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Leder

Høsten er også en periode med store lan-
dinger av fangster som er fryst ombord. 
Disse fangstene omsettes via vårt auksjons-
system eller på kontrakter, hovedsakelig 
til klippfiskindustrien eller til bearbeiding 
i andre land som for eksempel Kina og i 
Øst-Europa. Flåten som leverer fryst fisk 
opplever normalt også en prispremie som 
følge av at det er relativt sett mindre fisk til-
gjengelig i markedet.

Ved inngangen til denne høsten er bil-
det annerledes enn i et normalår – hvis 
slikt fortsatt finnes. Fordi industrien i Kina 
har bremset noe opp samtidig som klipp-
fiskindustrien i Norge har mer fisk på lager 
enn normalt, har omsetningen av fryst fisk 
gått tregt gjennom sommeren og først på 
høsten. Konsekvensen av dette er at pris-
ene har falt, og det er noe mer fisk på lager 
enn det vi har sett de siste årene. Prisfallet 
er betydelig: Fryst torsk over 2,5 kg som i 
september 2011 ble betalt med litt over 
 kr 24,- pr. kg, ble betalt med litt over kr 17,- 
i september 2012. Dette påvirker selvsagt 
alle. Og vi er ikke alene – dette er et pris-
nivå som reflekterer prisene når bl.a. den 

russiske flåten selger sine produkter inn i 
de samme markedene som norsk fiskeri-
næring opererer i. Situasjonen er ikke ulik 
den vi hadde høsten 2008, bare at nå er det 
på et lavere prisnivå enn den gang.

Hva er det som utløser denne situasjo-
nen? Det er ikke et entydig og enkelt svar på 
det, men flere forhold påvirker markedet. 
Det har vært skrevet mye om situasjonen 
i Europa, hvor særlig de sørlige landene er 
hardt rammet blant annet med en arbeids-
ledighet på 25 % i Spania. Portugal er midt 
inne i en krisekur og dette landet står ale-
ne for mer enn 30 % av eksportverdien av 
torsk ut fra Norge. Selv om konsumet av 
klippfisk i Portugal er høyt og i positiv ut-
vikling, opplever de som skal selge salt- og 
klippfisk dit at alt går tregere, og at man har 
et betydelig prispress. For alle de viktigste 
produktene av torsk, har vi en betydelig 
nedgang i eksportpris ut fra Norge i år sam-
menlignet med i fjor. Unntakene er tørrfisk 
og fryst filet, men her går det dessverre re-
lativ beskjedne volum. Klippfisk og saltfisk 
er nøkkelproduktene i vår eksport av torsk.

Vi er med andre ord inne i et tydelig fal-

lende marked, og når markedet faller vil det 
normalt lønne seg å vente med innkjøp. Et-
ter kvoterådene fra ICES vet alle at det kom-
mer et økt volum av torsk inn i markedet i 
2013, og det er ikke til å unngå at dette pre-
ger situasjonen. Økte volum inn i fallende 
markeder medfører normalt prisfall, og da 
tenker mange at det er best å vente.

Fiskerne har måttet tåle betydelig pris-
nedgang på torsk fra toppnivået i 2008 
som følge av utviklingen i markedet. Det-
te skaper utfordringer for mange, all den 
tid kostnadene til drift av båtene bare øker. 
Samtidig fører prisnedgangen til at fisken 
vår finner veier inn i nye markeder, og på 
lengre sikt representerer dette en stor mu-
lighet for norsk fiskerinæring. Vi har et 
attraktivt produkt inne i mange markeder, 
og når tilførslene flater ut bør det normalt 
være mulig å få en mer gunstig prisutvik-
ling. Men det avhenger selvsagt av en rekke 
forhold i verdensøkonomien.

På kort sikt er det imidlertid utfordrin-
gene som preger bildet. Kommende vinter 
skal vi sannsynligvis lande et historisk stort 
torskekvantum. Da er vi avhengig av at ak-
tørene har tro på at markedet er stabilisert 
og at alle ledd kan tjene penger på fisken. 
Og en voksende befolkning i verden skal ha 
mat, og i så måte er vi i den riktige nærings-
kjeden. For som det så treffende har blitt 
sagt: «Det blir aldri umoderne å spise». 

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Vi er inne i det som normalt er den perioden med best flyt i omset
ningen av fisk langs kysten. Om høsten er det vanligvis relativt gode 
ferskmarkeder og liten tilgang på ferskt råstoff, og det som landes 
går normalt greit unna. De siste årene har vi hatt en god aktivitet 
med brukbare leveranser særlig i Finnmark. De som har fått fang
ster har vanligvis fått bra betalt for dem på høsten.

Det er alvor i en fiskerinæring som er sårbar og avhengig av økonomien i de europeiske markedene. Foto: Svenn A. Nielsen  

«... en voksende 
befolkning i verden 
skal ha mat, 
og i så måte er 
vi i den riktige 
næringskjeden.»

Utsiktene framover



Tema

På første hånd 3

Utgiver: 
Norges Råfisklag, 
Postboks 6162, 
9291 Tromsø

Telefon: 77 66 01 00 

www.rafisklaget.no

ansvarlig redaktør: 
Svein Ove Haugland
svein.ove.haugland@rafisklaget.no

redaksjon: 
Thor E. Kalsaas 
thor.e.kalsaas@rafisklaget.no

Svenn A. Nielsen 
svenna@svenna.no

forsidebilde: 
Foto: Svenn A. Nielsen

redaksjon avsluttet: 
12.10.2012 

opplag: 
5200

grafisk produksjon: 
Lundblad Media AS 
 
ISSN 1504-9582
ISSN 1893-6857 (Online)

Innhold

No skal æ slappe av og bli rabulist
Åtte år er gått siden han overtok klubba, 22 siden han ble valgt 
inn i styret. Nå synes han det er på tide å overlate styringa i Kyst-
fiskarlaget til andre. 4

