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Norges Fiskarlag har nettopp avviklet sitt 
44. landsmøte. Det er en viktig begivenhet, 
og deltakelse her er både lærerikt og gir 
grunnlag for ettertanke. 

Det er ikke vanskelig å observere den 
betydning Fiskarlaget har og har hatt når 
man deltar på landsmøtet. Salen er fylt med 
sentrale aktører i og rundt fi skerinæringa. 
Fiskeriministeren med sin stab av politiske 
og ansatte rådgivere, forvaltningen for øv-
rig, salgslag og andre samarbeidsinstanser 
møter selvsagt opp når fi skernes største 
og viktigste fagorganisasjon samles for å 
trekke opp politikken for den neste to-års 
perioden. 

Norges Fiskarlag sin innsats for fi skerne 
gjennom organisasjonens 85-årige histo-
rie er vel godt kjent for alle. Ikke minst i 
 Råfi sklaget, som jo må regnes som et ek-
tefødt barn av fagorganisasjonen. Fremvek-
sten av en sterk og stolt fi skerstand er et 
uomtvistelig resultat av bl.a. Fiskarlagets 
innsats helt fra stiftinga i 1926. 

Vel nok har det skjedd store endringer 
fra 1926 til i dag, og det er kanskje ikke len-
ger helt «titusener støvlar som trampar i 

takt». Det har bl.a. kommet til andre fagor-
ganisasjoner som f.eks Norges Kystfi skar-
lag og antallet fi skere har sunket til like i 
overkant av 12 000. Og det kan synes som 
at en urovekkende høy andel av fi skerne 
velger å stå utenfor fi skernes fagorganisa-
sjoner.  Særlig gjelder dette blant mannska-
pene på båtene.

En fallende organisasjonsprosent er ikke 
særskilt for fi skerne. Dette er en trend man 
ser i mange deler av samfunnet. Det kan 
synes som at interessen for å delta i fagor-
ganisasjoner synker i takt med at den mate-
rielle velstanden i samfunnet øker. 

Og når Fiskarlaget, Kystfi skarlaget og 
Norsk Sjømannsforbund har lykkes med 
å heve de sosiale rettigheter for sine med-
lemmer, så har alle fi skere tjent på dette. 
Dermed er det en rekke fi skere som står på 
sidelinja som får nyte godt av organisasjo-
nenes innsats, uten at de bidrar selv. Dette 
er noe av organisasjonsfrihetens pris. 

Selv om det har skjedd en enorm utvik-
ling i fi skernes posisjon og sosiale rettighe-
ter, er det fortsatt mange innsatsområder 
som krever at fi skerne har sterke fagorga-

nisasjoner. Ikke minst gjelder dette den 
tiltagende konfl ikten om arealene til havs. 
Vindmølleparker, oppdrettsanlegg og off-
shorevirksomhet var alle omtalt som utfor-
drende områder på Fiskarlagets landsmø-
te. For ikke å glemme lovverket som sikrer 
fi skernes yrkesvern med råfi skloven og del-
takerloven som bærende elementer.  Vi tror 
også fi skerne gjennom sine organisasjoner 
er avhengig av å bygge sterke allianser med 
andre samfunnsaktører for å sikre kunn-
skap om fi skerinæringas betydning.

Her er fi skerne avhengig av sterke faglag 
som taler fi skernes sak i storsamfunnet. 
Dette er spesielt viktig når det blir færre 
og færre fi skere. Det blir feil å ta de innar-
beidede rettigheter for gitt. Derfor bør alle 
fi skere delta aktivt i en fagorganisasjon for 
fi skere. Kun gjennom aktiv innsats og del-
takelse kan fi skerne bidra til at deres inter-
esser sikres i det lange løp. 

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

«Titusener støvlar 
som trampar i takt»

Det kan synes som at interessen for å delta i fagorganisasjoner synker i takt med at den materielle velstanden i samfunnet øker. På bildet ser vi Kåre Ludvigsen fra Sommarøya i 

Tromsø og Tor Østervold fra Austevoll – to som har nedlagt et betydelig arbeid som tillitsvalgte i Norges Fiskarlag, og som ble utnevnt til æresmedlemmer på landsmøtet i oktober. 

Foto Jan-Erik Indrestrand

«Det blir feil å ta de 

innarbeidede rettigheter 

for gitt. »
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Av Svenn A. Nielsen

Vi kjenner lakselusa på gangen, mente 
kanskje Oddekalv, og hevdet hardnakket 
at fi skeridirektøren var himmelropende 
inhabil i det meste av fi skerispørsmål, 
men aller mest i saker som angikk lak-
senæringen. Liv Holmefjord eier nemlig 
åtte prosent av selskapet Bolaks AS, en 
lakseoppdrettsbedrift Norges Miljøvern-
forbund har fått et særlig godt øye til.

Alene var hun ikke. Fiskeriministeren, 
som også er medeier i en oppdrettsbed-
rift, burde fortsatt som tannlegeassistent, 
mens Holmefjord kanskje kunne fått 
fortsette i en mindre ansvarsfull og langt 
mer anonym stilling.

– Halve åremålet på seks år er gått – 
hvordan har det vært?

– Spennende og lærerikt, litt slitsomt, 
men i alle fall ikke kjedelig.

– Kurt Oddekalv mener du burde fått 
sparken, hva synes du om det?

– Man kan jo ha ulike oppfatninger om 
dette, det respekterer jeg, men jeg hadde 
foretrukket at jeg ble bedømt ut fra den 
jobben jeg gjør.

– Det er kanskje ikke noen behagelig 
opplevelse å bli anmeldt?

– Jeg har lest om det i avisen, men ut 
over det har jeg ikke merket noe til det. Jeg 
tar det til etterretning, og stoler på at sys-

temet rundt meg sørger for at jeg holder 
meg til reglene.

Sofaen er trukket i grønt lær, bordet er 
rundt. Summingen av stemmer og musikk 
omslutter oss som en lydmessig grøt. Irsk 
folkemusikk inne i et brusende hav av 
stemmer. Det er det nærmeste jeg kom-
mer en maritim assosiasjon. Begge er vi 
fremmede i denne irskinspirerte atmos-
færen. Galway Pub i første etasje i Norges 
ennå høyeste bygning, Oslo Plaza, man-
gler alt som kan gi assosiasjoner til fi sk og 
til mennesket jeg sitter sammen med. Alt 
som kan bidra til å fortelle noe om henne. 
Liv Holmefjord drikker Farris. To fot-
ballkamper og en tenniskamp fl imrer fra 
storskjermer plassert under taket i hvert 
sitt hjørne av lokalet. På andre siden av gat-
en, i Oslo Spektrum, feirer Eksportutvalget 
for fi sk sine første 20 år. Fiskeridirektøren 
er en selvfølgelig gjest, men rekker også å 
sette av en time til intervju i pausen mel-
lom foredrag og festmiddag. Ikke det mest 
ideelle sted for et dybdeintervju. Men hun 
lar seg i alle fall ikke affi sere av de hektiske 
fotballspillerne, lyden ev dommerfl øyten 
som av og til skjærer gjennom summin-
gen, eller av de dypt konsentrerte blikkene 
til tennisspillerne som slåss om poeng på 
hver sin skjerm i hvert sitt hjørne.

Fusa kommune. Vestlandet. Dype 
daler, elver, vann og hav. Der vokste hun 

opp. Foreldrene hennes bor der, og i en 
gavmild fryseboks – en times biltur og ei 
fergestrekning fra Kystdirektoratets hoved-
kontor i Bergen – ligger det nesten alltid 
ferdige porsjonspakker med fi sk, hjem-
melagede fi skekaker og -pudding. Gryte-
klare. Liv Kristine som navnet lød da hun 
ble innskrevet i folkeregisteret i 1962, kan 
bare hente. 

– Det er ytterst sjelden jeg kjøper fi sk, 
smiler hun.

Det skulle de visst inne i Oslo Spektrum 
der Kjetil Try nettopp har fortalt forsamlin-
gen av fi skeentusiaster at vi i Norge bare 
bruker 0,56 prosent av fi skerienes omset-
ning til reklame, og at normalen for en god 
merkevare ligger på mer enn 10 prosent, 
og at en større innsats ville økt salget, noe 
han avgjort kommer til å gjøre noe med 
når han nå skal bli det nye sjømatrådets 
hovedsamarbeidspartner på reklame.

Liv Holmefjord er første kvinne i fi skeri-
direktørstolen, og Kurt Oddekalv oppfører 
seg som Adam etter syndefallet, forsøker å 
rive fi kenbladet av henne.

– Jeg tror vi er enige om målet – at det 
er viktig at vi har gode verdier i bunnen for 
forvaltningen, og at vi kan bidra til et godt 
produkt som selges til en god pris. Så kan 
vi ha ulike oppfatninger om veien til dette 
målet, sier Liv Holmefjord.

Til det ytterste korrekt, og vennlig. Nå 
hadde jeg kanskje ikke trodd hun skulle bli 
hysterisk, eller få anfall bare Oddekalv ble 
nevnt, men det er ikke så mye som en an-
else irritasjon heller å registrere. Svarene 
kommer like korrekte og nøytrale i tonen 
som et sakskart fra regjeringen.

Havets vokter
Bor man i Bergen og har ansvar for å forvalte naturressurser, kan 

man kanskje ikke unngå at Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernfor-

bund kvesser tollekniven. Liv Holmefjord hadde ikke sittet lenge som 

fi skeridirektør før Oddekalv krevde hennes hode på et fat.
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Ansiktsuttrykket røper heller ingent-
ing. Hun er vennlig, smiler ørlite. Men så 
har heller ikke det bergenske politikorps 
stormet lokalene med ordre om ransaking, 
og i samme tonefall kommer det:

– De fl este er i stand til å skille sak og 
person.

Fiskerinæringen er like fullt intet sted 
for sarte sjeler. Talen er klar og menin-
gene sterke. Halvkvedede viser egner seg 
da heller ikke på havet, og språket har 
fi skerne med seg når de går i land.

