafiske fremstillin
ger som kanskje burde vært slått opp i ror
huset om bord i alle fiskebåter og som viser 
at torsken kunne holdt seg fersk i kanskje 
14 dager om den var handtert riktig.

Gnager på bløgging
– Jeg gnager nå på denne bløgginga, sier 
han nesten unnskyldende. Men det er jo 
fordi det ikke skal være blod i slakt. Det 
er ikke kvalitetsfremmende, og det skaper 
ikke holdbarhet. Jeg hører fiskere som sier 
det er gammeldags å drive med bløgging. 
Nå skal det direktesløyes. Det er effektivt 
og rasjonelt. Mitt motspørsmål er da om 
de tror at oppdrettsnæringen ville rasjonali
sert bort slaktinga av laksen. Det svaret ville 
jeg gjerne hørt. Det hadde vært spennede, 
– for ett er sikkert; da hadde de tatt tabbe 
på kvaliteten på fisken og ødelagt hele sitt 
rennommé.

– Men hva er gevinsten ved å behandle 
fisken slik du foreskriver?

– Prisen på fisken bestemmes av og til av 
etterspørselen, av og til av kvaliteten. Men 
selv i tider med lav etterspørsel, må vi ikke 
gå på akkord med kvaliteten. Vi må levere 
gode varer selv når etterspørselen ikke er så 
stor.

Kunne gitt seg før
– Du kunne vært pensjonist for flere år si
den?

– Jeg kunne gått av på 67, men så ble jeg 
bedt om å være med et halvår til, og så enda 
et, og så gikk nå halvårene, og her sitter jeg. 
Det er jo fint når noen vil bruke meg, sier 
han.

– Hva nå da? Kan vi risikere å se deg som 
pensjonert innleid konsulent vandrende 
kailangs og i korridorene på Råfisklaget 
også i tida som kommer?

– Jeg har lært en ting i livet – du skal al
dri si aldri, og om jeg bare holder meg på 
beina, utelukker jeg ingenting, svarer han 
mens smilet lurer seg frem under musta
sjen.

Ingen store planer
– Og hva skal du finne på som pensjonist?

– Jeg har ikke lagt store planer, og egent
lig skjønner jeg ikke at jeg nå snart er pen
sjonist. Det vil nok ta litt tid, og kanskje går 
det først opp for meg når det blir helt stille 
rundt meg. Huset på Arnøya har vi solgt. 
Her i byen har vi enebolig, så det er noe å ta 

tak i… Nå kan vi reise lenger om vi får lyst 
på en tur. Og så har jeg fotoapparatet. Jeg 
er veldig glad i å ta bilder, og så er jeg glad 
i musikk.

– Hva ser du etter når du tar bilder?
– Det meste, men jeg er veldig glad i å 

fotografere naturen. I musikken er jeg blitt 
stadig mer glad i den klassiske delen. Jeg 
spiller ikke selv, men jeg har to sønner som 
begge er involverte. 

– Hvordan har du opplevd å bli mottatt 
når du har kommert rundt på kaiene og an
leggene som kvalitetsinspektør?

Interessant og nødvendig
– Jeg har jo ikke vært inspektør annet enn 
når vi har vært på skreikontroll, og det har 
bare vært positivt. Vi er jo ikke kontrollø
rer som kommer utenfra. Både industrien 
og Sjømatrådet står bak og ønsker dette. Vi 
er en del av den interne kvalitetskontrol
len. Når vi lager rapporter, er det ikke for 
at noen skal henges ut og få seg en smekk, 
men for at produktet skal bli best mulig. 
Jeg formoder likevel at Sjømatrådet reage
rer dersom vi avdekker grove brudd. Vi er jo 
bedt om å komme fordi de tror at vi forstår 
oss på det som skjer.

– Summen av arbeidet er at det vi hol
der på med er svært interessant og også 
nødvendig, selv om vi ikke når frem til alle. 
Fiskerne, industrien og myndighetene er 
alle opptatt av kvalitetsarbeidet, og jeg me
ner det er viktig bare å holde liv i debatten. 
Agendaen er at man skal vite at noen kikker 
en i kortene. Det gjør, tror jeg, at man hol
der en viss standard, og i så henseende me
ner jeg at vi har en funksjon, sier Jan Brox.

Tre forbedringer
– Hvis du fikk bestemme, hvilke tre ting 
ville du forbedret?

– For det første ville jeg sagt til myndig
hetene, som har ansvar for fiskefartøy og 
hvordan disse skal utrustes, at det skulle la
ges nye retningslinjer. Vi bygger i dag båter 

« – Vi vet jo at 
det er mer og mer 
etterspørsel etter 
fersk fisk »
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som er flotte fangstmaskiner, men vi har 
ingen retningslinjer for det som skal skje 
når fisken kommer om bord. Jeg ville hatt 
regler som gjorde at vi fikk til rasjonelle 
og gode linjer og arrangement for utblød
ning. Mange båter mangler dette, de har 
et lasterom og ikke noe mer. Da blir det 
tungvint og man jobber ofte baklengs. Da 
blir det også lett å slurve. Noen skippere er 
rene ingeniører og har fått gode ordninger 
på plass i båter hvor det er lett å jobbe. Jeg 
skulle ønske vi fikk gode retningslinjer for 
alle. Da kunne vi skapt forhold som gjør det 
mye enklere å bringe på land et råstoff i god 
stand.

Obligatorisk råstoffkurs
– Og det andre?

– Alle må i dag ha sikkerhetskurs. Jeg 
ville innført et obligatorisk råstoffkurs i til
legg. Det er jo fisken man skal leve av.

– Er ikke det en fornærmelse mot fis
kerne?

– Ikke i det hele tatt. Mange vet hva de 

skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, men 
det kommer en masse folk om bord i båte
ne som ikke har peiling. De gjør det de blir 
bedt om, men har ikke noe bevisst forhold 
til det de holder på med.

Utnytte minsteprisen
– Det tredje jeg ville gjort hvis jeg fikk be
stemme, var å sørge for en effektiv og god 
utnyttelse av minsteprissystemet slik at den 
gode fisken fikk den prisen den fortjente. I 
dag kan man jo trekke for skamfisk, som jo 
gir et tydelig og negativt resultat. Jeg ønsker 
ingen priskrig, men at vi bruker minste
prissystemet som et middel til å heve kva
liteten på fisken. Vi vet jo at stabil og god 
kvalitet bidrar positivt til verdiskapingen, 
sier Jan Brox.

– Hva spiser du selv når du skal kose deg 
ekstra?

– Åh, da kan jeg spise lutefisk eller bok
nafisk eller lettsalta torsk. Eller fårikål. Du 
kan tro, jeg er ikke van på agnet, ler han.

Ei enkel sjel
– Hvem er Jan Brox?

– Han Jan Brox er ei enkel sjel som ikke 
legger seg borti så mye. At jeg har stelt med 
kvalitetsarbeidet, kommer jo av at jeg har 
fått et oppdrag. Nei, jeg er en enkel sjel, 
men jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan der 
jeg er satt, sier han.

Det nye Kystens Hus reiser seg bak solid 
innpakning på andre siden av Torghuken. 
Men før innpakningsplasten fjernes og byg
get åpner seg for leietakere og Norges Rå
fisklag, har Jan Brox pakket sammen sine 
private saker, ryddet kontorpulten og tatt 
bussen hjem til Kroken hvor han støvsu
ger, skreller poteter og koker lettsalta fisk 
til kona kommer hjem. Om da ikke Råfisk
laget frister med et tidligfly til Båtsfjord el
ler Bodø og Værøy der han igjen kan sees i 
langsom gange langs kaier og bruk, mens 
han vurderer årets skreifangst og sjekker 
fiskeslaktene for blod og kvalitet. 
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Av Svenn A. Nielsen

www.rafisklaget.no/instruksjonsfilmer 
Kopierer du nettadressen over i søkefeltet 
på nettleseren din, kan du før du vet ordet 
av det, bli en kløpper i bløgging, sløying og 
fileteringens edle kunst, og skape det beste 
og mest kvalitetsriktige råstoff av fisk. 