Prisbelønnet fiskehandler 
I 2011 ble bedriften av avisa Nordlys kåret til årets vekstbedrift. 
To år på rad er den utropt til gasellebedrift. Men for gründeren, 
Karl Alberth Hansen (46), kunne det gått aldeles galt. 8
Kystens Hus – snart en realitet
I 2014 skal det stå der. Kystens Hus i Tromsø. Bygd på pilare-
ne etter det gamle Domus-bygget som snart blir revet. Da får 
Tromsø et utstillingsvindu for kystens verdier som lenge har 
vært savnet. 12

Dagbok fra Nord-Troms 
90 mil på knappe tre dager. 10 stopp. Nydelig vær, flotte folk ved 
fiskebruk og mottaksstasjoner. 22

Nytt og nyttig .............................................................................................................11

Bløgging, barn og båt  ...............................................................................................14

Fiske og turisme .......................................................................................................16

480 utstillere fra 20 land  ..........................................................................................18

Raudåta – på matbordet om 10 år?  .........................................................................20

M a g a s i n  f r a 
n o r g e s  r å f i s k l a g 
n r  3  –  2 0 1 2

På 
første 
hånd



Tema

4 På første hånd

– Jeg har vært aksjonist og uoppdragen ramp hele livet. Men 

som et mellomspill har jeg noen år vært seriøs leder i Kyst

fiskarlaget. Foto: Svenn A. Nielsen
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Portrett

Av Svenn A. Nielsen 

– All hydraulikk er skifta. Venter bare på 
mesanen. Det blir bra.

Paul Jensen liker resultatet av siste verk-
stedsopphold. 57-åringen peker på nye 
slanger og blanke rør som har funnet sin 
plass om bord i Viksund-sjarken ved kai 
ved Hillesøy Mek. verksted.

Snart er han klar for fiske. Hadde det 
ikke vært for den forbaskede foten. Han 
kjente det i mars. Han hadde lagt seg. Lå 
og slappet litt av da smertene plutselig skar 
gjennom kroppen. Han spratt opp, men i 
det han setter beina under seg svikter ven-
stre foten, han svimer av og havner på gul-
vet. I alle hast bærer det til legevakta der 
han blir undersøkt og sendt – hjem med pa-
ralgin forte og en beskjed om å ta det med 
ro et par dager.

Avkuttet nerve
– Det hjalp ikke engang mot smertene. Jeg 
var helt lam i foten. Hadde fått en skikkelig 
prolaps i ryggen. Måtte opereres, og heldig-
vis, operasjonen tok smertene i ryggen, 
men en nerve var kuttet av, så jeg har ikke 
ordentlig førlighet i foten.

3. mai 2012. Landsmøtedelegatene i Nor-
ges Kystfiskarlag har akkurat satt seg til 
rette i salen. Paul Jensen entrer talerstolen, 
ser utover forsamlingen. Gåsungene har 
så vidt stukket sine dunlike stilker ut mot 
en gryende vår. På talerstolen i et hutren-
de Svolvær holder Paul Jensen sin siste tale 
som leder i Norges Kystfiskarlag. Åtte år 
er gått siden han overtok klubba, 22 siden 
han ble valgt inn i styret. Nå er det på tide å 
overlate styringa til andre:

«Det var mange i det etablerte organisa-
sjonslivet og i media som spådde dette ”ustruk-
turerte” opprøret et kort liv. Det er også en kjent 
sak at det ble brukt en del ressurser på kvele 
denne trusselen mot den etablerte makta i næ-
ringa. Når Kystfiskarlaget i dag står frem som 
en effektiv, greit fungerende organisasjon, så 
står det etter min mening stor respekt av det.»

Aldri overpris
– Jeg har gått litt lei. Har ikke gjort alt jeg 
burde det siste året, sier han etterpå til 
 Kyst og Fjord.

– Stort sett har jeg driftet med lina og 
juksa. Nå blir det nok mest garn og juksa 
på grunn av foten. Blir mindre bæring slik, 
men i alle disse årene har jeg aldri opplevd 
å få overpris på grunn av god kvalitet. 

Det lyner under buskete øyenbryn i det 
ungdommelige fjeset. Håret er like langt 
som på 1970-tallet – årene som preget en 
hel generasjon med opprørske ungdom-
mer. Den store revolusjonen skulle kom-
me. Folket skulle reise seg mot kapitalis-
men. Paul Jensen har ennå opprøret i seg. 
Ennå håper han at tankene om likhet skal 
holde stand mot individualismen. Ennå 
tror han på et ressursgrunnlag som kan 
gi liv og vekst langs kysten. Han har ikke 
endret seg mye, bare skjegget på haka og 
barten har blitt hvit.

Gro kan ta feil
– Jeg var i Alta under demonstrasjonene 
i Stilla i 1980/81, men også i november i 
1994 under EU-kampen. Vi var en gjeng 
kamerater. Bar med oss et enormt ban-
ner. Det veide over 30 kilo. Vi klatret opp 
på demningen i Sautso og festet det. Litt 

av en klatretur, skal jeg si deg. «Gro kan ta 
feil», sto det, og i dag tror jeg Gro Harlem 
Brundtland kanskje må innrømme at det 
var bra Norge ikke ble medlem av EU.

Opprør 
Opprøret blant fiskerne kom også på slut-
ten av 80-tallet. Ikke bare mot forslaget om 
norsk medlemskap i EU, men også mot 
Norges Fiskarlag og den såkalte faglagsav-
giften. Norges Råfisklag krevde inn en av-
gift på all fisk omsatt på første hånd. Den 
gikk til Norges Fiskarlag, og alle måtte be-
tale enten de var medlemmer av fiskarlaget 
eller ikke. Saken gikk helt til Høyesterett, 
og opprørerne vant. Resultatet ble et styrket 
Norges Kystfiskarlag med Steinar Friis som 
leder.