– Hvordan ser eposten din ut på en nor-
mal dag med seismikk og regulering?

– Nei, det er ikke så ille, svarer hun 
mildt.

– Hvordan er du som sjef?
– Kanskje litt utålmodig.
– Og hvordan merker medarbeiderne 

det?
– Ved at jeg stiller spørsmål. Jeg er nok 

ikke den som roper og skriker.
Liv Holmefjord skjønner at fi skerne vil 

ha færrest mulig restriksjoner, men hun 
har påtatt seg ansvaret for at bestandene 
også skal være bærekraftige, og ingen øn-
sker seg vel tilbake til 1989.

– Vi snakker om en fantastisk råvare 
som må være bærekraftig. Skal vi kunne 
garantere det, må vi ha en skikkelig forvalt-
ning.

Hun snakker om torsken – en bestand 
i god stand, og hun tar opp det ulovlige 
fi sket som gjorde livet utrygt langs kysten. 
Aldri kunne man vite sikkert hvor mye 
som var fi sket, og dermed heller ikke hvor 
mye som var igjen.

Nå er det kontroll. God kontroll. 
Havnestatsavtaler. Regimet i Barentshavet 
ser ut til å fungere. Den norsk-russiske 
fi skerikommisjonen krangler ikke lenger 
om hvor mye fi sk vi hvert år skal hente fra 
havet, men konsentrerer seg om de lange 
linjene og de viktige prinsippene.

– Forvaltningen kan ikke fi kse alt, na-
turen bestemmer mye, men vi kan sørge 
for at vi unngår de dypeste dalene og vi kan 
bidra til et stabilt marked og mest mulig 
like vilkår for alle aktørene i næringen, 
sier hun.

Fiskeridirektøren sykler. Til og fra job-
ben. Hjem går det oppover mot ett av Ber-
gens syv fjell, og har hun anledning er hun 
fl ink til å bruke den bergenske natur. Man 
kan se på 49-åringen at hun er i form.

Ellers bruker hun fritiden til skøyteløp. 
Hun går ikke selv, men sønnene gjør. Den 
midterste med størst alvor. Han er 18 og 
på landslaget. 

Det er visstnok stadig færre som inter-

esserer seg for denne utrolig elegante og 
grasiøse idretten der løperne balanserer, 
bokstavelig talt, på noen få millimeter av 
en knivsegg, mens treningsmetoder, iver 
og teknikk stadig bringer dem raskere 
frem på isen. For noen av oss som en gang 
kunne rundetidene til Fred Anton Maier, 
Jonny Nilsson og Ard Schenk utenat, er 
skøytesporten fremdeles blant vinterens 
høydepunkt, og de verste av oss lar seg 
også glede av en 10.000 meter.

– Sønnen min er på sprintlandslaget, 
kommer det fort. 

En liten titt innom Fana IL sine hjem-
mesider forteller at det satses sterkt på 
skøyteløp i Bergen. Håvard Holmefjord 
Lorentzen har da også sterke personlige 
rekorder. Ned mot 36-tallet på 500 m, og 
under sprint-NM utendørs gikk han 1000 
meter på 1,12 og noe smått.

Mamma burde strålt av lykke, men Liv 
Holmefjord er kul. Selv da hun så i VG at 
norske skøyteløpere under trening hadde 
gått til de kastet opp, ble hun ikke veldig 
urolig. Heller ikke da hun så at den som lå 
nede for telling med vrengt magesekk var 
hennes egen 18-åring. Og hun liker å være 
med når guttene trener eller konkurrerer.

Far og farfar Holmefjord var skippere på 
egen båt. Brisling og velstand brakte de i 
land. Det var ikke mange fi skere i den lille 
kystkommunen sør for Bergen. Folk drev 
med landbruk, og litt industri. Siden kom 
oppdrett. I dag er FRAMO sin pumpefab-
rikk hjørnesteinen i Fusa-samfunnet, og 
Trond Mohn, mannen som nesten årlig 
velsigner Tromsø IL med noen av sine mil-
lioner, er like populær i Fusa. Men antallet 
fi skere er enda færre enn før.

– Jeg var på besøk for kort tid siden, 
og da sjekket jeg hvor mange fi skere som 
var igjen, og gikk inn på direktoratet sine 
sider. Det er ikke fl ere enn tre på blad B og 
fi re på blad A.

En gang la en hermetikkfabrikk sin lukt 
av røkte sardiner og penger over Fusa. 

King Oscar sardiner nedlagt i olje. I dag er 
Hordaland nesten fri for steder der du kan 
levere fi sk, og oljen brukes ikke til sardin-
er, men pumpes opp fra havet og sendes til 
raffi nerier. Fabrikken i Fusa hadde heller 
ikke så høy status.

– Jeg husker vi ble truet mens vi gikk på 
skolen: Gjør du ikke leksene dine, ender 
du på fabrikken, sa de, og med tanke på 
rekrutteringen var det kanskje ikke det 
klokeste, smiler Liv Holmefjord i dag.

Og hun gjorde leksene sine. Gjennom 
de ni første skoleårene og videre da hun 16 
år gammel som alle andre Fusa-ungdom-
mer med boklige ambisjoner, måtte på hy-
bel i Os for å ta examen artium. Da hadde 
faren allerede sammen med brødrene sine 
startet oppdrett, og i 1984 solgte han seg ut 
av brislingfi sket. 

Oppdrettsbedriften er den samme som i 
dag får Kurt Oddekalv til å se rødt og kreve 
hennes avgang. I sin visdom har imidler-
tid juristene i departementet slått fast at 
direktoratets regionkontorer kan behandle 
saker som måtte angå familieselskapet 
eller andre lakseeventyr. Kontorene er 
selvstendige forvaltningsnivå så lenge Liv 
Holmefjord selv holder fi ngrene fra fatene 
med forbuden frukt. 

– Det er en stor styrke at vi har kon-
torene, spredt over hele landet. Det gir 
lokal kunnskap når vi skal vurdere hvilke 
områder som er viktige og riktige for 
fi skeri og havbruk, hvilke som bør tas vare 
på, og det gir bedre grunnlag for å sortere 
i ulike interesser. Vi har ansvar for mye. 
Vi samler inn kystnære data som alle kan 
få tilgang til, og vi deltar i planprosesser 
langs hele kysten. Verneområder og vann-
forskrifter har vi ansvar for. Vi skal sortere 
mellom ulike interesser, ikke minst når det 
handler om lokalisering av oppdrettsan-
legg, seismikkskyting og bruk av arealer.

– Du skulle aldri bli fi sker?
– Nei, men jeg har til sammen ett år i 

båten. Finansierte studiene på det viset, og 
jeg har også fôret noen tonn med laks, for 
ikke å snakke om at jeg har slaktet noen 
kilo, smiler hun.

Handelshøyskolen i Bergen gjorde Liv 
Holmefjord til økonom. Der var hun ferdig 
nyklekket i 1986, og satte kursen for Lon-
don. På jobb for det som da het Ekspor-
tutvalget for fersk fi sk. Hun var stipendiat 
og rapporterte tilbake til Norge. Vandret 
rundt på fi skemarkedet i Billingsgate, 
sjekket priser og volum og gjorde seg no-
tater om aktiviteten. Hun var bindeleddet 
mellom kjøpere i London og eksportører 
hjemme i Norge.

« Jeg husker vi ble 

truet mens vi gikk på 

skolen: Gjør du ikke 

leksene dine, ender 

du på fabrikken …»
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– Det var litt annerledes enn i dag. Vi 
drev ingen kampanjer. Var ikke ute i su-
permarkedene og demonstrerte produkter, 
slik det gjøres i dag. Vi skulle observere og 
rapportere, ikke selge.

Forskning har hun og prøvd. Men kar-
rieren som forskningsassistent endte etter 
relativt kort tid.

– Jeg var ikke tålmodig nok, medgir hun, 
og i 1988 tok hun overgang til Fiskeridirek-
toratet. Men allerede året etter ble hun an-
satt i Statens Fiskarbank, og der ble hun til 
fi skarbanken ble slått sammen med Stat-
ens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond 
(SND) i 1996. Da ble hun regiondirektør i 
Hordaland, en stilling hun hadde til hun 
i 2004 ble utnevnt til assisterende fi skeri-
direktør.

– Jeg liker å jobbe med næringsut-
vikling, og i Hordaland har vi det meste. 
Olje- og gassvirksomhet, tradisjonelle 
tunge industristeder, reiselivsbedrifter, 
landbruk og oppdrett.

– Hvorfor da vende tilbake til Fiskeridi-
rektoratet?

– Jeg hadde vært leder i SND region 
Hordaland i syv år. Vi hadde bak oss fus-
jonsprosesser, og jeg følte det var på tide 
å se seg om etter noe annet. Jeg har på et 
vis sett livet mitt i bolker på seks til syv år. 
Det var derfor greit, og jeg syntes det ville 
være fi nt å kunne fordype meg i fi skeri-
spørsmål. Ikke minst kjente jeg også Peter 

Gullestad som var fi skeridirektør, og visste 
at jeg kunne samarbeide med ham. 

Hun fremholder at forvaltning også er 
næringsutvikling. At man gjennom god 
forvaltning legger grunnlaget for den 
verdiskapning som foregår på havet.

– Det hjelper ikke, sier hun, – med kvo-
teordninger dersom ingen følger opp. Det 
handler om at vi skal ha like vilkår og et 
bærekraftig hav.

– Men kan det ikke bli vel mye. Jeg hørte 
om ei kveite som hadde forvillet seg inn i 
et snurrevadhal der det ikke fantes kvote 
for kveite. Mannskapet ville forære den til 
det lokale sykehjemmet, og ba direktora-
tet ditt om tillatelse. De måtte ligge et par 
døgn ved kai og vente på at et par av karene 
dine skulle komme og følge kveita fra kaia 
og opp til de gamle.