Hvor mange ganger har jeg stått i kjel
leren etter en flott fisketur. Kassen er full av 
fisk, og så skal det skjæres filet. O, skrekk 
og gru. Joda, jeg har gjort så godt jeg kan, 
og innimellom har jeg kommet opp på 
kjøkkenet med et noenlunde bra resultat, 
men ryggen verker og måsen spiser heldig
vis opp de fleste beviser på skamskjæring.

For ikke å snakke om mørke og kalde 
høstkvelder. Kniven er sløv og for kort, fis
ken sleip og kald, fingrene numne og stive, 
og i veggene sitter bannskapen etter at jeg 
kom til å kutte meg i en finger på venstre 
handa. Snakk om hvit filet. Det er jo ingen 
vits i å plastre når jeg likevel skal jobbe med 
våt fisk og rennende vann. Blodet spyler 
jeg bort etterpå. Mitt blod. Nåja, det skal jo 
 kokes eller stekes og i alle fall fryses.

Nå skal det aldri skje igjen. Jan Brox er 
redningsmannen. Gjennom korte instruk

tive filmer forteller han meg hvordan jeg 
skal lage de lekreste fileter, og ikke minst 
– hvordan jeg skal få begge filetene på en 
fisk like fine. Hvordan kniven skal være, 
hvordan den bør holdes og føres for et best 
mulig resultat.

Det starter selvfølgelig med bløggingen. 
Dårlig bløgging er lik dårlig fisk. Så sløying 
og til sist filetering. Og det finnes nesten 
ikke den fisk du kan fange som Jan Brox 
ikke lærer deg å ta vare på. Bruker du en 
liten halvtime, har du sett deg gjennom 
hele spekteret, og du har lært om bløgging, 
sløying, Afilet, Bfilet, C og Dfilet av både 
torsk, uer, kveite og annen flatfisk. 

Jeg glemmer aldri turene med svigerfar 
til auarsklakken i Dyrøysundet. Opp kom 
røde små monster med utstående øyne, 
og var jeg så uheldig å røre ved en av dem, 
stakk de meg til blods og ga meg hoven fin
ger i dagesvis. Klage kunne jeg heller ikke. 
På den tida var jeg ganske ferskt inventar, 
nesten ikke tålelig, tror jeg, der jeg hadde 
slått kloa i eldste datteren hans, forøvrig et 
riktig vakkert eksemplar, syntes nå jeg. 

Men monstrene skulle altså fileteres for 
å bli svigerfars ramsalte delikatesse i hem
melige tønner innerst i kjellerens tusmør

ke. Dit han i advenstida gikk i seine kvelds
timer etter at de fleste var gått til ro, når 
lengselen etter spekkauar kom over han. 
Jeg hører ennå smattingen og de nesten 
uhørlige stønn av velvære. 

Svigerfar var av den fåmælte sorten. Han 
svingte bare kniven et par ganger, skilte fisk 
fra bein og forlot meg. En alldeles taus ut
fordring, mens han gikk seg et slag og  rullet 
en Tidemanns gul. Han sa ingenting da 
han kom tilbake, men det gikk en tid før jeg 
igjen ble invitert med som rorkar til auars
klakken, og selv har jeg etter erfaringen den 
gang ikke følt noen sterk lengsel dit.

Nå tror jeg jammen jeg til sommeren 
skal avlegge auarsklakken et besøk, og før 
jeg begir meg ned i kjelleren skal jeg ta en 
god kikk på filmene, og høre Jan Brox sin 
beroligende stemme der han forsikrer meg 
om at dette er noe selv en amatør kan lære 
seg. De hvite blanke fiskesidene gir vann 
i munnen, og jeg gleder meg allerede til 
skreisesongen. 

Glem bare ikke å ha en arbeidsbenk med 
god høyde og en skarp og riktig kniv. 

Lær alt om filetering 
– på nett

Slik ser Råfisklagets 

nettside ut der alle film

ene om behandling av 

ulike fiskeslag er lagt ut.
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Samfunnsnyttig tare
Tareskog og ålegrasenger produserer viktige øko

systemtjenester, som for eksempel fotosyntese og 

binding av klimagassen karbondioksid (CO2). 

De danner artsrike samfunn med stor økologisk 

betydning, ved at de produserer plantemateriale og 

er leveområder for et stort antall tilhørende planter 

og dyr. I tillegg gir de verdifullt råstoff til industrien.

– Vi vil ha store fordeler av å beskytte deres leve

områder, hindre forurensning og invasjon av frem

mede arter, sier forsker Trine Bekkby ved Norsk 

 institutt for vannforskning (NIVA). 

Nytt og nyttig

Får 10 millioner til å telle isbjørn
Norsk Polarinstitutt vet ikke hvor mange isbjørn det er på Svalbard 

og i Barentsområdet. Nå får de midler til å foreta ny telling.

Regjeringen foreslår å gi ti millioner kroner til en ny isbjørntelling 

i 2015.

Tellingen skal utføres av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med rus

siske aktører. Siste telling ble gjort for så lenge som ti år siden. 

 Vi er veldig glade og takknemlige for å få mulighet til å oppda

tere estimatet på antall isbjørn, sier forskningsdirektør Nalan Koc til 

forskning.no. 

Isbjørn er svært utsatt for menneskelig påvirkning, og trues i dag 

særlig av klimaendringer og miljøgifter. Polarinstituttet har forsket 

på isbjørn siden 1960årene, og har høy internasjonal ekspertise.

Bildet: Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt i nærkontakt 

med en binne og isbjørnunge. Binna er bedøvd, og ungen er ennå 

ikke redd mennesker. (Foto: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt) 

Kilde: www.forskning.no

Nytt og bedre bølgevarsel for kysten
Det dramatiske forliset med hurtigbåten «Sleip

ner» i 1999 ga mer penger til forskning på bølger 

langs norskekysten. Nå får du bedre bølgevarsel.

MS «Sleipner» var på vei fra Stavanger til Ber

gen, da hurtigbåten om kvelden 26. november 

1999 gikk på skjæret Store Bloksen nord for Hau

gesund.

Det blåste sterk vind fra sørvest da ulykken 

skjedde. 16 mennesker omkom, 69 ble reddet 

opp fra havet i live.

Stortinget slo senere fast at ulykker som kan 

avverges med bedre bølgevarsler, ikke skal fore

komme. Det utløste penger til forskning.

I dag varsles skippere på kysten vår langt bedre 

om bølgehøyde og havstrømmer de neste timene 

og døgnene, enn det ble gjort i 1999. (Foto: Kai

Wilhelm Nessler, Samfoto)
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Av Alf Fagerheim 

Den spanske økonomien har de siste to 
årene bedret seg, og ifølge Juan Bergas 
ved Innovasjon Norges kontor i Madrid 
kan Spania nå være på vei ut av krisen. De 
har i år en forventet vekst i bruttonasjonal
produkt på 1,2 prosent og en stabil arbeids

ledighet, samtidig som landet opplever 
vekst i turismen og flere viktige eksport
varer, kan Bergas fortelle.

På vei ut av krisen
Dette kom frem under seminaret som 
 Norges Sjømatråd og Innovasjon Norge 
holdt i anledning sjømatmessa Seafood 

Expo Southern Europe i Barcelona i slut
ten av september. Foruten en status for 
den spanske økonomien var agenda for 
semi naret, der cirka 70 norske og spanske 
sjømat aktører var samlet, dagens og frem
tidens sjømattrender i Spania. Fiskeriutsen
ding i Spania, Hildegunn Fure Osmunds
våg, trakk frem to synlige tegn i det spanske 
markedet som viser at man er på rett vei. For 
det første opplever man nå at flere bedrif
ter investerer i Spania, og for det andre er 
folks privatøkonomi og konsum på vei opp: 
– Spanjolene går mer ut og spiser enn før, 

Barcelona, Spania 

Større muligheter  
i det spanske markedet
Spanjolene har importert 33 prosent mer fersk torsk i år enn i fjor, 
og at spanske ganer ønsker mer av norsk førsteklasses sjømat er det 
liten tvil om.

Den norske standen under Barcelonamessa var godt besøkt, og gjestene satte stor pris på de smakfulle kanapeene med blant annet torsk og laks. Foto: Alf Fagerheim
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og det betyr at folk har bedre råd og økono
mien går bedre, sa hun i sitt innlegg under 
seminaret. 