– Noen har kalt Steinar for poet. Han var 
i alle fall en mann med en rygg så brei at 
han kunne bære oss alle.

Under åpningstalen tordner Paul Jensen 
videre:

«Da Kystfiskarlaget ble dannet var det mye 
uro i næringa. Etter 20-30 år med dårlig res-
sursforvaltning, var de fleste ressursene på et 
lavmål. Et utstrakt trålfiske etter småtorsk på 
oppvekstområdene i Barentshavet kombinert 
med nedfisking av de store pelagiske bestand-
ene av sild og lodde hadde ført til biologisk og 
økonomisk krise for kystfiskeriene. Mange hav-
forskere, biologer og naturvernere hadde advart 
kraftig mot utviklingen, men så lenge myndig-
hetene lyttet mest til de etablerte næringsorga-
nisasjonene, gikk forvaltningen sin skjeve gang. 
Etter at Kystfiskarlaget kom på banen og i stor 
grad støttet disse kritikerne av fiskeriforvalt-
ningen, har så godt som alle bestandsforvalt-
ningsmodeller blitt drastisk endret. Til tross for 

No skal æ slappe av 
og bli rabulist
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mange protester fra Norges Fiskarlag og Fiske-
båtredernes forbund.»

Skulle bli fisker
Han tok aldri noen utdanning ut over ung-
domsskolen som han gikk hjemme på Gi-
bostad på Senja. Droppet ut av gymnaset 
i Finnfjordbotn. Allerede den gang sto det 
skrevet i stein at han skulle bli fisker. Beg-
ge besteforeldrene hadde vært fiskere. Paul 
Jensen husker dem som stolte, ærlige og 
flotte mennesker.

– Da jeg fikk jobb om bord på en båt, var 
det ikke mer å tenke på, og jeg hoppet av 
skolegangen. Det har jeg aldri angret. Jeg 
har levd et artig og spennende liv.

«Fidel», heter sjarken. Navnet fikk den 
på slutten av 1970-tallet.

– Jo da, det handler nok om noen politis-
ke overtoner. Fidel er jo en av de store revo-
lusjonære. Han gjorde en god og nødvendig 
jobb den gang. Bare synd at så mange av de 
gamle lederne sliter med å bli demokrater. 
Kanskje broren, Raul, klarer det. Men det er 
mange som sliter når de får makt. Det er jo 
bare å se på hva som skjer her i byen.

Skytebane til besvær
Det trekker opp til storm under hårman-
ken. Det er den planlagte, nye skytebanen i 
Tromsø, bare knapt to kilometer fra husene 
i Ersfjordbotn der Paul Jensen bor som set-
ter sinnet i kok.

– Den dagen jeg sitter på verandaen og 
plages av skytestøy, da kan jeg love deg at 
jeg blir minst like handlekraftig som råd-
giver Peter Reinholdtsen på Rådhuset. Jeg 
har god erfaring med sivil ulydighet. Da 
kommer jeg til å dra opp og stoppe skytin-
gen.

Under landsmøtet i Svolvær tordnet han 
mot fiskarlaget og fiskebåtrederne og det 
han kalte et ubegripelig fiske på et beskje-
dent gyteinnsig av lodde, før turen kom til 
et oppgjør med de som vil utnytte rødåta:

«Det blir så hevdet at rødåta er framtida. 
Det pøses inn midler både offentlig og privat for 
å utvikle og reklamere for dette nye. Til og med 
vår egen salgsorganisasjon, Norges Råfisklag, 
satser penger på dette. Vi har ingen betenkelig-
heter med at noen forsøker å utvikle småskala 
nisjeprodukter av rødåta. Det som skremmer 
oss er gigantomanien, vyene om å utvinne enor-
me proteinmengder ved storskala tråling. […] 
Men det er jo slik at for at fangstverdien skal 
overstige drivstoffkostnadene, må man tråle i 
de tetteste rødåtekonsentrasjonene. Og så er det 
jo nettopp i de tetteste rødåtekonsentrasjonene 
at de torskelarvene og den yngelen som skal bli 
framtidas fiskeressurser befinner seg. Med fin-
masket trål vil alt dette bli tatt opp og drept.»

Taper på kvalitet
Paul Jensen blir også forbannet når han 
snakker om prisen. Ikke minsteprisen. 
Men overprisen til de store, mens de små 
med den beste kvaliteten får minst.

– Hvis industrien tror den skal berge 
seg ved å betale mindre til oss i den lille 
flåten mens de betaler overpris til de sto-
re, er det skremmende. De store rederi-
ene har så store kvoter at de kan diktere 
markedsprisen. Da er vi tilbake til før 1938, 
før Råfisklaget ble dannet. 

– Jeg har vært aksjonist og uoppdragen 
ramp hele livet. Men som et mellomspill 
har jeg noen år vært seriøs leder i Kyst-
fiskarlaget.

Barn av Brox
– Hva var det som gjorde deg til en slik ra-
bulist?

– Det var jo 70-tallet. Jeg er barn av 70-tal-
let. Ottar Brox, og så hadde vi en filosof og 
fisker som het Svein Johansen. Fra Tenn-
skjær. Men i hovedsak var det Ottar Brox. 
De politiske illusjonene er jo blitt borte 
med årene. Revolusjonen som aldri kom. 
Men jeg liker å holde fast ved likhetsidealet. 
At alle har en plass i samfunnet.

– Hva er den største trusselen mot 
fiskeri næringen?