– Dette kjenner jeg ikke til. Reglene er at 
også fangst man ikke har kvote på skal lan-
des. Fiskerne får ikke betaling for denne 
utilsiktede bifangsten med unntak av en 
liten sum for å dekke eventuelle utgifter. 
Kjøperen betaler og fi skesalgslaget får pen-
gene. Poenget er at fi sk ikke skal kastes, 
men registreres uavhengig av om den er 
innenfor eller utenfor kvoten.

– Om jeg ringer og spør moren din, 
vil hun da svare at du også var lederen i 
søskenfl okken og på skolen da du var liten?

– Ne-ei, det tror jeg ikke, svarer hun et-
tertenksomt.

– Men i dag er det jeg som holder talene 
i begravelser og bryllup. 

– Med tre sønner og en slik karriere – 
står det en lojal mann bak deg?

– Jo, og han er fra Harstad. Han er for-
sker, og det gode med forskere er at de kan 
være fl eksible. 

Om tre år får Oddekalv det kanskje som 
han vil. Da er åremålet over. Hun kan søke 
om en periode til, men det har hun ikke 
tatt stilling til, og noen planer for livet et-
ter tiden som fi skeridirektør har hun ikke. 

– Kanskje er det noen som ennå har 
bruk for meg, eller kanskje er jeg blitt for 
gammel, smiler hun. 

Ikke har hun hytte – ikke har hun båt. 
Sykkel derimot. En klok mann sa en gang 
at sykkelen sparer pengene dine og bruker 
opp fettet, mens bilen bruker opp pengene 
og sparer fettet, og det er ikke vanskelig å 
se at Liv Holmefjord bruker sykkelen så 
ofte hun kan der hun takker for samtalen 
og går for å skifte til kveldens festmiddag 
med Eksportutvalget.

Alltid korrekt og vennlig.
Liv Holmefjord fotografert 
av direktoratets egen 
fotograf.
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«Vi vet at gjenveksten er 

ganske god. Dersom ikke 

kråkeboller og havstormer 

forsinker prosessen, ser vi 

at opptil 90 prosent av 

tareskogen er tilbake igjen 

etter fem år. …»
Henning Steen, 

forsker ved havforsknings-

instituttet i Bergen

Foto: Stein Johnsen, Samfoto, Scanpix



Av Svenn A. Nielsen

Men mange fi skere reagerer når de ser 
tangtrålere høste undervannsskogen som 
gir ly for fi skeyngel og opphold til en 
mengde andre marine livsformer.

Råfi sklaget omsetter

I tråd med den nye Havressursloven, fortel-
ler regiondirektør Jan Erik Strøm ved Råfi s-
kelagets kontor i Kristiansund, går første-
håndsomsetningen gjennom salgslagene. 
Råfi sklaget har derfor ansvaret for det som 
tas fra grensa mellom Nordmøre og Roms-
dal og videre nordover. Så langt er det bare 
ett mottak det er snakk om. Det ligger på 
Vevang, i Eide Kommune sør for Averøya i 
Møre og Romsdal.

– Utfordringen vår i Råfi sklaget er å 
tilpasse systemene til de nye artene som 
høstes. Det handler både om leppefi sk og 
nå tare, sier Jan Erik Strøm.

Hjertemedisiner og champagne

– Jeg garanterer at du har spist det, for ek-
sempel i softis, sier råstoffsjef ved Biopoly-
mer i Haugesund, Jostein Vea, den eneste 
bedriften som utnytter taren kommersielt 

her i landet. En bedrift som for det meste 
eies av amerikanske pensjonsfond.

– Foruten softis, forteller Vea, – fi nner 
vi alginater fra tare i napoleonskaker, øl 
og franske champagner. I hjertemedisiner 
brukes det, og i medisiner mot sure opp-
støt, for å nevne noe. 

– Så godt som alle har fått det i seg, men 
uten å vite det, sier han.

Vi snakker altså om fortykningsmidler 
og tilsetningsstoffer som bidrar til å en-
dre det opprinnelige stoffets egenskaper 
– såkalte e-stoffer, og alginater, det er om-
kring 500 forskjellige. Noen befi nner seg i 
gruppen E 401–E 405.

Ikke alle begeistret

– For oss er farmasiindustrien den store 
kunden, og det er her fremtiden for tarein-
dustrien ligger, sier Vea.

– Alle er ikke like begeistret?
– Jeg skjønner skepsisen når vi kom-

mer inn i nye områder, men vi tar bare en 
for svinnende liten del av taren. Vær, vind 
og kråkeboller tar alene ca. seks millioner 
tonn. Industrien høster bare om lag 150.000 
tonn, forsvarer Jostein Vea seg med, og leg-
ger til at tareskogen jo også vokser til igjen.

Fiskerne reagerer

– Hvert eneste år får vi spørsmål om dette 
virkelig er lov, sier Marianne Sandstad, 
daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge. 

Hun og mange fi skere frykter at opp-
vekstområder for den følsomme kyst torsk-
en skal bli skadelidende. Fiskarlaget har 
derfor, i følge Sandstad, bedt om forskning 
uten at det så langt har ført frem. Nå drives 
det også prøvetråling utenfor Trøndelag, et 
nytt område for taretråling.

– Standardsvaret vi får når vi spør om 
hva dette kan føre til, er at vi vet alt om 
selve planten, men lite om virkningene av 
trålingen, sukker Marianne Sandstad.

Kan for lite

Dette håper imidlertid forsker Henning 
Steen ved Havforskningsinstituttet i Ber-
gen å kunne gjøre noe med. Han medgir at 
vi kan for lite om taren og hvilken virkning 
høstingen har på livet i tareskogen. 

– Vi vet at gjenveksten er ganske god. 
Dersom ikke kråkeboller og havstormer 
forsinker prosessen, ser vi at opptil 90 
prosent av tareskogen er tilbake igjen etter 
fem år. Det vi vet lite om er hva som skjer i 
gjenvekstperioden.

Steen sier det fi nnes noe forskning fra 
1990-tallet. Da fant man at de dyrene som 
forsvant etter høstingen, ganske raskt kom 
tilbake, og at rekolonialiseringen skjedde 
raskest, naturlig nok, blant mobile arter, 
som jo kan svømme frem og tilbake.

Tang og tare 
til medisiner og softis
Du har helt sikkert spist det, men kanskje uten å vite det. I Norge 

høstes det rundt 150.000 –160.000 tonn tare hvert eneste år. Mye 

av det ender opp som tilsetningsstoff i medisiner – for ikke å snakke 

om i softis og napoleonskaker! 
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Sjelden snautråling

Havbunnen gjør det også vanskelig å 
snautråle tareskogen. Regelen er derfor at 
det oftest blir ganske mye tilbake.

Om forholdet til kysttorsken, sier Steen 
at det ikke fi nnes forskningsmateriale som 
viser virkningen over tid. 

– Nå foregår det prøvetråling i Nord-
Trøndelag, og der prøver vi å se variasjo-
nene over fl ere døgn i forhold til de utrålede 
områdene. Vi har kameraer stående som 
tar bilder hvert femte sekund, noe som 
betyr at vi skal gå igjennom en halv mil-
lion bilder, før vi eventuelt kan trekke en 
konklusjon. Det sier seg selv at det derfor 
vil ta tid før vi får resultatene.

Relevant skepsis

– Er fi skernes skepsis relevant?
– Den er absolutt relevant. Vi vet alt for 

lite, ikke minst om effekten på kysttor-
sken. Vi vet heller ikke om alle de andre 
organismene som var der før trålingen, 
kommer tilbake.

Henning Steen sier at etsimatet over 
mengden av tareskog langs kysten ligger 
på om lag 50 millioner tonn. Det er altså 
svært lite som tas ut kommersielt i dag.

–Nå håper vi at vi skal kunne følge ut-
viklingen i en lengre periode. Det vil kreve 
ressurser, og jeg håper at også næringen 
kan bidra med penger til prosjektet.

Foto: Havforskningsinstituttet i Bergen.

E-stoffene fra tareskogen
Natriumalginat, E 401 – hvitt, vannløselig pulver, natriumsal-
tet av alginsyre som utvinnes av forskjellige tarearter. Det er et 
effektivt tyknings- og gelatineringsmiddel og beskyttelseskol-
loid (stoff/væske med svært små partikler) og er mye brukt i 
næringsmidler (iskrem, geleer, majones, suppepulvere, pøl-
seskinn m.m.), i kosmetika (kremer, såper) og til fremstilling 
av alginatfi brer (kalsiumalginat) m.m. 

Kaliumalginat, E 402 – tilsetningsstoff. Er tillatt brukt i alle 
matvarer som stabilisator eller fortykningsmiddel. Brukes 
bl.a. i is og frosne desserter. Ingen mengdebegrensning. 

Ammoniumalginat, E 403 – tilsetningsstoffer, additiver, kje-
miske forbindelser, mineraler og andre materialer som tilset-
tes produkter og varer for å opprettholde eller endre egenska-
pene, eller for å forhindre uønskede reaksjoner i varen.

Kalsiumalginat, E 404 – tilsetningsstoff. Samme funksjon 
som kaliumalginat. 

Propylenglykolaginat, E 405 – tilsetnings stoffer, additiver. 
Kjemiske forbindelser som tilsettes næringsmidler for å for-
bedre varens holdbarhet, lukt eller smak, konsistens eller ut-
seende, eller som hjelpestoff under teknisk fremstilling, be-
arbeiding, pakking eller lagring av varen, og er til stede i det 
ferdige produktet i endret eller uendret form. Tilsetningsstof-
fer tilsettes ikke for å øke varens næringsverdi, men kan bidra 
til å bevare det opprinnelige innholdet av næringsstoffer.

Kilde www.snl.no
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Av Svenn A. Nielsen

Markedssjef Lise Mangseth i Norges Rå-
fi sklag, som nylig har gått ut i ett års per-
misjon, er seientusiast. Under Råfi sklagets 
årsmøte kunne hun og hennes to medre-
daktører presentere ei bok som fyller et 
hull i stimen av norske kokebøker. Ei bok 
som overrasker deg fra første side.