Satser hardt
At flere norske sjømataktører ser mulig
hetene i flere av markedene rundt Middel
havet, ikke bare i Spania, viser interessen 
for Barcelonamessa. Fire aktører innen 
hvitfisknæringen; Nordic Group AS, Mo
dolv Sjøset AS, Norfra Eksport AS og  Arctic 
Linefish AS var i år representert på den 
 norske standen. De tre første er gjengan

gere på messa, mens Arctic Linefish var ny 
i år. Prosjektleder i Arctic Linefish,  Karoline 
Roti, og daglig leder Olav Steimler var til 
stede i Barcelona for å knytte kontakter i 
det spanske markedet. Bedriften er salgs
firmaet til Ervik Havfiske, som har ut viklet 
egne freshfrozenprodukter tilpasset det 
spanske markedet. De har i løpet av dette 
året satset hardt på å komme ut i det span
ske markedet med sine produkter, og har 
i hovedsak satset mot Madridregionen. Nå 
ønsker de å utvide også mot Barcelona og 

Katalonia. Under Barcelonamessa fikk de 
møte en rekke potensielle kunder. 

– Vi stiller med lave skuldre, men synes 
det er viktig å være tilstede for å snakke med 
folk, skape oss et nettverk og informere om 
vårt konsept og produkter. Vi skal være et 
supplement til ferskfisk, og kunne levere 
gode råvarer dit logistikken for ferskfisk er 
fraværende, forteller Steimler og påpeker at 
freshfrozenproduktene vil være et alterna
tiv i det spanske markedet også utenom 
den norske ferskfisksesongen.

Kokk Sebastian Myhrer laget mange kulinariske og smakfulle kanapeer til sjømathungrige 

besøkende av norske råvarer som laks, torsk, kamskjell og kongekrabbe. 

Foto: Alf Fagerheim

Prosjektleder Karoline Roti og daglig leder Olav Steimler i Arctic Linefish satser stor på 

freshfrozenprodukter tilpasset spanske forbrukere. Foto: Alf Fagerheim

På første hånd 11

Reportasje



Av Alf Fagerheim 

Spania er et av Europas største markeder 
for fisk og sjømat. Og i mange år har landet 
ligget på topp i Europa når det gjelder kon
sum av sjømat. Med et snitt på 42,9 kilo per 
innbygger per år er det bare portugiserne 
med sine 61 kilo som spiser mer sjømat 
enn spanjolene. 

Stort ferskmarked
En studie gjort av Departementet for land
bruk, mat og miljø viser at halvparten av 
konsumet av sjømat foregår i hjemmet. I 
snitt spiste spanjolene 26,8 kilo sjømat i 
hjemmet i 2013, som var en økning på 1,8 % 
fra forrige år. Samtidig brukte spanjolene 
13,12 % (+ 4 %) eller rundt 200 euro per år 
av husholdningsbudsjettet på sjømat. Små
barnsfamilier, eldre og barnløse par i små
byene er de gruppene som har den høyeste 
andelen av sjømatkonsum i hjemmet, og 
konsumet er størst i provinsene Castilla og 
Leon, Galicia og Asturias. Over halvparten 
(58 %) av sjømaten som spanjolene kjøper 
til sitt hjemmeforbruk er av fersk kvalitet, 
noe som viser at dette segmentet har hatt 
en økning på 0,2 % hvert år de siste årene. 
Av dette utgjør fersk fiskandelen 44,6 %, 
deretter kommer andelen frossen fisk med 
12 %. Spanjolene foretrekker at maten er 
av fersk kvalitet, noe omsetningen ved de 
mange ferskvaremarkedene viser. Hyper
markedkjedene har også sett viktigheten 
av dette og har ferskvaredisker med variert 
utvalg av sjømat av god kvalitet. 

Bruker mer penger på mat
At den spanske økonomien går bedre, be
kreftet markedssjef Juan Bergas i Inno
vasjon Norge i Madrid, under Norges 
 Sjømatråds seminar under sjømatmessa i 
Barcelona i september. Tross økonomiske 

utfordringer i Spania viser tallene at span
jolene bruker mer penger på mat. I fjor 
(2013) brukte spanjolene i alt 101 milliarder 
euro på mat, som er en økning på 0,6 % fra 
2012. Spanjolene brukte også 0,3 % mer av 
sitt husholdningsforbruk på fisk og sjømat. 
For å dekke opp den store etterspørselen 
må Spania importere store deler av sin fisk 
og sjømat, blant annet fra andre EUland, 
Norge og Island. Cirka 1,5 millioner tonn 
sjømat, til en verdi av 5 milliarder euro, ble 
importert i 2013. Dette er en svak nedgang 
i volumet og verdien fra 2012, med hen
holdsvis 1,2 % og 2,9 %.

Fiskeflåten
Spanske fiskefartøyer landet 812.465 tonn 
fisk i 2012, hvor av 766.073 tonn eller 94 % 
ble landet i hjemlige havner, mens 46.392 
ble landet i utenlandske havner. 

Oppdrettsnæringen
I 2013 var Spania største oppdretts nasjon 

i EU med 253.000 tonn fisk og sjømat. 
Oppdrett av arter som pigg var, tungeflyndre, 
brasme, havabbor og musling (hovedsakelig 
blåskjell, red. anm.) ut gjør største parten av 
oppdrettssektoren, i til legg ut gjør oppdrett 
av ferskvannsfisker som regn bueørret 
og ål omtrent 10.000 tonn per år. Når det 
gjelder musling, står oppdrettene ved 
Vigo, Ponteverda, Arousa, Muros og Ares i 
Galiciaprovinsen for 95 % av Spanias totale 
muslingproduksjon, og er viden kjent for 
sin gode kvalitet. 

Foredlingsindustrien
Spania har den største fiskeforedlingsin
dustrien i Europa med en omsetning på 3,9 
milliarder euro og 18.000 ansatte i over 480 
ulike bedrifter (2012). Det utgjør 15 % av 
sysselsatte innen fiskeforedlingsindustrien 
i hele EU. Foredling av fisk og sjømat har 
lange tradisjoner tilbake i tid og har vært 
økonomisk viktig for mange spanske kyst
samfunn. 

Over halvparten av fisken og sjømaten spanjolene kjøper til hjemmebruk er av fersk kvalitet.

Spania: 

Europas største 
sjømatmarked 
Den spanske fiskeri og havbrukssektoren er uten sammenligning 
den største i EU. Enten det gjelder flåtestørrelse, sysselsetting, 
fangstmengde, import, oppdrett av fisk og skjell eller konsum er  
landet blant topp to i EU.

« I snitt spiste 
spanjolene 26,8 kilo 
sjømat i hjemmet i 
2013 … »
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Av Randi Ingvaldsen, Havforskningsinstituttet 
 
Prosjektet SIArktis har som formål å kart
legge og forstå hvordan det marine økosys
temet i Polhavet er, og dette var også hensik
ten med toktet som gikk med FF «Helmer 
Hanssen» 19. august – 7. september 2014.

Toktet dekket områdene vest av Svalbard 
(Framstredet) og nord av Svalbard (Polha
vet). Deler av toktet gikk i åpent vann og de
ler av det i isdekte farvann. Underveis kart
la vi oseanografi (temperatur, saltholdighet 
og havstrømmer), planteplankton og dyre
plankton, fisk, bunndyr, hval, sel og fugl. 
Vi samlet inn store mengder data og prøver 
som nå skal analyseres og opparbeides.

Temperatur i havet
Til tross for mye is holdt atlanterhavsvan
net svært høye temperaturer. Både i Fram
stredet (rundt 79 grader og 40 minutter 
nordlig bredde) og på skråningen nord av 
Svalbard (80o45’N og 14oØ) målte vi mak
simumstemperaturer på nesten sju varme

grader (celsius) i kjernen av Atlanterhavs
strømmen. I Framstredet ble de høyeste 
temperaturene målt i overflaten. På skrå
ningen nord av Svalbard var atlanterhavs
vannet dekket av is og et tynt overflatelag 
av smeltevann (alternativt: kaldt og ferskt 
vann som kommer fra at is som føres sør
over med nordavinden smelter). Overfla
tevannet holdt nær 0 oC, men allerede på 
30 meters dyp var det altså temperaturer 
nær opp mot 7 oC. Isen smelter raskt der
som det varme atlanterhavsvannet kommer 
i kontakt med den, og det er derfor disse 
områdene stort sett har vært isfrie de siste 
årene. I år har imidlertid den vedvarende 
nordavinden ført stadig ny is inn i områ
det slik at det blir isdekket til tross for høye 
temperaturer i atlanterhavsvannet.