– Ikke oljen. Oljen kan vi leve med der-
som de tar hensyn. Vi kan få en katastrofe. 
Da rammes vi hardt, men det skjer jo svært 
sjelden. Nei, den største trusselen er seis-
mikkskytingen. Det er gyting langs kysten 
fra januar til oktober. Først sei og torsk, si-
den lodde, uer, brosme og lange og deretter 
andre fiskearter som steinbit, sild og blå-
kveite slag i slag, og når de skyter seismikk 
kan fisken bli borte i månedsvis.

Kaffe og kakao
Nede under dekk om bord i «Fidel» lukter 
det kaffe og kakao og olje slik det alltid gjør 
om bord i en fiskebåt. Paul Jensen varmer 
vann på gasskomfyren. To teskjeer kaffe-

pulver og to teskjeer kakaopulver. Det er 
kaffe slik han liker det. Brunost og knekke-
brød på bordet. Køyene fulle av alt han har 
bruk for om bord og sikkert også mye han 
neppe har brukt på en stund. Men det er 
lunt og hyggelig der nede.

Delegatene under landsmøtet har hørt 
Paul Jensen før, men likevel er det en egen 
stemning i salen. Hans siste tale som leder. 
Folk spisser ørene og poengene faller i god 
jord:

«Når det gjelder torsk og hvitfiskrettigheter 
har kystflåtens andel gått ned fra 70 til 50 pro-
sent. Årsaken til dette er: 1) Autolineflåtens 
kvoter ble tatt fra kystflåten. 2) At strukturkvo-
teordningen kombinert med hjemmelslengde-
ordningen tillater overføring av kystkvoter til 
havfiskeflåten. Og dette skjer i et akselererende 
tempo. 3) At kystflåtens kvoter brukes i kvote-
bytte med andre land for at havfiskeflåten skal 
få fangstrettigheter i andre lands soner.»

Paul Jensen blir bister i blikket der han 
sitter i byssa. 

Latterliggjort
– Vi blir ofte forsøkt latterliggjort og mini-
malisert, men vi, den lille flåten, tar opp fis-
ken med minimal bruk av kapital og energi. 
Vi står for lokalt eierskap, og vi legger pro-
fitten igjen i lokalsamfunnene langs kys-
ten. Er det ikke slik det egentlig skal være. 
Er det ikke dette som er målet?

– Men det blir stadig færre sjarkfiskere?
– Ikke i Øst-Finnmark. Der får alle sjark-

fiskere gratis krabbekvote og større gruppe 
2-kvote som det går an å leve av. Bøygen er 
å komme inn i fisket. Da kvotene ble om-
settelige skvatt kvota mi opp i pris fra en 
halv million til nærmere 1,5 millioner. Det 
er jo ingen ungdommer som har råd til det. 
I fjor fisket jeg for en million. Jeg hadde 94 
sjøvær, ikke en dag var jeg på havet i kuling 
og nettoen var om lag 600.000 kroner. Det 
er jo et flott liv.

Han er gift med Bi Haavind, i Tromsø 
kjent som den første Ba-by-le – en stilling 
som ikke finnes lenger, og som knapt noen 
husker. Men det handlet om å legge til rette 
for barn og lek i byen. Bi var barnas tals-
kvinne. Tre voksne barn har de, men ingen 
av dem blir fiskere. To har valgt karrierer 
som sivilingeniører, den tredje er lege.

Latterlige regler
– Nå er det blitt så galt at jeg plutselig må 
ha sertifikat – fiskeskipper klasse C – for å 
føre min egen båt. For å få det krevde direk-
toratet at jeg måtte godtgjøre at jeg hadde 
vært skipper om bord – at jeg hadde hatt 
kommandoen over andre. Har du hørt? På 
en sjark som dette. Jeg fører regnskapene 

«… jeg liker å 
holde fast ved 
likhetsidealet. At 
alle har en plass i 
samfunnet.»



På første hånd 7

Portrett

mine sjøl, og revisor har jeg ikke som kan 
dokumentere, og det endte med at sønnen 
min som har vært med som mannskap 
noen få ganger, må dokumentere at faren 
er i stand til å føre båt. Det er ikke bare lat-
terlig, det er nå blitt strengere krav til meg 
som skal gå alene med sjarken enn til en 
bussjåfør som frakter 50 passasjerer langs 
en sterkt trafikkert vei. Er det rart man blir 
irritert?

Er ikke ulønnsomme
Bifangstordningen har Paul Jensen bare 
godt å si om. Den har fungert, og langt inni 
skjegget aner jeg et smil. Men det var ikke 
mye smil da han under landsmøtet tok et 
oppgjør med forvaltningen:

«Deltakerloven, Råfiskloven og allmen-
ningsretten har tidligere sikret at verdien av fis-
keressursene ble rimelig greit fordelt langsetter 
kysten. Det universelle prinsipp om at nærhet 
til fiskeressursen gir rett til ressursen ble også 
godt ivaretatt av dette systemet. Bruddet med 
denne praksisen kom i 1990 ved lukkingen av 
torskefisket for kystflåten. Lukkingen førte til 
privatisering og omsetning av kvoterettigheter. 
Likevel fungerte det bra. […] Det store bruddet 
kom ved innføring av omsettelige kvoter og 
adgang til sammenslåing av kvoter (struktur-
kvoteordningen) som Svein Ludvigsen innførte 
og som Helga Pedersen videreførte. Kombinert 
med at aktivitetskravet i Deltakerloven gradvis 
hadde blitt fjernet, åpnet dette for kapitalens 
inntog i kystfisket og helt nye eierskap til fis-
keressursene.»

– Jeg skjønner ikke at vi skal fremstilles 
som om vi er ulønnsomme. Det er godt 
mulig å tjene mye penger som sjarkfisker. 