– Det var mange gode grunner til å lage 
denne boka. Ikke minst at det fra før ikke 
fantes noe tilsvarende dokument, fortel-
ler hun.

Ei praktbok er det blitt, ført i pennen av Ek-
sportutvalget for Fisks egen kokk, Ingebjørg 
Moe, Elisabeth Johansen i Orkana forlag og 
Lise Mangseth fra Råfi sklaget. Og legger vi 
til at Fiskeprodusentens fond har bidratt til 

finansieringen, 
har vi også sagt 
hvem som økono-
misk står bak pro-
sjektet.

Det var Elisa-
beth Johansen 
i Orkana forlag 
som tok initiati-
vet til boka. Rå-
fi sklaget syntes 
det var en god 
idé og slapp Lise 
Mangseth fri så 
hun kunne jobbe 
sammen med de 
to andre damene.

Det ble en strabasiøs utvelgelsesprosess. 
Hva skulle de ta med, og hva skulle utela-
tes. En kort gjennomgang forteller at de 
har fått med utrolig mye i ei bok som er 
på over 200 sider og der teksten er både på 
norsk og engelsk.

– Vi har gjort det slik for at boka skal 
kunne være ei gavebok, forklarer Mang-
seth.

Det er imidlertid ikke bare i Norge seien 
har stor betydning. Innledningsvis tas vi 
med til Brasil der klippfi sk av sei er en sik-
ker vinner og et «must» når høytidene skal 
feires. I Portugal er også seien populær og 
velbrukt, og det samme i Nigeria. Og fra 
alle land boka tar for seg, følger det opp-
skrifter med.

Her er det bare å gå i gang – middags-

bordet blir aldri det samme etter en Moqu-
eca med klippfi sk av sei – ei oppskrift skapt 
av den store brasialanske klippfi skkokken 
Dada, fra millionbyen Salvador nord i 
 Brasil.

Men her er også gode hverdagstips om 
alt fra vurdering av fi sk, hvordan hindre at 
fi sken blir tørr, og her er oppskrifter tilpas-
set det tidspressede moderne mennesket. 
Fremfor alt er det ei strålende innbydende 
bok, nydelig og oppfi nnsomt designet der 
nesten hver eneste side får deg til å glem-
me at du jo har spist for ikke lenge siden.

Seniorrådgiver Dag Rasmussen takkes i 
forordet spesielt for å ha delt av sin umåte-
lige kunnskap om nettopp seien. Det var da 
også han som sa at seien ikke var den best 
betalte, men at den holder mange hender 
i arbeid.

– Seien er husmorens redning, sier Lise 
Mangseth, og legger til at husmorens an-
svar selvsagt kan ivaretas av far. Fisken er 
god, anvendelig i mange sammenhenger 
og rimelig i innkjøp.

Og skulle du ennå betvile seiens renom-
mé og kvalitet blant gourmetene ute i den 
store verden – bla deg frem til oppskriftene 
fra verdens hardeste kokkekonkurranse, 
Bocuse d’Or, der den norske kokken Terje 
Ness tok gullet i 1999 og forsøk deg på opp-
skriftene. Bare å lese dem får vannet til å 
løpe rundt i munnen.

Seikokeboka får du kjøpt i bokhandelen 
eller hos Orkana Forlag, om du ikke er så 
heldig å få den under treet til jul. 

«Husmorens redning»

Seien
– undervurdert og nydelig

«En fantastisk, men undervurdert fi sk. Ikke den best 

betalte, men den holder mange hender i arbeid, og 

den er nydelig.»

Foto: Svenn A. Nielsen
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For Jørgen Pedersen ved 

fi skebruket på Grunnfarnes er 

tørking av torskehau blitt en 

viktig del av driftsgrunnlaget. 

Foto: Ronny Trælvik



Av Øystein Ingilæ

Tørka på hjell og pakket i 30-kilos sekker, 
er dette biproduktet av torsk en enkel pro-
duksjonsform. I tillegg er det sikkert som 
banken. For markedet ligger kollåpent til i 
Vest–Afrikas mest folkerike land, Nigeria. 
De kjøper så og si rubb og rake av det som 
kan tørkes.

Lange tradisjoner

I Nigeria males hauan opp og brukes som 
tilsetningsstoff i andre matvarer, eller man 
kort og godt vanner den ut og koker fi ske-
suppe på dem.

Dette er en matrett nigerianerne skal ha 
– uansett hvor i verden de bor. Rostad sier 
at de har en viss eksport av fi skehau både 
til Italia, England og sågar USA. Men bak 
bestillingene er det alltid nigerianere.

– Bruken av tørkede fi skehau har tyde-
ligvis en lang tradisjon blant befolkningen 
der, sier Rostad.

Eksport i over 50 år

Ole K. Rostad er langt fra den eneste som 
eksporterer tørkede torskehau til Nigeria, 
men han er en av de største, med en årlig 
eksport på mellom 300 og 400 tonn.

Selv har han hatt tørkede fi skehau som 
en viktig del av driften helt siden 1958.

– Men det er først de tre – fi re siste årene 
vi har eksportert selv. Tidligere solgte vi fi s-
kehauene via andre, men har nå etablert 
kontakter direkte i Nigeria.

Det har gjort at selskapet Ole K. Rostad 
har «fl agget ut» selve tørke- og pakkepro-
sessen til Paul Kristiansen.

– Han står for hovedproduksjonen, men 
vi kjøper også fra en del andre produsenter, 
sier Rostad.

Aldri vært i Nigeria

Selv om Rostad har drevet med tørkede hau 
i over 50 år, har han i likhet med de fl este 
andre eksportørene ikke vært i Nigeria og 
sett hvordan den videre distribusjonen el-
ler produksjonen foregår.

– Nei, det har jeg ennå til gode. Men det 
hadde sikkert vært interessant å se med 
selvsyn hvordan det foregår.

I mellomtiden er det nigerianere som år-
lig kommer til Norge for å inngå handelen.

– Vi har etter hvert fått noen kontakter 
som vi har faste avtaler med, og venter for-
øvrig besøk av en kjøper nå i oktober.

Farlig for blåøyde

Eksport til Nigeria krever til gjengjeld et 
våkent blikk. Ingen sender varene dit før 
fakturaen er betalt. Landet med over 180 
millioner innbyggere har ikke det beste 
omdømmet når det gjelder forretnings-
skikk. Derfor nytter det ikke å være blåøyd.

– Men vi har stort sett kun gode erfarin-
ger. Det gjelder både for eksport av torske-
hau og tørrfi sk forøvrig. Men som sagt, va-
rene sendes ikke uten at faktura er betalt. 
I så måte er det et trygt marked å operere i 
sier Rostad.

Akseptabelt bidrag

Prisnivået på tørkede fi skehau ligger på 16 
kroner kiloet. Det gir ifølge Rostad både 
produsenter og eksportører et akseptabelt 
bidrag.

– Jeg har sagt, at dersom man ikke klarer 
å oppnå en pris som kan holde noen hel-
tidsgeskjeftiget med denne produksjonen, 
så er det ikke vits å delta. For selv om pro-
sessen er enkel og omsetningen lett, krever 
det både arealer, folk og penger å gjennom-
føre den. Derfor er vi avhengig av en viss 
margin for å holde på med dette.

Blitt mer nøye

Nigeria–markedet har i årenes løp hatt for-
skjellige rykter. Tidvis har det vært sendt 
mye «raskfi sk» dit. Men etter hvert har de 
fl este skjerpet seg kraftig og  forsøker å hol-
de best mulig kvalitet også her.

– Vi er nøye på varene vi leverer, og blan-
der aldri andre fi skeau inn i torskeforsen-
delsen.

Rostad er ikke i tvil om alle ikke har vært 
like nøye i årenes løp. I dag har likevel de 
aller fl este hauprodusentene såpass yrkes-
stolthet at selv det afrikanske markedet  
blir behandlet med respekt.

– Men om det følger en angel eller to 
med i torskehauene, ja, det setter de bare 
pris på, sier Rostad som aldri har opp-
levd reklamasjon på hauforsendelsene til 
 Nigeria.

Viktig for mange små

Det er ikke bare i Lofoten at tørking av hau 
er en viktig del av tørrfi skproduksjonen. 
Flere steder langs kysten helt opp til Vest–
Finnmark tørkes det hau. På Senja har til 
eksempel tørkede torskehau blitt en vik-
tig del av driftsgrunnlaget for fi skebruket 
på Grunnfarnes. Her tørkes det mellom 
500 og 600 tonn årlig, noe som gir rundt 
150 tonn ferdigprodukt klar for eksport. 
Også dette sendes i containere direkte til 
 Nigeria. 

Umettelig marked
Vestafrikanerne får ikke nok av tørka fi skehau. – Det er tydeligvis et 

umettelig marked, sier Ole K. Rostad på Reine. I høst håper han å 

eksportere nærmere 400 tonn hoder – tilsvarende 1.600 tonn fersk 

vare til Nigeria.
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Av Øystein Ingilæ

Veiforbindelsen til det vesle fi skerisamfun-
net på vestsiden av Tanafjorden er allerede 
en realitet, etter at bydefolket på eget ini-
tiativ har fått lagt inn en åre mot Nordkyn-
veien. Men fortsatt er det kun som anleggs-
vei å regne, derfor er hurtigbåten fortsatt 
livsnerven for bygdesamfunnet som består 
av et 30-talls sjeler, seks fi skefartøy over 28 
fot, et fi skebruk  og 150 vinterforede sau.

Kjør på eget ansvar

Et beskjedent hjemmesnekret skilt mellom 
Bekkarfjord og Hopseidet viser veien mot 
Nervei; 17 kilometer, kjør på eget ansvar.