Fisk
De største fangstene av fisk ble tatt på sok
kelen og skråningen på 200–500 meters 
dyp. Jo dypere havet var, jo mer falt tempe
raturene. Da ble fangstene mindre og arts

sammensetningen endret seg. Den fiske
arten som ble fanget på flest stasjoner, var 
torsk. Torsken ble funnet både nær bunnen 
og lenger oppe i vannsøylen, både på sok
kelen/skråningen og over dypere hav nær 
skråningen, og både i isfrie og isdekte om
råder. 

Mesopelagisk lag
Både i Framstredet og nord av Svalbard 
viste akustiske registreringer av et tydelig 
mesopelagisk lag (fisk og andre organismer 
i det midtre vannlaget) på mellom 300 og 
450 meters dyp. Trålingen viste at det meso
pelagiske laget bestod av fisk (torsk, lodde, 
uer, blåkveite o.a.) og en kombinasjon av 
plankton og småfisk. Et interessant resultat 
var at i Framstredet endret laget karakter fra 
å være dominert av fisk i øst (fra skrånin
gen og omtrent to tredjedeler av snittet), til 
å være dominert av plankton i vestlig del av 
det området vi dekket. Den relativt tydelige 
endringen mellom disse to delene synes å 
være knyttet til overgang fra varme atlan
tiske vannmasser til kaldere polare og dype 
vannmasser.

Framstredet vs området nord av Svalbard
Snittene vi tok viste en del interessante 
forskjeller mellom det for det meste isfrie 
østlige Framstredet og det delvis isdekke
de området nord av Svalbard. I det østlige 
Framstredet var det en tydelig andel fisk til 
stede både nær bunn og i det mesopelagis
ke laget, og det var lite hval. I området nord 
av Svalbard derimot, var det mesopelagiske 
laget dominert av plankton. Der fant vi også 
mer varmekjære arter som vanligvis obser
veres lenger sør. I dette området observerte 
vi dessuten en god del hval som sannsynlig
vis beitet på de gode forekomstene av dyre
plankton. 

Islagt hav trenger 
ikke være kaldt
Mye is på havoverflaten trenger ikke bety at det er kaldt hav. Nord 
for Svalbard så vi is og smeltevann på havflaten, mens vi målte sju 
varmegrader på 30 meters dyp. Under Havforskningsinstituttets 
første tokt i prosjektet  SIArktis, var torsken den fiskearten som ble 
fanget flest steder.  Mellom de isfrie områdene i Framstredet og de 
isdekte områdene nord av Svalbard var det tydelige forskjeller i arter 
og mengde plankton, fisk og sjøpattedyr.

Forskningsskipet «Helmer Hanssen» ved iskanten. Foto: Havforskningsinstituttet
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Av Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

Det norskrussiske økosystemtoktet viser 
at det er mye torskeyngel i Barentshavet, 
mens det ligger dårlig an for silde, lodde 
og hyseyngelen. Fjorårets gode årsklasse 
for sild ser også ut til å ha blitt kraftig re
dusert.
De siste årene har norske og russiske hav
forskere rapportert om «verdensrekorder» i 
nordlig og østlig utbredelse av nordøstark
tisk torsk.

– I år kommer det ingen slik melding, 
sier forskningskoordinator Elena Eriksen 
ved Havforskningsinstituttet.

– Det er fordi det har vært mer is i områ
det nord for Svalbard og nord i Barentsha
vet – i området mellom Svalbard og Frans 
Josefs Land.

Fant ikke silda
– I fjor registrerte vi mye sildeyngel. Dette 
var den eneste brukbare årsklassen siden 
2006, men vi har ikke sett noe til denne 
årsklassen under årets tokt. De manglen
de ettåringene, samt en dårlig årsklasse i 
2014, lover ikke godt for sildebestanden, 
sier Eriksen.

Årets tokt viser den nest største yngel
mengden av torsk siden 1980, mens meng
den hyseyngel er på gjennomsnittsnivå og 
lodda ligger et stykke under gjennomsnit
tet.

Lite lodde
Under årets økosystemtokt ble det funnet 
lite voksen lodde på grunn av mye is.

– Lodda kan stå i et område hvor vi ikke 
kommer til, enten nært isen eller under 
den. Derfor er vi ganske usikre på total
mengden av lodde i Barentshavet akkurat 
nå, sier Eriksen. 

Loddemålingene som Havforskninga og 
Pinro har gjort danner grunnlaget for neste 
års loddekvote. Havforskerne skal utarbeide 
sitt råd for loddekvoten, deretter skal rådet 
kvalitetssikres i Det internasjonale havfors
kningsrådet (ICES), mens det er den norsk
russiske fiskerikommisjonen som skal stå 
for den endelige kvotefastsettelsen.

Mindre snøkrabbe enn ventet
De siste årene har snøkrabbebestanden 
vokst kraftig i Barentshavet. Snøkrabben er 
en art som inntil ganske nylig var ukjent i 
Barentshavet.

 – I år har vi sett mindre snøkrabbe enn 
venta, men vi har enda ikke gjort ferdig den 
endelige beregninga for bestanden, sier 
Eriksen.

Polartorsken på lavmål
Rekrutteringa for polartorsken har vært på 
et lavmål både i år og i fjor. 

– Situasjonen for polartorsken er illevars
lende, blant annet fordi det har vært dårlige 
årsklasser i alle år etter 2002. Polartorsken 
spiller en viktig rolle i det arktiske økosyste
met, og den er viktig mat for både torsk, sjø
pattedyr og fugl. Derfor er det alarmerende 
at totalbestanden går ned, sier hun.

Store mengder brennmaneter
Eriksen sier det er registrert store mengde 
brennmaneter i år, og at vi må tilbake til 
2001 for å finne liknende menger.

– Både den gang og nå var biomassen på 
nesten fem millioner tonn. Det er urovek
kende, for vi vet lite om hvordan manetene 
påvirker resten av økosystemet i Barents
havet, sier Eriksen. 

God torskeårsklasse, verre 
for silda, lodda og hysa

Forskningskoordinator for økosystemtoktet i Barents

havet, Elena Eriksen, sier havforskerne har registrert en 

god årsklasse med torsk for i år, mens det står dårligere til 

med silda, lodda og hysa. (Foto: Gunnar Sætra)

Økosystemtoktet i Barentshavet er 
Havforskningsinstituttets største en
kelttokt. Toktet gjennomføres en gang 
i året i samarbeid med Pinro, vårt 
søster institutt i Murmansk. Toktet er 
en videreføring av tidligere tokt hvor 
man kartla enkeltbestander og yngel. 

Økosystemtoktet kartlegger blant 
annet: 
• Lodde
• Sild
• Polartorsk
• Bunnfisk (torsk, hyse, steinbit 

m.fl.)
• Uer
• Blåkveite
• Kolmule
• Reke
• Årets yngel av de viktigste fiskesla

gene
• Plankton
• Bunnorganismer (koraller, krabber, 

muslinger, snegler, m.m.)
• Sjøpattedyr
• Sjøfugl
• Forurensning
• Temperatur
• Saltholdighet
• Strømforhold

Fakta om 
økosystem toktet
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Av Øystein Ingilæ

For Norway Seafoods i Kjøllefjord, er snø
krabben i ferd med å bli et lite eventyr. 
Gjennom hele sommeren har det vært full 
trykk på produksjonen av den nye krabbear
ten som har inntatt Barentshavet for alvor. 

En forsmak
Årets produksjon er sannsynligvis bare en 
liten forsmak på hva sjømatprodusentene 
har i vente. Så langt i år har norske fartøy 
tatt halvannen gang så mye snøkrabbe som 
kongekrabbe. Tar man med de russiske 

fangstene som er levert i Norge, er volumet 
allerede tre ganger større enn storebroren.