Fløteskummerne
Han snakker om de som bare vil drive fløte-
skumming, som ikke vil fiske sei, hyse, uer 
og andre fiskeslag i tillegg, men bare vil ha 
rett til torsk. Selv har han torskekvote som 
gir omlag 600.000 i brutto inntekt, men i 
tillegg fisker han andre arter for rundt 
400.000.

– Men det blir ikke i år med den foten 
her, sukker han, og på grunn av foten vur-
derer han også om han må forsøke å få med 
seg en mann om bord. Med en sviktende 
fot, kan det fort bli for tøft når han er alene 
på havet. Det er ikke vanskelig å se at han er 
en smule betenkt.

Valutaspekulasjoner
Fiskeri-og kystminister Lisbeth Berg-Han-
sen satt på første benk under årsmøtet. I 
tråd med strategien om å være en seriøs 
leder holdt han seg i skinnet, men fyrte li-
kevel av denne salven:

«Mener fiskeridepartementet at fiskeressur-
sene skal forvaltes til beste for Oslo børs, ak-
sjonærene i bank og finansnæringa og Oljefon-
det for slik å komme det norske folk til gode, 
det er nemlig den mest logiske følge av fortsatt 
strukturering og kvoteomsetning?»

– Det var valutaspekulasjoner og over-
pris til havfiskeflåten og den store kystflå-
ten som gjorde at fiskeindustrien tapte så 
mye penger i 2007–2008. Nå har industrien 
kjøpt seg tungt opp i kvoter. Det fikk kvote-
prisen til å skyte i været, og jeg har inntrykk 
av at alt dette nå skal betales med lavere 
minstepris til oss. Jeg blir forbannet.

Ikke med lua i handa
Paul Jensen skjønner at markedet i Portu-
gal er anstrengt, men han mener ganske 
sterkt at Råfisklaget kunne stått mer på for 
at kystflåten skulle fått litt ekstra betalt.

– Vi skal ikke stå med lua i handa, og jeg 
tviler på om kjøperne hadde stått på slik de 
har gjort siste året om minsteprisen var for 
høy. De har holdt åpent natt som dag og i 
helgene med.

Han raser også mot store fiskerikonsern 
som fører frossen fisk ut av landet i store 
mengder samtidig som de klager over man-
gel på råstoff til egen industri.

Glad i fjellet
– Du får vel en masse fritid nå som du ikke 
lenger står fremst i kampen?

– Vi er blitt glad i gå i fjellet, Bi og jeg. 
Men den her foten ble jo en kraftig nedtur. 
Men teiper jeg den godt og bruker stav, går 
det likevel. I fjor var vi faktisk på alle seks 
tusenmeterstoppene på Kvaløya i Tromsø. 
Nå skal jeg på elgjakt.

– Da har du vel bruk for skytebanen?
– Nei, jeg er medlem i Straumsbukta 

skytterlag, og jeg skyter heller ikke 10.000 
skudd i året. Vi trenger ikke noen ny rifle-
bane i Tromsø. Lerdue- og pistolbane er det 
vi trenger, og det er riflene som skaper pro-
blemene.

Slutter ikke
Landsmøtetalen nærmer seg slutten. Den 
fullsatte salen følger ennå med. Paul Jensen 
merker at han har tilhørere som lytter:

«Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så mye 
om framtida . […] Jeg tillater meg likevel å 
legge frem noen nye tanker i disse klima- og 
miljøtider. Det er merkelig at fiskerinæringa 
som eneste næring, er fritatt for CO2-avgift. 
Kystflåten bruker kun ca en fjerdedel så mye 
drivstoff pr. kilo fisk sammenlignet med trå-
lerflåten. Dette konkurransefortrinnet burde 
kystflåten få noe igjen for. Dersom innføring 
av CO2-avgift ble kombinert med adgang til 
oppsplitting av trålkvoter for overføring til 
kystflåten sammen med innskjerping av aktivi-
tetskravet i Deltakerloven, ville kystflåten få et 
lite fortrinn i kampen om kvotene i framtida. 
Dersom det ble gjennomført, ville Norge kunne 
innkassere en stor reduksjon i sine utslipp av 
klimagassen CO2.»

Paul Jensen trekker pusten. Et øyeblikk 
ser han utover salen der lyden etter hans 
siste ord har tonet ut. Så bryter applausen 
løs. Folk reiser seg og klapper. For talen 
og for innsatsen i Kystfiskarlagets styre og 
stell gjennom mer enn 20 år. Noe han ikke 
helt slutter med – styremedlem er han fort-
satt.

Klar til fiske. Paul Jensen på dekk om bord i Viksundsjarken «Fidel». Foto: Svenn A. Nielsen
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Reportasje



Karls Fisk & Skalldyr:

Prisbelønnet fiskehandler

Av Svenn A. Nielsen  

I 1996 står 30 år gamle Karl Alberth Han-
sen om bord på «Irenebuen» av Oldervik. 
Han er i ferd med å trekke garn. Som så 
ofte før er han alene om bord i den 28 fot 
store sjarken som han eier sammen med 
sin bror. Et helt vanlig arbeid, en helt van-
lig dag. Humøret er på topp, fisket er ikke 
så verst og arbeidet går lett. Han er varm 
i kroppen og jakken på oljehyret lett opp-
kneppet. 

Låst til spillhjulet
Med ett dras han inn i spillhjulet. Det 
råsterke spillet river ham overende og drar 
han med seg rundt. Jakken, dårlig kneppet, 
var kommer for nær garnet og hjulet, og 
med ett skjedde det alle fiskere frykter mest 
bortsett fra kanskje å falle over bord.

– Armene ble låst. Jakken ble som ei 
tvangstrøye. Det kunne gått fryktelig galt, 
minnes han.