– Den er faktisk like god som veien over 
Ifjordfjellet er på sitt verste, skryter Odd 
Martin Pettersen, etter at vi har snirklet 
oss langs bygdeveien. Fort gikk det ikke, 
men etter en drøy halvtime utenfor  allfar-
vei åpenbares den idylliske bygda langt der 
nede, ytterst i et mektig dalføre som leder 
ut mot Tanafjorden.

Den første frostnatta har gjort bakken 
hvit av rim. Men lenge før høstsola har dre-
vet frostsporene bort, har det vært full akti-
vitet i bygda. I dag er det imidlertid hverken 
krabbefi ske eller tradisjonelt fi ske som opp-
tar befolkningen. Sauene skal til slakteriet.

På Skjånes står slakteribilen klar og ven-
ter, men først må de fi rbente belage seg på 
en halvtime om bord i MS Falkefjell før de 
kan transporteres videre.

Stor fi skefl åte

Det virker kanskje litt tungvint i en hek-
tisk hverdag der rasjonell drift og produk-
tivitetskrav er alfa og omega. Men ikke for 
fi skarbøndene på Nervei. De er vant til 
dette livet, og kan ikke tenke seg å bytte 
det bort.

– Nei, det er deilig å kunne sette seg ned 
og høre fl ua på veggen etter ei hard økt, sier 
Odd Martin Pettersen.

32-åringen har dame i Oslo, men velger 
likevel å bli i Nervei hvor han har investert 
2,4 millioner kroner i en 32 fot Arctic Selfa 
fi skebåt.

Han er i godt selskap. Nervei har nem-
lig en fi skefl åte på seks fi skefartøy over 28 
fot, i tillegg til et par mindre båter det drif-
tes fra. 

Med andre ord et svært aktivt samfunn 
som bidrar med høye tall til eksportstatis-
tikken. I gjennomsnitt fi sker hvert av far-
tøyene for tett på en million kroner hver. Et 
særdeles aktiv samfunn som kan måle seg 
med de fl este andre når det gjelder verdi-
skapning.

Hjertet i bygda

Kaia hvor hurtigbåten legger til er hjertet 
i bygda. Her holder fi rmaet Olaf Pettersen 
og Sønn til. I dag er det Eivind Pettersen 
som driver bruket sammen med sønnen 
Odd Martin,  selvsagt i kombinasjon med 
eget fi ske.

– De siste årene har vi imidlertid kun 
kjøpt kongekrabbe. Dårlige markedspriser 
på fi sk har gjort at all fi sk i stedet leveres til 
Skjånesbruket, sier Odd Martin Pettersen.

De har likevel ikke skrinlagt ordinært 
fi skekjøp, men så lenge markedsutsiktene 
er usikre vil de ikke gamble med bedriften.

– Vi vil åpne for ordinært mottak så snart 
vi ser at  vi kan tjene penger på det. Men 
akkurat nå er det for dårlige priser.

For Olaf Pettersen og Sønn AS, er veien 
ut til markedet ekstra lang, siden de først 
må sende produktene med båt, før fi sken 
kan starte transportetappen mot konti-
nentet.

Fiskarbøndene på Nervei
Hurtigbåten på Tanafjorden er for en gang skyld smekkfull. 

Men denne gangen er det hverken fi sk eller folk. Det er årets 

kjøtt produksjon fra Nervei på vei til slakteriet.

Søstrene Hanne og Sandra Johansen er begge utdannet 

agronomer, og har valgt å komme tilbake til Nervei etter 

endt utdannelse. Foto: Øystein Ingilæ

Folket på Nervei lever først og fremst av fi sk. Hver enkelt familie har sin egen båt og egne fi skehjeller. Foto: Øystein Ingilæ
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– Krabbekjøpet er imidlertid såpass 
lønnsomt at vi tar imot den her på Nervei.

Helårsvei

Sjefen sjøl er fullt opptatt med dagens trans-
port, og har akkurat i dag ikke tid til noe 
intervju. Han må i stedet følge sauelastene 
– to turer – inn  til Skjånes for videre ekspe-
disjon. For også kjøttproduksjonen er en 
viktig del av næringsvirksomheten i bygda.

Hvor lenge de må drifte på dagens måte, 
er fortsatt høyst uvist. Selv om bygdefolket 
har fått koblet seg på Nordkynveien, er 
den foreløpig  akkurat farbar for bil med 
gode dekk.

– Vi håper jo at fylket skal bevilge mer 
penger, slik at vi kan få fortgang i byggin-
gen. I mellomtiden jobbes det med stadige 
forbedringer. Vi håper jo at vi skal klare å få 
til en helårsvei, men fortsatt er det uenighet 
om hvor mye det vil koste, sier Pettersen.

Uenig om pris

Veidrømmen startet allerede tidlig på 
1980-tallet. Da var det snakk om å bygge 
en kystvei fra Bekkarfjord til Laggo, Lang-
fjorden og Nervei. Men det hele rant ut i 
sanden. Senere ble Nordkynveien igang-
satt, og tatt i bruk i 1988. For befolkningen 
på Nervei brakte den imidlertid ikke bygda 
nærmere verden. Dermed dannet de en 
egen veiforening som fi kk satt i gang veiar-
beid på privat initiativ.

De fi kk både Gamvik kommune, fylkes-
kommunen og etter hvert staten med på 
prosjektet. Etter en omkostning på cirka 10 
millioner kroner har de knyttet seg fast til 
Nordkynveien. Men ikke uten ståk. Rein-
driftsnæringen har krevd 3,3 millioner kro-
ner i erstatning, og de har allerede hatt en 
runde i retten.

– Vi skjønner ikke kravet, og mener det 
er helt ubegrunnet, sier Odd Martin Pet-
tersen.

Han håper likevel ikke det skal være til 
hinder for at drømmen om helårsvei kan 
gå i oppfyllelse.

– Vi trenger 20 millioner kroner til. 
Da skal vi ha en vei med fast dekke som 
er bygd for helårstrafi kk. Hvor langt fram 
det ligger i tid, er likevel helt uvisst, siden 
det strides om hvor mye veien vil koste. I 
følge våre beregninger vil prosjektet kunne 
gjennomføres for til sammen 30 millioner 
kroner, og da er det som hittil er brukt in-
kludert, sier Pettersen.

Det offentlige mener på sin side, at tal-
lene er urealistiske.

– Men det er bare tøv, for når vi ser hva 
vi har fått ut av ti millioner kroner, er våre 
beregninger i høyeste grad reelle, sier Pet-
tersen.

Mange unge blir

Selv om veibyggingen har førsteprioritet 
for de aller fl este i bygda, er trivselsfakto-
ren svært høy. Butikken og skolen er rett 
nok lagt ned, og i tidligere tider bodde det 
fl ere folk i bygda.

– På det meste har det vel bodd rundt 45 
personer her på Nervei, men de siste 10–15 
årene har vi ligget stabilt på drøye 30, for-
teller Odd Martin.

Seks, det vil si 20 prosent, er yngre folk 
mellom 18 og 32 år.

– Og etter det jeg forstår, er det ingen 
som lengter bort herfra. Så lenge det er fi sk 
i fjorden og inntektsgrunnlaget er godt, 
ja, da kan vi vel egentlig ikke få det særlig 
bedre.

Mens hurtigbåten har vært på Skjånes 
med første last, har søstrene Sandra og 
Hanne Antone Johansen ankommet med 
siste rest av sauer. Begge er utdannede 
agronomer, og har valgt å vende tilbake til 
hjembygda etter endt utdannelse.

– Ja, det er fl ott at ungdommen kommer 
tilbake slår Anton Persen fast. Han har 

bodd her hele livet, og kan bare konstatere 
at bygda fortsatt er i full blomst.

Ikke butikkgrunnlag

Befolkningsgrunnlaget er imidlertid for 
lite til at noen ønsker å drive butikk.

Dagligvarehandelen ble nedlagt for 
noen år siden.

– Det vil ikke lønne seg, sier Judit Erik-
sen, som er bygdas postekspeditør.

Hun sier at en landhandel aldri ville 
kunne oppnå samme rabattordninger som 
større butikker. Derfor ville en butikk på 
Nervei blitt en dyr butikk.

– Den eneste ulempen med ikke å ha bu-
tikk, er at vi må planlegge innkjøpene litt 
ekstra, sier Odd Martin Pettersen.

På en annen side så får de den ferdig pak-
ket fra Coop på Skjånes, og trenger kun å 
hente vareeskene når hurtigbåten  kommer.

– Sånn sett kan du jo si at det også er 
ganske lettvint.

En strek i vinduet

Et av de første tegnene på at Nervei er langt 
utenfor allfarvei, er den manglende mobil-
dekningen.

– Jeg har en plass i vinduet der det er 
en strek på mobilen. Men du kan ikke be-
lage deg på mobiltelefon her. Internettfor-
bindelsen er til gjengjeld god når vi bruker 
ICE-nettverket, forteller 32-åringen.

Telefonproblematikken er på sin side 
løst. Nervei er ei så lita bygd, at den trådløse 
fasttelefonen rekker til de viktigste områ-
dene.

– Så lenge vi har fri sikt hjem, har vi som 
regel en form for telefondekning. 

Derfor har det ikke vært igangsatt noen 
større aksjon for å få mobiltelefoni.

– Litt goder må også vi ha, ler Odd Mar-
tin Pettersen. 

17 kilometer med vei skulle til for å knytte Nervei til 

resten av landet. Men fortsatt er det kun en anleggsvei. 

Foto: Øystein Ingilæ

Odd Martin Pettersen investerte i ny båt til 2,4 millioner 

kroner. - Så lenge det er fi sk i fjorden, er fi skarbondelivet 

helt perfekt. Foto: Øystein Ingilæ
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Gunnar Grytås er 
etablert som forsker 
og historieforfatter ved 
Universitetet i Tromsø/
Norges Fiskerihøgskole. 
Foto: Svenn A. Nielsen



Av Svenn A. Nielsen

Den tidligere fi skerijournalisten med 
fartstid fra Nordlys og Fiskeribladet-

Fiskaren har gjort forsker av seg. Oppga-
ven er ikke liten; han skal skrive Norges 
Råfi sklags historie. I 2013 fyller laget 75 år.