– Til sammen er rundt 400 tonn snøkrab
be behandlet på land, mens 900 tonn er 
ombordprodusert av norske fartøy. Tar vi 
med de utenlandske landingene kan vi i 
tillegg plusse på 1700 tonn. Dermed har 
snøkrabbevolumet allerede passert 3000 
tonn, som er vesentlig mer enn hva som 
fanges av kongekrabbe, sier Olsen.

Jobber med teknologi
Fortsatt er det mye håndarbeid, slik at det 
ennå ikke er blitt noen økonomisk gull
gruve. Men allerede er man i ferd med å ut

vikle produksjonsteknologi som kan hånd
tere snøkrabben på en mer effektiv måte.

– Derfor er det ingen tvil om at snøkrab
ben i løpet av få år vil få stor betydning for 
mange produsenter, spår Olsen.

For egen del har krabben sørget for stor 
aktivitet gjennom hele sommeren. Olsen 
har hatt problemer med å skaffe folk nok til 
å ta unna det de har kjøpt. Og da har de kun 
hatt en leveranse i uka.

– Men nå er dette første året vi produse
rer snøkrabbe. Jeg regner med at vi allerede 
neste år vil være langt mer effektive, etter
som vi har fått kjørt oss inn, sier Olsen.

Har passert 
storebror
200 tonn snøkrabbe på knappe tre måneder. – Snøkrabben vil  
helt klart bli en viktig ressurs i framtiden, sier Arild Olsen i Kjølle
fjord om den nye arten som allerede har passert kongekrabben  
med god margin.

Arild Olsen ved Norway Seafoods avdeling i Kjøllefjord, håper at snøkrabbe kan bli et fast innslag i sesongen mellom 

vårtorskefisket og kongekrabben.

«... Årets produksjon 
er sannsynligvis bare 
en lite forsmak på 
hva sjømat prod u
sentene har i   
vente. ...»
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Et viktig alternativ
I motsetning til kongekrabben er snøkrab
ben en miniatyr. Snittvekten ligger på rundt 
650 gram per individ. Når prisen de oppnår 
ute i markedet bare er en sjettedel av hva 
kongekrabben oppnår, skal man være tem
melig effektiv for å hente inn den store for
tjenesten.

– Men selv om det på langt nær er like 
lukrativt å produsere snøkrabbe, vil det bli 
en svært viktig ressurs ettersom fangsten 
pågår i en tid av året der det er lite torsk 
tilgjengelig. Det gir oss et viktig alternativ, 
og har i år sørget for at vi har vært i stand til 
å holde produksjonen i gang i hele juni, juli 
og august, sier Olsen.

Så langt er det i hovedsak på Svartnes ved 
Vardø og i Kjøllefjord det har vært noen pro
duksjon av betydning. Derfor har Norway 
Seafoods stått for halvparten av det som er 
ilandprodusert i 2014. Men allerede neste 
år vil andre produsenter være på plass, slik 
at konkurransen om råstoffet vil øke.

Hopendjupet
Snøkrabben, eller Chionoecetes opilio som 
den heter på latin, etablerte seg helt øst i 
Barentshavet på midten av 1990tallet. Der
etter har den sakte men sikkert formert seg 
og vandret vestover, inn i norsk farvann. I 
dag er den veletablert så langt vest som ved 
Hopendjupet.

Utbredelsen har vært langt raskere enn 
for kongekrabben. Både i nedslagsfelt og 
ikke minst i bestandsstørrelse.

Norske og russiske havforskere regner 
med at det nå er mellom 100 og 200 millio
ner hannkrabber i fangstbar størrelse i om
rådet. I tillegg kommer hunnkrabber samt 
småkrabber.

Kunnskapshull
Fortsatt er det store kunnskapshull i hvor 
den kommer fra. Men siden at det er en 
betydelig bestand i Tjsuktsjihavet nord for 
Beringstredet, tror forskerne at den kan ha 
spredd seg vestover langs Sibirkysten. Der
med kan den i motsetning til kongekrab
ben, som ble satt ut, ha kommet krabbende 
inn i Barentshavet på en helt naturlig måte.

I havområdet mellom Russland og Alas
ka, samt utenfor østkysten av Canada er 
snøkrabben en viktig kommersiell ressurs. 
I 2012 ble det fanget rundt 27.000 tonn i 
Beringhavet, mens det i havområdene øst 
for Canada ble fanget over 50.000 tonn 
snøkrabbe. Med tempoet arten utvikler seg 
i Barentshavet, tror forskerne at man i lø
pet av få år kan komme opp i tilvarende tall 
også her. 

Halve staben i Kjøllefjord har bestått av skoleungdom. For dem er snøkrabben både en helt ny art og en inngangsbillett til 

arbeidslivet.

Mellom 40 og 50 ansatte har vært i sving i Kjøllefjord med å produsere snøkrabbe.

Ringnotbåten «Talbor» leverer snøkrabbe ukentlig i Kjøllefjord gjennom hele sommeren. 

16 På første hånd

Reportasje



Av Svenn A. Nielsen

Hvorfor skal pepperkaker være formet som engler eller stjer
ner? Lise Mangseth, markedssjef i Råfisklaget mener pepper
kaker formet som torsk er helt naturlig i NordNorge.

Ideen har skapt overskrifter i aviser i landsdelen, og for 
ikke lenge siden publiserte Lofotposten en sak om de nye 
pepperkakeformene. Det skapte en storm av henvendelser 
til Mangseth. Egentlig hadde hun slett ikke tenkt at formene 
skulle bli allemannseie. Råfisklaget skulle bruke formene 
som gave, en litt eksklusiv og original gave, men nå kan det 
bli en forandring.

– Henvendelsene er faktisk så mange at jeg har blitt nødt 
til å åpne en egen arkivsak om torskepepperkakeformer. Folk 
er utrolig kreative i sin søken, og det er gøy. Råfisklaget tar 
dette på alvor og alle blir nå arkivført og så får vi se hva vi gjør, 
sier Mangseth som slett ikke misliker interessen formene har 
skapt.

– Jeg hadde drømt om en slik oppmerksomhet rundt tor
sken og det er kjempeartig, sier hun.

Torskepepperkaker

– Hvorfor ikke pepperkaker formet som torsk? Ideen har i alle fall slått så godt 

an, at markedsjef Lise Mangseth har opplevd en storm av henvendelser.

Den nye «torsken»
Av Svenn A. Nielsen

Han er ikke smålåten. TorEdgar Ripman i 
Råfisklaget, når han omtaler den nye snak
kisen i fiskerinæringa. Snøkrabben har 
kommet som en komét inn i fiskerinærin
ga, og Ripman tror den vil få stadig større 
betydning.

Bedre lønnsomhet
– Vi spurte fiskere på New Foundland om 
når de trodde torsken ville komme tilbake, 
den ble borte for mange år siden. Svaret 
overrasket oss. De ville ikke ha torsken til
bake. Nå hadde de snøkrabbe som ga større 
lønnsomhet, og den ville de gjerne fortsette 
å fiske. De hadde aldri før tjent så mye pen
ger, forteller Ripman.

Russisk forskning
Russisk forskning hevder at snøkrabbe ut
gjør en biomasse ti ganger større enn kon
gekrabbe, og Ripman tror at volumet om få 

år vil ligge på rundt 25.000 tonn i Råfiskla
gets distrikt.

Antakelig har snøkrabben vandret inn 
fra Beringstredet på naturlig måte. Den 
er kuldekjær, noe som gir en utfordring 
for fiskerne. Skal den holdes i live, og det 
må den frem til clusterne produseres, må 
den oppbevares med en temperatur mel
lom null og fire grader. Blir det for varmt, 
dør den. Derfor må båter som skal levere 
til landanlegg ha anlegg om bord som kan 
takle dette.

Ingen minstepris
Det er ikke satt noen minstepris for snøkrab
ben. Her råder markedet, men på verdens
markedet ligger prisen på 26 kr. pr. kilo.

En annen side er at mottak på land og 
effektive landanlegg er en utfordring her til 
lands. I Alaska derimot, har man maktet å 
etablere industri på land som gir arbeids
plasser og verdiskapning.

I dag er det fem norske båter som deltar i 

fisket, og sammen med leveringer fra uten
landske båter, har dette gitt landinger på 
over 3.000 tonn med en førstehåndsverdi 
på 80 millioner kroner. 