Karl Alberth vet at det står om sekunder 
og at det står om livet. Adrenalinet fosser 
ut i kroppen, og med en kraftanstrengel-
se sprenger han oljehyret og river seg løs. 
Kraftanstrengelsen koster likevel. En av 
musklene i høyre arm rives løs. Han er fri. 
Har berget livet, men foran ham ligger en 
lang rekonvalesens.

På land for godt
– Da satte jeg føttene på land for godt, sier 
Karl, mens noen kraftige gloser røyklegger 
frykten han kjente der ute på fjorden. Han 
kunne blitt surret fast mellom garnet og 
spillhjulet – som ei flue i et edderkoppnett. 
Livet kunne endt der og da.

Han var, som mange andre på den ti-
den, knapt ferdig med skolen da han 14 år 
gammel første gang dro på storhavet som 
mannskap på «Skorøy».  Steinbitfiske på 
Tromsøflaket, det var alvor for en skårunge 
og tenåring. Det ble da heller ingen lystelig 
historie. Knapt utenfor moloen hjemme i 
Oldervik tok sjøsyken tak. Det var så ille  at 
faren mente han ikke skulle drive med fiske 
og lot være å vekke ham når han skulle ut 
tidlig, tidlig om morgenen. Men Karl elsket, 
tross plagene, livet om bord, spratt opp og 
dro på havet. Han beit tennene sammen, 
spydde i steinbitlinestampen og jobbet så 
godt han kunne.

Spiste og spydde
– Det var tøft. Jeg spiste og spydde, og hver 
gang jeg kom på land lovte jeg meg sjøl at 
nå var det slutt, men etter 14 dager var det 
hele glemt, og jeg heiv meg med om bord 
igjen.

Om han vokste det av seg, vet han ikke, 
men sjøsyken ga seg til slutt, og fullbefaren 
fisker, det ble han. Siden fisket han det som 
fiskes kunne. 

Hadde lyst til mer
Etter nestenulykken med spillhjulet var det 
imidlertid over for godt. Han fikk jobb hos 
Dragøy i Tromsø. Etter syv år der gikk det 
videre til Tromsdalen fisk, som for noen år 
siden flyttet til Stakkvik på Reinøya.

Men han hadde lyst til mer. Han ville 
starte for seg sjøl, og tenkte at han i alle fall 
ikke skulle vente til han ble for gammel, og 
for ni år siden hadde han spart seg opp litt 
penger. Det var på tide å gå i gang.

– Jeg begynte med to paller skalldyr – om 
lag 1000 kilo. Leide lager hos Rya Produkter, 
siden hos Leonhard Products på Kvaløyslet-
ta og til sist hos Fiskernes Agnforsyning før 
jeg etablerte meg her i Skittenelv, bare en 
kort kjøretur fra hjembygda Oldervik.

Full gass
– No må du fanmæ gasse på, sier Karl i te-
lefonen. 

Vi skal møtes i Oldervik. Det er som-
mer i nord. Junikvelden ligger for en gangs 
skyld som et glansbilde over Langsundet, 
Tromsøysundet og Kvalsundet. Jeg ringer 
Karl i det jeg passerer Karls Fisk og Skall-
dyr på Skittenelv. Jeg er ikke helt i rute, 
og i Oldervika sitter han klar med handa 
på gass og styrespake om bord i en 15 fots 
småbåt. Jeg rekker knapt å få på meg red-
ningsvesten før 15-hesteren freser ut den 
lille hamna så skummet står opp av sjøen 
bak hjulvispen. Langt der nede på fjorden 
ser jeg to båter. En rød og en blå. Vi passe-
rer «Skagøy» på få meters hold. Vinker til 
mannskapet før vi med pløyer ei smal fure 
ned mot «Arnt Ivar» der Joakim Nilsen og 
skipper Kim Gabrielsen er klar til å hale inn 
reketrålen.

I 2011 ble bedriften av avisa Nordlys kåret til årets vekstbedrift. To 
år på rad er den utropt til gasellebedrift. Men for gründeren, Karl 
Alberth Hansen (46), kunne det gått aldeles galt.
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32 millioner
– Det ble mer fres over sakene da vi kom hit 
til Skittenelva. I 2008 hadde vi en bil og to 
ansatte. Nå har vi fem biler, syv, åtte ansatte 
men fortsatt ingen gjeld. Vi har lisens og 
kjøper hvitfisk, reker og skalldyr på første 
hånd. Vi gjør det meste.

– Så nå er du blitt steinrik?
– Jeg har noen verdier, det er sant. I 2011 

omsatte vi for 32 millioner kroner, og vi har 
ikke lån. Det handler om å sette tæring etter 
næring.

Flytter til Tromsdalen
Det har gått ei uke siden jeg møtte Karl i 
Oldervika. Rekene som da ble fanget er for 
lengst sendt videre til sultne kjøpere. De 
største til konsummarkedet – ferske reker 
solgt i butikk, de mindre til industriproduk-
sjon, enten til nedlegging i lake eller som 
tilsetning i matvarer som salater og smøre-
oster.

– I dag skal jeg underskrive leiekontrakt 
på et nybygg. Vi flytter til byen, til Rieber-
kaia i Tromsdalen. Da får vi 850 kvadratme-
ter helt nyrenovert industriareal. Vi flytter 
inn på nyåret i 2013.

Investerer en million
Karl er tydelig stolt. Det går fremover. Han 
ekspanderer og ser lyst på fremtiden. Han 
har tegnet lokalet selv, planlagt det hele ned 
til minste detalj. Alt skal bli akkurat slik 
han ønsker det, og Mattilsynet har godkjent 

det hele. En million investerer han i nybyg-
get. Ikke minst ser han frem til at den nye 
røykovnen skal komme i hus og i produk-
sjon. Den har ligget på lager i Oslo i over 
ett år allerede. Den vil doble kapasiteten på 
røkte produkter.