– Egentlig hadde jeg tenkt å redusere 
arbeidsinnsatsen min i FiskeribladetFiska-
ren og jeg hadde søkt og fått innvilget 20 
prosent AFP. Men så fi kk jeg et tilbud om 
et 18 måneders engasjement her. Dermed 
ble det slik. Jeg sa opp jobben, og nå sitter 
jeg her, forteller han.

Og for en mann vant til daglige deadli-
nes kan 18 måneder være som et hav av tid. 
Men Gunnar Grytås vet at tid er et relativt 
begrep. I Statsarkivet ligger det 14 paller 
(en palle er ca. 1x1x1 m) med dokumenter 
fra Råfi sklagets historie. Fire av dem er sys-
tematisert.

– Jeg skal skrive en bok på om lag 200 
sider. Det sier seg selv at jeg ikke makter å 
gå igjennom alle pallene. Jeg kan ikke gå ut 
med fi nmaska trål. Å gå igjennom alt ligger 
ikke innenfor dette prosjektets omfang. Jeg 
må nok selektere, forklarer han.

Derfor sitter han da også fordypet i den 
store boken. Boken som inneholder lagets 
historie de første 50 år. 

Men på de voluminøse pallene ligger 
primærkildene – Råfi sklagets protokoller, 
korrespondanse, rapporter, hovedfagsopp-

gaver, meldinger og ikke minst domsavsi-
gelser.

Alldeles uforberedt er heller ikke  Gunnar 
Grytås. Han har fulgt Råfi sklaget tett gjen-
nom mer enn 30 år som fi skerijournalist, 
og han er ikke i tvil:

– Det er en spennende oppgave. Råfi sk-
laget har vært veldig viktig for den nord-
norske økonomien. De praktiske grep laget 
har tatt, vedtakene som er fattet har vært og 
er viktige og de har fått konsekvenser. Å gå 
inn i dette materialet, er å gå inn i en spe-
siell del av den nordnorske historien, sier 
den nyslåtte forskeren.

Aldeles ensom med sitt prosjekt er han 
ikke. Det er satt sammen en bokkomité 
som han kan samtale med, og som kan 
være til hjelp når det skal velges vinkler og 
retning, og han har også erfarne historike-
re som kan bidra med råd.

– Men hva med de gode historiene?
– De hører med og de skaper kontraster, 

men dette skal ikke bli en samling anek-
doter.

– Kanskje disse kan bli til ei ny bok?
– Kanskje. Jeg fi nner sikkert mange 

tema som kan utvikles, sier Gunnar Grytås 
som fra før har skrevet åtte, ti bøker, og slett 
ikke tror dette blir den siste. Boken «Våte 
graver» – om skipsforlis i Troms – ble en 
suksess, og han sier han har lyst til å lage 
en lignende bok fra Nordland. 

Gunnar Grytås skriver 
Råfi sklagshistorie
Høstsola fyller rommet fra en skyfri himmel. Glasstaket, formet som 

kjølen på en båt, sender gavmilde stråler inn i bygningen. Fiskerihøy-

skolen i Tromsø kneiser stolt øverst i bakken på universitetsom rådet, 

eller Campus som det heter i dag. Inne på et knapt 10 kvadrat meter 

lite kontor i fjerde etasje, den øverste, sitter Gunnar Grytås  fordypet i 

en stor bok.
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Aktuelt

Større prosjekt
Historiebokprosjektet til Råfi sklaget er et 
selvstendig prosjekt som fi nansieres av 
Råfi sklaget. Men det er knyttet opp mot 
et større fi skerihistorisk prosjekt. Dette 
prosjektet skal ende opp i fem bind – 
Norges fi skeri- og kysthistorie. Prosjekt-
leder, førsteamanuensis Bjørn-Petter Fin-
stad, og teamet rundt ham, skal gjøre et 
banebrytende stykke forskningsarbeid.

Begge prosjektene drar nytte av hver-
andre. Finstad skal være veileder for 
Gunnar Grytås underveis i arbeidet, og 
det store prosjektet drar nytte av arbeidet 
som Grytås gjør, et arbeid de ellers ville 
vært nødt til å gjøre på egen hånd.

Norges fi skeri- og kysthistorie skal 
foreligge i fem bind i 2014. Prosjektet 
har en budsjettramme på 25 millioner 
kroner og engasjerer fl ere forskere. 

Bak prosjektet står Fiskeri- og kystde-
parementet, Eksportutvalget, Fiskeri- og 
havbruksnæringens forskningsfond, 
salgslagene og i tillegg har noen banker 
og forsikringsselskap gått inn med øko-
nomisk støtte.

– Vi er veldig glad for å ha fått Gunnar 
Grytås sammen med oss, sier prosjektle-
der Bjørn-Petter Finstad. 

Faglig tyngde
Administrerende direktør Trygve Myr-
vang i Norges Råfi sklag er særdeles for-
nøyd med at nettopp Gunnar Grytås skal 
skrive historien til Råfi sklaget. Til Fisker-
ibladetFiskaren sa Myrvang i forbindelse 
med presentasjonen av prosjektet:

– Gunnar er en veteran innen fi ske-
rijournalistikken, og kjenner næringa 
svært godt. Vi er opptatt av å bruke histo-
ria på en god måte, og den faglige tyng-
den Gunnar sitter på er avgjørende. 



Av Øystein Ingilæ

I Øst-Finnmark har det hendt at noen har 
levert helt opptil 5.000 kilo i en enkelt le-
veranse. Det vil si kongekrabbe for over en 
halv million kroner.

Riktig så hardt gikk det ikke for seg da 
vi besøkte Norway Seafoods anlegg i Kjølle-
fjord. Men noen hundre kilo kunne Frode 
Lyngedal levere til bedriften - som ukentlig 
produserte 50 tonn kongekrabbe så lenge 
eventyret pågikk.

Hektiske dager

– Klart det blir hektiske dager når det står 
på. Men samtidig er kongekrabben en be-
kvem ressurs å jobbe med, sier Sture 
Krogh, som er ansvarlig for kokingen ved 
anlegget.

Eventyret 
på Finnmarkskysten
I løpet av to korte måneder opplevde krabbefi skerne på Finnmarks-

kysten et eventyr nesten uten sidestykke. Med priser på over 100 

kroner kiloet, og uke etter uke med godvær, ble årets krabbesesong 

nesten som en lek for de aller fl este. Enkelte gjorde seg ferdig med 

fartøykvoten på under en uke.

Frode Lyngedal gjorde seg ferdig med krabbekvoten allerede etter et par ukers drift. Foto: Øystein Ingilæ

Sture Krogh sier kongekrabben er en behagelig ressurs 

å jobbe med, men det kan fort bli hektisk når store 

volum skal gjennom maskineriet. Foto: Øystein Ingilæ
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Normalt jobber han med saltfi sk, men 
under krabbesesongen blir de aller fl es-
te ved bedriften omdirigert til krabbe-
produksjon.

Bryggegjengen sørger for sorteringen, 
mens et eget lag tar seg av knekking og 
fi nsortering før krabbene sendes videre til 
innkokingen.

Mellom 15 og 20 minutter skal krabbene 
ligge i kokende vann, før de er klare til ned-
kjøling og innfrysning.

– Det er en omfattende prosess før vi 
kan emballere det ferdige produkt. Men et-
ter hvert har vi fått gode rutiner som gjør 
oss relativt effektive, sier Krogh.

Kjøp i Trollbukt

Mesteparten av råstoffet som ble produsert 
i Kjøllefjord, ble hentet fra Trollbukt inne i 
Laksefjord. Det er i dette området hoved-
fangsten i Laksefjord foregår.

– Vi har en avtale om kjøp av krabbe 
over kaianlegget til Arnkjell Bøgeberg. 
Derfra kommer det ut til Kjøllefjord med 

bil, forteller Arild Olsen, som har hoved-
ansvaret for krabbeproduksjonen i Norway 
seafoods-konsernet.

Han er fornøyd med sesongen, og sier at 
de har hatt grei tilgang på råstoff. Men det 
koster, og Olsen sier at de er nødt til å legge 
seg helt på øverste prisskala for å få tilstrek-
kelig med råstoff.

– Men man må bare henge med om man 
skal sikre seg sin andel, sier Olsen.

Hele Øst-Finnmark

Det var ikke bare i Kjøllefjord det hersket 
den reneste bonanzastemning. I Hele Øst-
Finnmark sto kongekrabbe på dagsorde-
nen både i august og september. Men med  
de eventyrlige prisene fi skerne oppnåde, 
var det heller ikke rart. For krabbefangst er 
sannsynligvis den mest behagelige drifts-
formen norske fi skere kan ha, samtidig 
som høye priser gjør at en enkelt sjarkfi s-
ker fort kan tjene inn 300.000 - 400.000 
kroner på få ukers drift. 

Av Øystein Ingilæ

Krabbekjøperne har betalt helt opp i 130 
kroner kiloet for den største krabben.

– Gjennomsnittsprisen for all krabbe 
som er levert har vært på 93,67 kroner 
i høst, sier Tor Edgar Ripman i Norges 
 Råfi sklag. 

Og da er krabben fra det frie området 
vest for Nordkapp medregnet.

– Etter at det kommersielle krabbefi sket 
ble etablert, har prisene aldri vært så høye, 
sier han.

Uværsfri sesong

Fiskerne har i tillegg fått god drahjelp fra 
værgudene. For hele august og september 
kunne krabbefi sket gjennomføres uten en 
eneste dag med landligge. Det resulterte i 
at Fiskeridirektoratet stanset fi sket allerede 
20. september. Etter denne datoen kunne 
kun de som ikke var ferdig med fartøykvo-
ten fortsette driften.