Passert kongekrabbe
Dermed har snøkrabben passert kongekrab
ben også i rene kroner. Markedet ligger i 
Japan og USA. På smak, forteller Tor Edgar 
Ripman, er den lik kongekrabben, noen sier 
den er enda bedre og i tillegg den er langt 
rimeligere. Mindre er den også, men det er 
i beina kjøttet sitter, og produksjonen er vel
dig lik den man har for konge krabbe.

Siden snøkrabben holder seg langt til 
havs har man også opplevd lite brukskol
lisjon. Kunnskapen om snøkrabben er 
ikke så stor, og i disse dager er et notat fra 
 nerings og fiskeridepartementet ute på 
høring der ett av forslagene er et forbud 
mot fiske av snøkrabbe, det vil si en luk
king av fisket på lik linje med i de fleste 
andre fiskerier. 
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Tekst: Charles Aas, Råfisklaget  
Foto: Åge K. Jakobsen

Etter flere år med nedadgående interesse 
for levendelagring av torsk har en de to sis
te årene hatt en stor økning i deltakelsen. I 
2013 deltok åtte fartøy og det ble fisket ca 
1.700 tonn levende torsk. Til nå i år er det 
fisket og satt over 4.000 tonn levende torsk 
i merd fra 20 fartøy. Antall aktører på kjø
persiden er også økende og 14 bedrifter har 
kjøpt levende torsk i år mot åtte i 2013. Far
tøyene som har deltatt er hovedsakelig store 
snurrevadfartøy på 90 for og oppover, men 
det er også to snurrevadfartøy på 50 fot og 
en teinebåt på 38 fot som har deltatt. 

Antall lokaliteter har også økt, og den le
vende torsken er blitt satt i merd på 13 ulike 
steder i Råfisklagets distrikt fra Flatanger i 

sør til Båtsfjord i nord. I 2014 kom torske
hotell inn som en ny tjeneste hvor fiskefar
tøyene kunne leie seg inn og lagre torsken 
inntil den skulle selges. På de to hotellene, 
ett på Myre og ett i Nordvågen, har det 
blitt mellomlagret store kvantum og hotel
lene har vært avgjørende for den økningen 
i kvantum og deltakelse som vi har hatt i 
2014. Økning av kvotebonusen fra og med 
2013 er den største medvirkende årsaken 
til at fangst for levendelagring av torsk har 
hatt en slik vekst de siste to årene. 

Snittprisen på den levende torsken til nå 
i år er på 11,00 kr/kg for rund fisk, noe som 
tilsvarer 16,5 kr/kg omregnet til sløyd hode
kappet torsk. Det er riktig nok store varia
sjoner mellom de ulike fartøyene avhengig 
av når de har fisket og satt torsken i merd. 
Torsk som ble fisket sent i vår og sommer, 

lagret i inntil 12 uker, har oppnådd betyde
lig høyere pris da den er slaktet og solgt når 
utbudet av torsk er lavt og markedet betaler 
godt for fisk av ypperste kvalitet. Dette er 
en av intensjonene med levendelagring, å 
strekke sesongen og gjøre næringen mer 
leveringsdyktig i sommerhalvåret og utover 
høsten. Vi ser flere eksempler nå hvordan 
fiskere og kjøper/eksportør samarbeider, de 
avtaler på forhånd når og hvor mye torsk 
som skal slaktes. En kan dermed slakte og 
selge torsken når markedet er på det beste. 

Norges Råfisklag har i år utviklet en tje
neste som gjør at fiskerne kan sende inn 
elektronisk landingsseddel når torsken 
settes i merd. Dette arbeidet var ferdig ved 
oppstart av sesongen og alle fartøyene har 
benyttet seg av denne innsendingsmåten. 
Dette har spart både fiskere og Råfisklaget 
for mye arbeid, da den gamle måten med 
landingssedler på papir medførte mye ma
nuelt arbeid. Auksjonsverktøy er også ut
viklet og auksjon av levende torsk kan ved 
ønske fra flåten kjøres på samme måte som 
det i dag gjøres for fryst torsk. 

– året da levendelagring tok av

2014 kommer til å blir husket som det året da levendelagring av 
torsk virkelig tok av. Vel 4.000 tonn torsk er til nå satt i merd for 
mellomlagring fra 20 fartøy på 13 ulike steder i Råfisklagets distrikt. 
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Av Thor E. Kalsaas

Nor-Fishing, Trondheim 19. – 22. aug. 2014

På fiskerimessas hjemmeside oppsumme
res årets arrangement med: «14 547 besø
kende fra 48 land og 450 utstillere fra 23 
land …» og det vises til at tallene innebærer 
en liten økning fra den forrige fiskerimessa 
i 2012. 

Råfisklaget er svært fornøyd med besøks
tallene for messa, men også med aktiviteten 
på egen stand. Årets tema for Norges Rå
fisklag var kvalitet (alltid like viktig), Dine 
sider (de påloggbare sidene for fiskere og 
kjøpere), garantert oppgjør, Råfisklagskor
tet, auksjon og fiskeri generelt. Ledelsen og 
andre sentrale medarbeidere var beredt og 
gjorde sitt beste for å yte god service og ha 
en god dialog med alle som besøkte stan
den. 

Inntrykket som sitter igjen, er at svært 
mange fiskere, fiskekjøpere og samarbeids
partnere var i Trondheim disse hektiske da
gene i august. Og om ikke alle var innom 
Råfisklagets stand, så kan det ikke være 

mange fra fiskerinæringa på kysten som 
ikke la inn en visitt. Over en kopp kaffe 
med et drops eller en Twist ble det mange 
og gode samtaler. I sideblikket, på veggen, 
rullet de 11 nye kvalitetsfilmene på stor
skjermer. Filmene ble lansert med premi
ere og rød løper i Tromsø mandagen før 

messa. Kvalitet er viktig, og når samtalene 
rundt kaffebordet dreier seg om noe så sær
egent som bløgging, utblødning, sløyesnitt 
og temperatur, så er vi på rett vei. Vi er inne 
på kjernepunkter for næringas utvikling, 
omdømme og suksess. 

Kaffe, Twist og bløgging

16. og 17. desember vil det bli avholdt en 
workshop i Tromsø om levendelagring av 
torsk for alle aktører både på sjø og land. 

Norges Råfisklag vil oppfordre interesserte 
aktører til å delta på denne workshopen. For 
de som ønsker å starte med levendelagring 

er dette en gylden anledning til å lære mer 
om dette og knytte kontakter i næringen. 
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Av Svenn A. Nielsen 

Mange av leietaklerne er på plass, og for
valtningssjef Lena Pettersen i Råfisklaget 
jobber ennå sammen med sine kolleger 
med å fylle huset.

– Vi kan ikke gå ut med hvem de poten
sielt nye leietakerne er ennå, vi er i siste 
fase av forhandlingene, og vi arbeider med 
flere aktører som kan komme til å signere 
leieavtale. Vi håper det skal være klart om 
ikke lenge, forteller Lena Pettersen.

Billig blir den ikke, den nye storstua, 
men så er det også et stort hus som vil gi 
arbeidsplass til mellom 300 og 350, og så 
langt har det ikke kommet overraskelser på 

kostnadssida. Totalt vil bygget koste i over
kant av 300 millioner kroner.

Foruten Råfisklaget, er det klart at blant 
andre Lerøy Aurora, Innovasjon Norge, 
 Fiskeridirektoratet og Sjømatrådet skal inn 
i nybygget.

– Første etasjen blir veldig spennede. 
Heller ikke der er vi klare til å gå ut med 
navnet på leietakerne, men der blir det både 
serveringssteder og salgssteder. Mattorg, 
fiskedisker, kjøttvarer – i det hele tatt alt 
av lokale råvarer skal finnes her. Folk skal 
kunne vandre rundt, eller sitte ned og nyte 
både mat og utsikt mot sundet, forklarer 
Lena Pettersen.

– Kommer dere i konflikt med «Bondens 
marked» ute på Stortorget?

– Vi ser mer for oss at vi skal tilstrebe 
et samarbeid. Hvordan dette skal bli har 
vi ennå ikke helt klart, men vi ser en sterk 
sammenheng mellom det som skjer ute på 
torget og det som skal skje inne i Kystens 
Hus, og vi ønsker også å invitere Bondens 
marked inn i bygget, sier hun.