– Når vi flytter til Rieberkaia får vi ned 
kostnadene, blir mer effektive og kommer 
nærmere markedene, sier han litt rolige-
re og ikke så lite stolt over at Karls Fisk & 
Skalldyr med sine 130 tonn i 2011 var stør-
ste aktør på flybåren fisk og skalldyr over 
Tromsø Lufthavn.

– Og når skal du ha ferie?
– Jeg har ferie nå, sier han i det han vi-

ser meg vei gjennom slusa og inn i pro-
duksjonslokalene i Skittenelv. Jeg blir iført 
plastfrakk, hvit papirlue og blå plastsokker 
utenpå skoene.

Drømmen oppfylt
– En av de ansatte er blitt syk. Det er ulem-
pen med å være bedriftseier, du må trø til 
sjøl når andre blir borte, så nå blir det i 
alle fall seks uker før jeg kan tenke på ferie 
igjen, sier han, skritter over gulvet og gri-
per en lang filetkniv, kjører den noen gan-
ger gjennom skjerpestålet og hiver seg til 
og tømmer en kasse fersk, hodeløs torsk ut 
på arbeidsbordet.

– Jeg har fått drømmen oppfylt. Jeg har 
bygd opp noe som fungerer. Det liker jeg. 
Hadde jeg vært en vanlig ansatt kunne jeg 
kanskje jobbet ni til fire, men jeg må inn-

rømme at jeg aldri hadde trodd at det skulle 
gå så godt da jeg startet opp.

Et irritasjonsmoment
Det skal ikke mye til før Karl krydrer språ-
ket slik man bare gjør her nord, det skal 
være sagt. Likevel er det en ting, kanskje en 
liten bagatell, som irriterer mer enn tunge-
bandet har godt av. Når han snakker om det 
kommer det gloser ut av munnen som aldri 
før er hørt, hverken i Oldervik og i Skitte-
nelv.

– Jeg kjøper mye på auksjon, og da snak-
ker vi ofte om små kvanta, kanskje bare 10 
kilo uer. Da må jeg også kjøpe pallen fisken 
ligger på. Den koster 90 kroner, og dersom 
det ikke er en Europalle, men en US stan-
dard, kan jeg ikke bruke den igjen. Ingen 
biler tar US-paller, de passer ikke i laste-
rommet. Da har jeg altså kjøpt en ubrukelig 
palle som også kostet mer enn fisken som 
lå på den. Tvert i mot må jeg betale ekstra 
om jeg skal få transportøren til å ta den.

Vil ikke ha pallen
Ofte ringer Råfisklaget når noen har slum-
per til salgs. Karl kjøper gjerne, men altså 
ikke pallen.

– Da får jeg ikke kjøpe. Det er så inn i 
##&!!§§… Ordene kommer støtvis. – Og 
dessuten er det noe forb##!!&&?== miljø-
svineri. Vi kan ikke bruke dem til noe som 
helst. 



På første hånd 11

Blått lys for kongekrabbefisket
Intensivt fiske etter store hannkrabber er i ferd med å få kon-
sekvenser for bestanden av kongekrabbe. Forskerne utelukker 
ikke en kollaps i fisket i flere finnmarksfjorder.
Havforsker Ann Merete Hjelset dokumenterer i sin 
doktorgrads avhandling at kongekrabben er blitt mindre frukt-
bar. Hun har fulgt kongekrabbebestanden i Varangerfjorden, 
Tanafjorden og Laksefjorden over ti år.
– Hovedfunnet i avhandlingen er at fisket av store hannkrab-
ber har påvirket bestanden av store hunnkrabber. Det har igjen 
 effekt på bestanden. Kongekrabben er mindre fruktbar enn før, 
sier Ann Merete Hjelset til NTB.

Ny minimumsrekord for is i Arktis
Isen i Arktis er nå 600 000 kvadratkilometer mindre enn i 
2007. Det er ny minimumsrekord, ifølge Nansensenterets 
europeiske isinformasjonstjeneste. Isarealet er på omtrent tre 
millioner kvadratkilometer, viser målingen som ble foretatt   
9. september.
Økende CO2-innhold i atmosfæren, en varm arktisk sommer og 
en sterk storm i august kan være noen av forklaringene.

Nytt og nyttig

Kilde: www.forskning.no

Fra sildesalat til vaskemaskin
Restavfallet fra sild skal nå komme til 
bedre bruk. Enzymer fra sild kan i nær 
framtid havne i vaskepulver og juice.
Bare seksti prosent av silda som fanges 
i Norge hvert år havner i stekepanna 
og salaten. Av totalt 900 tusen tonn 
sild, blir 360 tusen tonn til overs etter 
fileteringen.
Mesteparten av dette er skinn, bein 
og innvoller. Det blir i dag til mat for 
oppdrettsfisk og dyr. Men prisen er lav 
for restopplaget, helt nede i kr 2,70 for 
kiloen - mens filetene har kilopris på 
10-15 kroner fra fabrikken.
- Vi leter etter enzymer i silderestene, 
og har allerede funnet 25 enzymer 
som virker lovende, forklarer Diana 
Lindberg, som jobber med silda i en 
forskergruppe ved Marin bioteknologi 
på Nofima.
Et enzym er et protein som katalyserer 
en biologisk reaksjon, og som brukes 
i mat, medisiner og husholdnings-
produkter. Disse nyttige stoffene kan 
fremstilles enten ved å isolere dem fra 
dyr og planter, eller ved å la bakterier og 
sopp utskille enzymer.

Foto: Bjørn Gulliksen

Bildemontasje: Per Byhring/Colourbox
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AlfErik Veipe foran Domusbygget som snart blir revet for å gi plass 

for et nytt Kystens Hus – et opplevelses og forretningssenter basert 

på forskning, forretning og kystmat både fra havet og landjorda. 