Ferdig før Alaska

Den rekordraske krabbesesongen  bidro til 
at fi skerne unngikk kollisjon med Alaska-
fangsten som startet 15. oktober.

Tor Edgar Ripman er ikke i tvil om at 

også det har vært en viktig faktor for at 
kjøperne i år har kunnet betale eventyrlige 
priser.

– At man unngikk kollisjon med Alaska-
sesongen har åpenbart bidratt til årets pri-
ser, sier han.

Fortsetter i vest

I skrivende stund er det fortsatt en del fi s-
kere som ikke har tatt fartøykvotene sine. 
I tillegg vil det frie fi sket vest for Nordkapp 
fortsette, uavhengig av kvoter. Årets kvote 
var på 1.200 tonn. Av dette kvantumet var 
1.100 tonn fanget per 20. september, da 
Fiskeridirektoratet satte sluttstrek. 

Nesten 94 kroner i snitt

Hele staben i krabbeproduksjon. For med liten kvote 

gjaldt det å kjøre det remmer og tøy kan holde for å 

berge parten. Foto: Øystein Ingilæ

Bryggearbeiderne i Kjøllefjord er blitt drevne sorterere, ettersom det er her Norway Seafoods 

hovedproduksjon av kongekrabbe foregår. Foto: Øystein Ingilæ

Arnkjell Bøgeberg sier at det ble meget stilt i Trollbukt da 

krabbefi sket ble stanset. Foto: Øystein Ingilæ

Det hersket den reneste bonanzastemningen i fi skeværene 

langs kysten av Øst-Finnmark i august og september. 

Foto: Øystein Ingilæ
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«Særpingen» som taklet fi skerne

Av Svenn A. Nielsen

– Det ble en del kjeft til å begynne med, 
men når vi ble kjent med hverandre, fi sker-
ne og jeg, gikk det greit, forteller Ragnhild 
Molvik.

Etter 25 års tjeneste i Råfi sklaget i Svol-
vær, gikk hun 1. oktober over i full pensjon. 

Elsket Lofotbyen

21 år gammel kom hun til Svolvær. Hun 
var forlovet med en annen «Særping», han 
hadde vært lærer i Svolvær i ett år og var 

ikke bare forelsket i Ragnhild, han elsket 
også Lofotbyen, og ville ha henne dit.

– Nå har vi bodd her i 40 år, og selv om 
vi har hus i Sarpsborg, vil vi nok ikke fl yt-
te permanent nedover. Mannen min skal 
dessuten jobbe to år til, da blir han 70. Men 
litt pendling blir det, forteller hun.

Første regionsjef

Etter 19 år i Vågan kommune, ble hun an-
satt i Råfi sklaget. Hun hadde skaffet seg 
etterutdanning, og da jobben som kontor-
sjef plutselig ble ledig, ble Ragnhild først 
konstituert og siden fast ansatt. Da kon-
torsjefstillingen ble omgjort, ble Ragnhild 
også den første regionsjefen ved Svolvær-
kontoret.

– For det første var jeg kvinne, og for det 
andre søring. To helt klare handicap, og i 
tillegg var jeg ung og uerfaren. Det ble nok 
en del kjeft til å begynne med. Store endrin-
ger kom også. Kvoter og oppgjør gjennom 

 Råfi sklaget. Mange fi skere likte ikke noen 
av delene, men det gikk seg til.

100 rasende fi skere

Hun forteller hun aldri skal glemme turen 
hun hadde med informasjonsleder Thor E. 
Kalsaas til Sund. På kaia sto 100 rasende 
 fi skere og ventet. Det handlet om pris.

– Men det var interessant. Jeg fi kk være 
med på mye. Reiser og møter.

– Hva tror du om Råfi sklaget sin  fremtid?

Holder tritt

– Råfi sklaget er en så moderne organisajon 
at jeg tror den greier seg godt selv om mo-
nopolet skulle falle. Jeg tror fi skerne vil hol-
de fast ved laget. Det har jo vært en voldsom 
utvikling – oppgjør gjennom laget, og nå er 
snart ny generasjon sluttseddel på plass. Så 
lenge Råfi sklaget holder tritt med utviklin-
gen, tror jeg det har en god fremtid. 

Av Svenn A. Nielsen

– Gratulerer, sa adm. dir. Trygve  Myrvang i 
Råfi sklaget til adm. dir Terje Martinussen i 
Eksportutvalget.

2,5 millioner kroner brukte Martinus-
sen og hans mannskap på feiringen. Fore-
dragsholderne sto i kø under det som også 
var en inspirasjonsdag, ledig og humørfylt 
ledet av talkshow-dronningen på Marien-
lyst, Anne Lindmo. Også jøglere, jonglører 
og akrobatkunstnere fra Kulta i Tromsø 
bidro til å gjøre dagen og kvelden til noen 
elegante og minneverdige timer.

Eksportutvalget har gitt de viktigste bidrag-
ene til at Norge i dag er verdens ledende sjø-
matprodusent, og 20-årsmarkeringen pekte 
fremover med et mål om og å styrke posisjo-
nen i etablerte markeder, samt vinne nye.

For å nå målet er blant annet Kjetil Try 
og hans reklamebyrå hyret inn.

– Det er naivt å tro at dette går av seg selv 
fordi vi har så gode råvarer. Selv om sjømat 
har en stor markedsandel sammenlignet 
med investeringene i det norske marke-
det, er det ingen profesjonelle merkevare-
bedrifter som hadde turt å bruke så lite på 
markedsføring, sa Try.

– Norsk sjømatnæring har hatt en even-
tyrlig utvikling de siste 20 årene, og er et 
eksempel på at Norge er konkurransedyk-
tig internasjonalt når vi satser på områ-
der hvor vi har naturlige fortrinn. Dette, i 
kombinasjon med god ressursforvaltning 
og  systematisk kunnskapsutvikling, har 
brakt Norge helt i tet blant verdens ledende 
sjømatnasjoner. EFF er svært glad for å 
være en del av ei entusiastisk sjømatnæ-
ring og håper på fortsatt utvikling og fram-
gang, sa blant annet adm. dir. Terje Marti-
nussen. 

«Gratulerer 

EFF»
Storstilt 20-årsmarkering

Fra hver avkrok av fi skerinæringen kom de til Oslo Spektrum. De skulle feire egen suksess. Over 500 

deltakere var til stede da Eksportutvalget for fi sk (EFF) feiret sine første 20 år. Til stede var også verdens 

dyreste fi skemat – røkt laks fra det sveitsiske selskapet Balik, som selges til over 2000 kroner pr. kilo.

Gratulerer med de første 20! Adm. dir. Trygve Myrvang i Råfi sklaget (t.v.) gratulerte adm. dir. Terje 

Martinussen i Eksportutvalget. Foto: Svenn A. Nielsen.

I 25 år var Ragnhild 

Molvik ansatt i Råfi skla-

get i Svolvær. Nå er hun 

pensjonist. Foto: Thor 

Arne Pedersen
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Filmet fl ink fi sk
Nå kan du se den første vitenskapelig publiserte videoen av fi sk som 

bruker redskap. http://goo.gl/Q5hsZ.

Professor Giacomo Bernardi ved University of California fi lmet 

et medlem av leppefi skfamilien, arten Choerodon anchorago, mens 

den knuste en musling mot steiner.

– Det fi lmen viser er veldig interessant. Etter å ha gravd ut mus-

lingen fra sanden, bruker fi sken lang tid på å fi nne et egnet knuse-

sted. For en fi sk er dette en ganske stor greie å gjennomføre, skriver 

Bernardi i en pressemelding. Han er professor i økologi og gjorde 

opptakene i Palau i 2009, en øystat i Stillehavet cirka 65 mil øst for 

Filippinene.

Torskefi sket nesten forstått
Mengden fi sk i havet utenfor Norge svinger sterkt fra år til år. For-

skerne har lett etter årsakene helt siden G.O. Sars på 1860-tallet fi kk 

i oppdrag av myndighetene å fi nne det ut.

I havet er det nesten ingen som dør en naturlig død. Enten spiser 

du noen og overlever, eller så blir du spist. Modellapparatet forklarer 

hva som skjer fra fi skeeggene klekkes på gytefeltene langs norskekys-

ten, til yngelen fem måneder senere er etablert som en ny årsklasse 

i Barentshavet.

På veien er de blitt utsatt for en rekke havklimahendelser: Trans-

port med havstrømmene, lys, temperatur og turbulens. I tillegg vari-

erer tilgangen på mat i form av dyreplankton.

Forskerne har funnet ut at turbulens er noe av det mest kritiske 

for de små fi skelarvene. Turbulens er en mengde små strømvirvler 

i havet som hele tiden påvirker larvenes skjebne, og den varierer så 

raskt i tid og rom at det i praksis ikke er mulig å måle den i havet, 

den må modelleres.

Nytt og nyttig

Bekrefter ny havstrøm
Forskerne har nå blitt bedre kjent med en 

nyoppdaget havstrøm vest for Island, som 

viser seg å bidra med halvparten av det tun-

ge dyphavet i denne delen av Atlanteren.

Helt siden Fridtjof Nansen og Bjørn Hel-

land-Hansen gjorde den første kartleggingen 

av de nordlige farvannene har det vært kjent 

at havstrømmene sirkulerer i et gitt mønster.

Nansen og Helland-Hansen påviste også 

hvor det tunge, kalde vannet strømmet ned 

i dyphavene, og hvor tungt dyphav kommer 

opp til overfl aten.

– Den fulle sirkulasjonen i De nordiske ha-

vene tar relativt lang tid, ikke minst sirkula-

sjonen som omfatter deler av Polhavet. Dette 

er den rådende kunnskapen i dag.

– Men nå har vi påvist at det også fi nnes 

en langt raskere sløyfe med stor betydning 

for dyphavsdannelsen, sier førsteamanuen-

sis Tor Eldevik ved Universitetet i Bergen og 

Bjerknessenteret.