Andre etasje blir også spennede. Nå 
 arbeides det intenst med å få på plass alle 
de tekniske løsningene som skal til for å 
skape god formidling både av forskning og 
av hvilke muligheter kysten gir for fremti
dige yrkesvalg for ungdom i landsdelen.

– Vi får et bygg der vi ikke minst kan in
vitere inn den yngre garde for å fortelle om 
hva vi kan tilby av utdanning og jobbmulig
heter i NordNorge, der vi kan formidle hva 
kysten er og hva næringslivet driver med. 
Jeg er helt sikker på at dette blir et trekk
plaster og et godt hus for byen og lands
delen, sier Lena Pettersen. 

Kystens Hus i rute
Tromsøs nye storstue, Kystens Hus er i rute. Neste sommer skal 
det åpne sine dører både for de som skal arbeide der og ikke  
minst for publikum.

I dag reiser det nye bygget seg bak et slør av 

plast. Neste år faller sløret og bygget åpner 

seg for både de som skal jobbe der og for 

publikum. Foto: Svenn A. Nielsen
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10 år gamle Sigurd Einarsen (t.v) og kompisen, 
Trygve Lockert (14), driver krabbefiske utenfor 
Myre. Trygve har båt, og etter skoletid, så ofte 
været tillater det, sjekker de teinene sine. Nys
gjerrighet – hvor mye får vi i dag – og mulig
heten for å gjøre seg noen kroner driver de to 
unge fiskerne. Med kilopris på 10 kroner, kan 
det fort bli noen kroner i løpet av høsten.  
Foto: SveinArne Nilsen 

Med mamma 
og hund
Kristoffer Rognan(12) fra Myre har både famili
ens hund og mamma med om bord. Han har 
vært en ivrig tungeskjærer og har blant annet 
spart penger til egen båt. Her er alle tre på vei ut 
fra Myre havn for å sjekke krabbeteiner. 
Foto: SveinArne Nilsen 

Av Svein-Arne Nilsen 

Drømmen ble virkelighet da skipper Sti
an Nilsen (40)) fra Øksnes nylig kunne ta 
plass i rorhuset om bord i sitt eget fiske
fartøy som han har kjøpt sammen med 
sin yngre bror.

For kort tid siden kom Stian Nilsen 
fra Myre og hans yngre bror, Petter Ste
nersen, seilende inn på Myre havn med 
54fotingen M/K «Olav Nilsen», det siste 
tilskuddet til fiskeflåten i Øksnes. 

13-åring
Allerede som 13åring hadde Stian Nilsen 
sin første tur på feltet. Fra da av var han 
sikker på at det var fisker han skulle bli, 
og den store drømmen var at han en gang 
skulle stå som skipper på egen båt. At det 
skulle gå 27 år før drømmen ble virkelig
het, visste han ikke, men i oktober skjed
de det endelig. 

13,8 millioner har han og broren, Pet
ter Stenersen (24), satset, men uten bi
stand fra Øksnes kommune hadde det 
neppe skjedd.

– Det kjennes veldig godt, sier skip
peren som er i full gang med å rigge bå
ten og få på plass utstyret som skal være 
med på den aller første turen ut på feltet.

Lillebror, Petter, er heller ikke spesielt 
misfornøyd med å ha blitt reder.

– Vi vet, Stian og jeg, at vi fungerer 
godt sammen. Vi har rodd sammen før 
på andre båter. Nå gleder vi oss bare til å 
komme i gang, sier han.

Autoline
De har kvote på 280 tonn torsk, og har 

ennå litt igjen av årets kvote som de kan 
fiske opp i løpet av høsten. Båten er kjøpt 
fra Træna og ble bygget i 1989. Det 25 år 
gamle fartøyet er oppgradert og har blant 
annet fått ny motor. De skal drifte med 
garn og autoline. Skipper Nilsen har er
faring med både garn, line, not og trål, 
men autoline er nytt for han. 

– Det skal bli spennende å få prøve 
ut autoline, mener han, og gleder seg 
til å prøve hvordan båten fungerer ute 
på feltet. 

– Vi må prøve oss frem og se hvordan 
det er å fiske med autoline. Vi er faktisk 
den eneste autolinebåten i Øksnes, og det 
kan være godt å ha fått gjort noen erfa
ringer før det store torskefisket starter om 
vel to måneder. Nå gleder vi oss bare til å 
komme i gang, sier de to nybakte rederne 
og fiskerne. 

Drømmen ble sann

Brødrene Stian Nilsen (t.v.) og Petter Stenersen – stolte eiere av egen båt. Foto: SveinArne Nilsen.

Unge 
krabbefiskere
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Av Bjørn-Tore Forberg

Professor og ekspert på fiskeriøkonomi, 
Terje Vassdal ved Universitetet i Tromsø, er 
fast innslag under Torskefiskkonferansene. 
Det knytter seg hvert år like stor spenning 
til hans prognoser for prisen på norsk fisk, 
og i sær torsk. De siste årene har han hatt 
deprimerende rett i sine beregninger og 

spådommer. Nå har han også utarbeidet en 
formel for å beregne kommende års fiske
pris. 

– Vi har ligget på et lavmål for torskepri
sen helt ned mot 11 kroner, men ifølge be
regningene vil prisen normalisere seg nes
te år og stige med omlag to kroner, sa han.

Han sier at det er enkle prinsipper som 
er lagt inn i formelen. I tillegg til utvi

klingstrekk i markedet tas det også hensyn 
til endringer i kvotestørrelsen.

– Når kvotene neste år reduseres med ti 
prosent er det normalt å forvente at prisen 
øker med 10 prosent, sier Vassdal. Han vi
ser til at optimistene i næringa håper på en 
20 prosents økning og altså helt opp til 14
15 kroner for torsken. 

Torskefiskkonferansen:
To kroner mer i 2015

Professor og fiskeriøkonom Terje Vassdal tar sjelden feil når han spår fremtidens torskepris.

Av Bjørn-Tore Forberg

Råfisklagsdirektør Trygve Myrvang vil ha 
en debatt om Deltakerloven. Han sier det 
er avgjørende at Deltakerloven bidrar til en 
struktur med mange kystfartøy.

– Skal vi klare å forsyne markedet med 
tilstrekkelig fersk fisk, må vi ha mange far
tøy langs kysten. Også i en situasjon der vi 
har få kjøpere og mye fisk er dette av stor 
betydning. Derfor blir den fremtidige struk

turpolitikken svært viktig. For øvrig er det 
viktig å ha en lov som både virker stabili
serende og som skaper forutsigbarhet, og 
som gir en rettferdig konkurransearena, 
sier Trygve Myrvang.

–  Hva tror du om den nærmeste fremti
den for fiskerinæringen?

– Om vi skal tro tegnene, blir jeg i godt 
humør. Selv om det har vært både positive 
og negative nyheter om torskesektoren, så 
blir 2014 et bedre år enn på lenge både for 

fiskerne og fiskeindustrien, og klart bedre 
enn 2013. Og skal jeg spå om 2015, tror jeg 
med visse forbehold det blir et enda bedre 
år enn 2014. 

– Hvem skal ha æren for dette?
– Fiskerne skal definitivt ha en betydelig 

del av æren. Men vi skal ikke være for sjøl
gode. Jeg er ydmyk nok til å se at positive re
sultater oppnås i et fruktbart samspill mel
lom aktørene. Men det er også åpenbart at 
fiskeindustrien har dyktige folk som vet hva 

Debatt om Deltakerloven
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Av Bjørn-Tore Forberg

– Bedre bløggerutiner kan gi næringa et 
vesentlig løft. 

Råfisklagsdirektør Trygve Myrvang var 
ikke i tvil under sitt innlegg på konferan
sen, og med Råfisklagets eget kvalitetsar
beid i bunn, kunne han dokumentere sine 
påstander, og han poengterte også hvor lite 
som skal til for at råstoffet kommer på land 
i optimal stand.

Stolt var Myrvang også over at omset
ningen, tross dystre spådommer nå ligger 
1,3 milliarder kroner over fjoråret. Om den 
vedvarende kritikken om at alt går så bra 
på Island i motsetning til i Norge, repli
serte Myrvang at Island er velsignet med at 
fiskebestandene står kystnært praktisk talt 

hele året. Dette betyr at industrien kan pro
dusere jevnt og konsentrere seg om kvali
tet og markeder.

Til sammenligning har norske fiskerier 
betydelige svingninger i ressurstilgangen. 
Blant annet forsvinner all torskefisk flere 
hundre nautiske mil nordover opp mot 
nordpolen vinterstid, et forhold som i ve
sentlig grad rammer kystflåten, men også 
havfiskeflåten. De lange avstandene van
skeliggjør fiskerivirksomheten. Industrien 
sliter med å få en jevn produksjon, samtidig 
som det blir problematisk å opprettholde 
kvaliteten. 

Myrvang la imidlertid til at Island er en 
dyktig fiskerinasjon.

– De gjør en god jobb, og vi har mye å 
lære, sa Myrvang. 

Trygve Myrvang:

Økt kvalitet gir 
stort potensial

som vil være best for norsk fisk eindustri, 
sier Myrvang.

Og på fiskersida?
– Etter mitt syn har fiskerne aldri ønsket 

en pris på fisken som var høyere enn den 
kjøperne kunne betale og tjene penger på. 
Det ville i så fall bare gitt kortvarig lykke. 
Fiskerne vet av erfaring at en økonomisk 
solid industribedrift kanskje er den viktig
ste forutsetningen for at de selv skal tjene 
penger. Slik er det også med ressursene i 
havet. Fiskerne vil selvsagt ha størst mulig 
fangst. Men de vil samtidig aldri fiske mer 

enn det ressursene i havet kan bære. Fisk
erne er dessuten økonomer. De ser klart at 
jo mer fisk de får fange, jo lavere blir pri
sen i markedet og omvendt. Mer arbeid og 
mindre inntekt er ingen god resept, sier 
Myrvang.

– Gjensidig avhengighet med andre ord? 
– Nettopp. Det må aldri bli slik at fisker

ne tyner den siste krona ut av fiskekjøpe
ren. Det skal heller ikke være slik at fiske
ren blir stående med lua i handa. Man må 
ha balanse og samspill for at hjulene skal 
gå rundt, sier Trygve Myrvang. 

Stinn brakke under årets torskefiskkonferanse. Alle foto: BjørnTore Forberg 40 år i 
Råfisklaget
Bløtkake, marsipankake, mimring, gaver 
og gratulasjoner. Alt var som det skulle da 
en av hjørnesteinene i Råfisklaget ble feiret. 
Turid Iversen har vært ansatt i 40 år.

Økonomidirektør AlfErik Veipe mintes 
at hun ble ansatt 1. juli 1974 som punche
dame, og at hun i tilsettingsbrevet het 
 «Frøken Turid Hansen».

Veipe minnet også om den utviklingen 
Turid og hele Råfisklaget har vært igjennom 
disse årene. Fra hullkortene, i følge Veipe 
selve grunnforståelsen av hva IKT egnetlig 
er; strøm av og strøm på. Arkivet var helma
nuelt og laget hadde en flott elektrisk regne
maskin som både kunne legge til og trekke 
fra. Sluttsedlene i A, B og Cversjoner var 
håndskrevne og var de utstyrt med en krøll 
og en strek, betydde det uer. Syv av dagens 
ansatte i Råfisklaget var ennå ikke født da 
Turid ble ansatt. Kontorene lå for 40 år siden 
i Domusbygget, senere flyttet Råfisk laget 
inn i Fiskernes Hus rett over Torghuken, 
og når Kystens Hus til neste år står klart på 
tomta etter Domusbygget, sluttes ringen 
også for Turid.

Veipe kalte Turid for «et grunnfjell i 
 Råfisklaget», og står hun på til hun er 67, vil 
hun få ikke langt unna 50 års ansiennitet. 

Fra fagforeningen, Handel og kontor, vanket det også 

gaver og ros til jubilanten Turid Iversen (t.v.). Tillitsvalgte 

Charles Aas og Tove Isaksen (t.h). Foto: Svenn A. Nielsen
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Torskepanne
Torsk er allsidig mat og kan brukes til mye. 
Hvorfor ikke prøve en ny variant i høst? 
Torsk i panne er en varm velsmakende 
middagsrett med et deilig hint av østen. 

4 porsjoner
800 g torskefilet, uten skinn og bein
1 ts salt
1 stk purre
1 stk paprika, rød
2 ss rapsolje
2 dl matfløte
1 terning fiskebuljong
2 dl kokosmelk
1 ss curry paste, rød

Tilbehør: Ris 

Framgangsmåte
Skjær torsken i serveringsstykker og dryss 
over salt.

Skjær purre og paprika i biter og surr 
dette i panna i rapsolje til purren er myk.

Ha i matfløte, smuldre fiskebuljong
terning over, rør forsiktig og kok opp.

Rør inn kokosmelk og curry paste, og 
kok opp.

Ha torskestykkene i panna, legg på lokk 
og la trekke til fisken er ferdig, ca. 5 minutter.

Server med ris ved siden av.

Spansk fiskegryte
Denne smaksrike fiskegryten innholder 
både blåskjell, breiflabb, sjøkreps og  reker, 
og du trenger bare servere brød til. På 
spansk heter denne retten Zarzuela.

4 porsjoner
30 stk blåskjell
600 g breiflabbfilet
6 stk sjøkreps, kokt
12 stk reker, med skall
1 stk løk
1 stk chili, rød
1 dl olivenolje
400 g hermetiske tomater, grovhakkede
3 dl vann
1 dl hasselnøtter
3 fedd hvitløk
0,5 ts anisfrø
2 ss persille, frisk
salt og pepper

Tilbehør: Brød 

Framgangsmåte
Skrubb blåskjellene og kontroller at de er 
tett lukket eller lukker seg når du kakker 
på dem. Kast skjell som ikke lukker seg. 
Skjær breiflabb i porsjonsstykker og rens 
sjøkreps. Grovhakk løk, finhakk chili og 
surr i olivenolje på middels varme til løken 
er myk, ca. 5 minutter. Tilsett hermetiske 
tomater og la alt surre 12 minutter. Hell på 
vann og la det småkoke i 45 minutter. Legg 
blåskjell og breiflabb i sausen og la det 
små koke til alt er gjennomkokt og blåskjel
lene har åpnet seg. Smak til med salt og 
pepper. Legg rekene i suppen. Rist hassel
nøtter lett i en tørr stekepanne, og knus 
fint i en morter eller hurtigmikser med 
hvitløk, anisfrø og persille. Tilsett litt vann 
sammen med blandingen, slik at det blir en 
puré. Rør blandingen forsiktig i retten og 
smak til med salt og pepper om nødvendig. 
Server gryten med brød til. 

Kokt torsk med karrisaus
Kokte torskeskiver med hjemmelaget karri
saus er en tradisjonsrett for hele familien. 
Velg det tilbehøret familien liker eller følg 
vårt forslag i oppskriften. 

4 porsjoner
800 g torsk, skiver
2 l vann
1 dl salt
1 ts pepper, hel sort
1 ss eddik

Karrisaus
1 stk sjalottløk
1 ts karri
1 ss margarin, flytende
2 dl fiskekraft
2 stk eggeplomme
salt og pepper

Tilbehør: Potet, gulrot, brokkoli 

Framgangsmåte
La fiskestykkene ligge i kaldt vann i minst 
1 time før koking. Kok opp vann, tilsatt salt. 
Tilsett pepper og eddik, og kok opp vannet 
igjen. Legg i fiskestykkene, la vannet koke 
opp, trekk kasserollen til side og la torsken 
trekke til den er akkurat gjennomkokt, ca. 
7 minutter.

Karrisaus
Finhakk sjalottløk og surr i flytende mar
garin sammen med karri til løken er myk, 
men ikke brun. Hell på fiskekraft og la det 
småkoke i et par minutter. Avkjøl sausen 
litt og pisk inn eggeplomme. Sausen må 
ikke koke mens eggeplommene piskes 
inn, da skiller den seg. Smak til med salt og 
pepper og hold sausen varm, gjerne i vann
bad.  Server torskeskivene med karrisaus, 
kokte poteter og grønnsaker. 

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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