Da resultatene ble plottet inn i et datasimu-

leringsverktøy, fi kk forskerne et klarere bilde 

av havstrømmen. Golfstrømmen forgreiner 

seg sør for øya, og en arm legger seg rundt 

vestsiden av Island. Men dette sjøvannet 

forsvinner ikke langt nordover slik resten av 

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis gjør.

Isteden snur den 180 grader nord for sa-

gaøya og forsvinner rett ut Danmarkstredet 

sammen med resten av det iskalde vannet 

som har gått den lange ruten rundt i Norske-

havet og Polhavet.

Kilde: www.forskning.no

Foto: Eksportutvalget for fi sk/Per Eide Studio
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Intervju

Av Svenn A. Nielsen

– Jeg begynner ikke så grytidlig. Kommer 
på jobb i halv ni–nitiden. Derfor må jeg 
sitte litt utover og ta unna de tingene jeg 
trenger ro og fred for å få gjort. Alternativet 
ville vært å begynne på jobb ved sekstiden, 
og det er liksom ikke meg, ler hun, men 
medgir at ungene av og til klager over sene 
middager.

For ikke mange årene siden møtte hun 
daglig på jobb i Råfi sklaget. Smilende, da 
som nå, skjøttet hun sin daglige dont som 
jurist med mastergrad i internasjonal fi ske-
riforvaltning. 

Du kan ennå spørre Nina om tråldører, 
maskevidde og bestandsberegninger. «Re-
gional Policy of fi shing business» var titte-
len på mastergraden.

– Men du var alt jurist, og tok så en ny 
master i internasjonal fi skeriforvaltning?

– Jeg visste jeg ville bo i Nord-Norge, og 
da måtte jeg ha noe som var relevant. Fisk 
var og er viktig. Derfor ble det sånn.

På fi skerihøyskolen gikk hun i en Norad-
fi nansiert internasjonal klasse. Studentene 
var rekruttert fra hele verden, og Nina delte 
pult med Eric fra Ghana. Det likte hun godt.

Hun skulle slett ikke bli direktør i fami-

liebedriften. Men så ville faren trappe ned. 
Odd Erik Hansen nærmet seg pensjonsal-
deren, han hadde vært daglig leder siden 
1965 og familierådet ble kalt sammen. 

– Det var ingen av oss søsken som egent-
lig hadde tenkt oss inn i elektrobransjen. 
Men jeg kjente at jeg faktisk hadde lyst, og 
så tenkte jeg at det jo ikke måtte være for 
resten av livet. I 2006 ble hun adm. dir., og 
på kjøpet fi kk hun tittelen honorær konsul 
for Finland.

Av og til tar hun seg en tur innom Råfi sk-
laget. Slår av en prat med gamle venner.

– Å gå innom Råfi sklaget er en fryd. Det 
er et fantastisk arbeidsmiljø der, og jeg lær-
te mye i den tiden.

Nina har snudd opp ned på JM Hansen-
konsernet. Ny stor butikk for hvitevarer 
og elektroniske artikler var startet opp på 
Langnes i 2003. Nina fortsatte utviklingen 
og har synliggjort og omorganisert bedrif-
tens spisse ender, og kan antakelig kalle 
seg expert.

Bedriften omsetter for omkring 200 mil-
lioner kroner og har om lag 150 ansatte.

– Vet du om noen elektrikere? Vi trenger 
enda fl ere, smiler hun. Fagfolk er mangelva-
re, og JM Hansen skal vokse. For det er ikke 
bare lamper og fjernsyn, vaskemaskiner og 

komfyrer det handler om i Ninas hverdag. 
Like mye er det skipselektronikk, automa-
sjon og installasjon. Med avdelinger på Stor-
steinnes i Balsfjord og i Longyearbyen er 
den geografi ske spredningen også stor.

Enda større er den om vi ser på oppdra-
gene. Et av de siste oppdragene, og hun kla-
rer ikke helt å skjule stoltheten, var å klar-
gjøre de elektriske installasjonene for en 
indisk forskningstasjon på St.  Elisabeths 
land i Antarktis.

– Vi er vant til å jobbe i kulde, og ble kan-
skje valgt av den grunn. Og jeg er glad for å 
si at det gikk veldig bra, smiler hun.

– Men juss og fi skerifag i elektrobran-
sjen?

– Det teknisk faglige kan jeg ingenting 
om, men jeg er heldig, for da jeg sa det til 
de ansatte, smilte de bare og fortalte at det 
gjorde da ingenting for «det skal vi kunne».

– Og pappa Odd Erik, er han rolig?
– Vi har et veldig godt far-datter-forhold. 

Det er ikke alltid han er umiddelbart enig 
med meg, men jeg synes det er fi nt med 
et korrektiv. Må du gå en ekstra runde blir 
beslutningene bedre.

Partiet Høyre gjorde et brakvalg i Trom-
sø, og Jens Johan Hjort, Ninas mann, 
er Tromsøs nye ordfører. Nina liker ikke 
«mediagreiene», men sier likevel hun skal 
stille opp der hun kan.

– Jeg synes det var artig at det gikk så bra 
i valget. Det var over all forventning. Jeg får 
prøve å bli fl inkere til å handtere media, og 
følge rådet jeg fi kk fra ei venninne. Hun sa: 
«Hopp i det». Det kan bli litt stressende, 
men det er jeg forberedt på. 

Hvor ble de av?
Nina Hjort styrer JM Hansen-imperiet
Avtale for intervju fredag klokka fi re? Tar du ikke helg? Nina Hjort, 

adm. dir i elektronikkonsernet JM Hansen i Tromsø smiler. Selv om 

det er fredag, selv om alle vi møter i Storgata har handleposer i hen-

dene, fra kolonial, Vinmonopol eller klesbutikker – har hun satt av 

tid til enda to møter før hun tar helg. Det siste klokka seks.
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Pasta med sei og tomatsaus
Seifi let med hakkede tomater, hvitløk og mais 
servert med pasta er en klassiker som faller i 
smak hos både liten og stor. Kjempeenkelt og 
raskt å lage! 4 porsjoner.

400 g seifi let, uten skinn og bein 
En halv løk 
2 fedd hvitløk 
2 ss tomatpuré 
1 boks hermetiske tomater, grovhakkede 
1 dl vann 
1 dl matfl øte 
1 boks mais 
pasta 
olje 
salt og pepper 
ost, revet

Skjær seifi let i biter på ca. 2 cm.
Kok pasta etter anvisning på pakken.
Finhakk og surr løk og hvitløk i olje til 

den er blank. Tilsett tomatpure og la surre 
noen minutter. Tilsett hermetiske tomater 
og vann. La det koke i ca. 5-10 minutter. Ha 
i matfl øte, sei og mais. La retten trekke i 
ca. 2-3 minutter til fi sken er kokt. Smak til 
med salt og pepper. 

Server med pasta og ha litt revet ost på 
toppen.

Ovnsbakt sei med grønn saus
Seifi let tilberedt i ildfast form i stekeovn, er en 
enkel hverdagsmiddag. Legg poteter og grønn-
saker i samme form, så er hele middagen i 
boks. En kald grønn urtesaus setter en ekstra 
smak på retten. 4 porsjoner.

700 g seifi let, uten skinn og bein 
6 stk poteter 
200 g sjampinjong 
2 fedd hvitløk 
6 stk cherrytomater 
1 ss persille, frisk 
1 ss basilikum, frisk 
salt og pepper

Grønn saus

3 ss bladpersille
1 ss mynte, frisk
2 ss kapers
1 fedd hvitløk
2 ts dijonsennep
1 dl olivenolje

Sett stekeovnen på 180 grader.
Skrell og skjær potetene i tynne ski-

ver. Legg dem i formen og dryss på litt 
salt. Drypp olje over og sett formen høyt i 
 ovnen. Bak potetene i ca. 15 min.

Rens og grovkutt soppen, fres den i olje 
med hakket hvitløk. Rør inn hakket persille 
og smak til med salt og pepper. Hell sop-
pen over potetene.

Skjær fi sken i serveringsstykker. Dryss 
salt, pepper og basilikum over og legg fi s-
ken i formen. Del cherrytomatene i to og 
legg i formen.

Bak retten videre til alt er mørt, det tar 
ca 15 minutter.

Grønn saus

Finhakk urter og hvitløk. Visp alle in-
grediensene sammen. Sausen skal være 
 fyldig. 

Moqueca med klippfi sk av sei
Overrask vennene dine med en spennende, 
eksotisk rett fra Dadá i Salvador, basert på 
norske råvarer. En nydelig rett som passer bra 
sammen med ris eller farofa. 4 porsjoner.

800 g klippfi sk, utvannet og renset 
1 stk papaya 
2 stk tomater 
1 stk løk 
En halv paprika, grønn 
2 ss koriander, frisk 
2 stk vårløk 
2,5 dl olivenolje 
5 dl kokosmelk 
2 ss dendé olje 
0,5 ts salt

Tilbehør

ris

Del papaya og paprika i terninger, grovhakk 
tomat og løk og fi nhakk vårløk. Del deret-
ter alle disse ingrediensene i to like deler. 
Ha ene halvparten i en kasserolle sammen 
med olivenolje og kokosmelk. Kok ved høy 
varme og stadig omrøring i 15 minutter. 
Det skal tykne litt.

Tilsett resten av ingrediensene og fi s-
ken. Kok videre i ca. 15 minutter uten å 
røre. Smak til med evt. salt og krydder.

Pynt med frisk koriander, tomater, litt 
paprika og vårløk før servering.

Server med kokt ris eller farofa.

Farofa

Farofa lages av maniokmel eller kassava-
mel. Melet er grynet omtrent som semu-
legryn.

Farofamelet varmes noen minutter 
sammen med litt dendéolje. Farofa farinha 
betyr kassavamel, og på engelsk heter kas-
sava manioc.

Oppskriftene er hentet fra www.godfi sk.no
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