Foto: Svenn A. Nielsen  
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Intervju

Kystens Hus 
– snart en realitet

Av Svenn A. Nielsen  

Da NKLs lager og butikklokale sto ferdig 
på kaia i 1955, skrev Nordlys begeistret 
om bygget at det var landsdelens vakreste. 
Nesten 40 år senere kommenterte samme 
avis bygget som ett av de styggeste – et bygg 
som burde rives for å gi plass til noe bedre. 

Flott og moderne
– Det var et flott og svært moderne bygg 
da det sto der i 1955, sier Alf-Erik Veipe, 
økonomidirektør i Råfisklaget. NKL og Rå-
fisklaget bygde huset sammen, og det er 
Råfisklaget som nå er drivkraften i å ska-
pe et helt nytt hus med en unik opplevel-
sesfaktor. Ikke bare for byen, men for hele 
landsdelen og ikke minst for turistene og 
andre tilreisende. Målet er å skape et sted å 
presentere kysten og de verdier som skapes 
langs kysten.

Gedigent akvarium
Et gedigent akvarium på 300.000 liter skal 
bli signaturbyggets største attraksjon. Tek-
nisk svært krevende vil det bli, men akvariet 
skal danne vegg mot sundet, og skal kunne 
sees både innenfra og utenfra.

– Hurtigrutepassasjerene og andre som 
seiler forbi vil se det, og selvsagt også alle 
andre enten de er inne eller ute, forklarer 
Veipe. Viktige arter som omsettes gjennom 
Råfisklaget skal være representert.

Samtidig skal det settes opp store 

LED-skjermer som vil vise bilder fra en 
rekke steder langs kysten. Der kan man 
se hvordan de har det forskjellige steder i 
landsdelen som i Lofoten og Vesterålen og 
kanskje på Skjervøy i Nord-Troms og Båts-
fjord i Finnmark.

Forskning
Det planlegges også arealer for utstillinger 
og presentasjoner der den nyeste kystrela-
terte forskningen kan bli presentert, og der 
forskningen kan møte folket.

– Vi ser for oss at 300–350 mennesker 
vil arbeide i dette huset som blir på seks 
etasjer, der de øverste er tilbaketrukket, noe 
som innebærer at siktlinjen fra Torget og 
nordover sundet faktisk vil bli bedre enn i 
dag, sier Alf-Erik Veipe.

Ny eier
De tidligere hotellplanene er forlatt. Coop 
Nord som har flyttet sitt fokus til Langnes er 
kjøpt ut. Bygget eies i dag av et nytt selskap, 
Stortorget 1 AS, der Råfisklaget har 34 pro-
sent av aksjene, SpareBank1 Nord-Norge 
Invest AS 15 prosent, Utstillingsplassen AS 
25,5 og SIVA (Statens Industrivekstanlegg) 
Eiendom 25,5 prosent.

– Vi er veldig fornøyd med at disse aktø-
rene er kommet inn i prosjektet, sier Veipe. 

Kystens Hus
Publikumsdelen av Kystens Hus skal eta-
bleres i de to nederste etasjene i bygget. 
Her skal det komme en mathall med forret-
ninger som skal profilere og selge matvarer 
produsert langs kysten. Hovedfokus blir 
fisk og fiskerirelatert mat, men i konseptet 
inngår også landbruk- og landbrukspro-
dukter. Vi snakker både om butikker med 
utstillinger og salgsareal, og om kafeer og 
restauranter. Oppover i etasjene blir det 
kontorer  med plass til foretak og etater 
som har tilknytning til næringslivet langs 
kysten.

Stiftelsen Kystens Hus skal ivareta den 
ikke-kommersielle opplevelsesbiten, som 
det omtalte akvariet. Til finansiering av 
dette har Troms Fylkeskommune innvilget 
betydelige RDA-midler, men her håper Rå-
fisklaget at også Tromsø kommune, i likhet 
med andre kommuner i landet der slike 
senter er etablert, vil kjenne sin besøkelses-
tid og gå inn med midler.

Regner på pris
Og prislappen? – Vi er ikke helt sikre på 
dette ennå, forklarer økonomidirektøren, 
men det første prosjektet som jo inneholdt 
hotell og leiligheter, noe vi ikke var så glade 
for, hadde en prislapp på 350–400 millioner 
kroner. Når hotellplanene er skrinlagt blir 
bygget noe enklere, og vi skal fremfor alt 
ikke bygge en stor parkeringsplass under 
bygget, men vi får se hva arkitektene kom-
mer med nå i høst, så må vi regne på hva 
det vil koste.

I 2014 skal det stå der. Kystens Hus i Tromsø. Bygd på pilarene etter 
det gamle Domusbygget som snart blir revet. Da får Tromsø et 
utstillingsvindu for kystens verdier som lenge har vært savnet.
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Av Svein Arne Nilsen

Gøy
– Det har vært gøy. Vi har lært mye vi ikke 
kunne fra før. Særlig spennende var det å 
gjøre praktiske ting som å knyte knuter, ro 
og bøte garn, forteller de to entusiastiske 
13-åringene Trym Mauno og Kristin Olsen. 
De to går i 7. klasse ved Sommarøy skole. 
12 oppgaver har de løst, og sammen med 

resten av klassen har de fått minst åtte 
stempel i passet sitt som bevis på at de nå 
er ekte innehavere av Marmelpasset .

Kystlag og kommune
Bak prosjektet for elever i alderen 9-12 år, 
ligger et samarbeid mellom det lokale kyst-
laget og skoler i Øksnes kommune. Målet 
har vært å øke kunnskapen om kystkultu-
ren. Opplegget er også en del av verdiska-

pingsprosjektet «Den verdifulle kystkul-
turen i Nordland.» Det skal gi deltakerne 
innføring i 12 kystrelaterte aktiviteter. 

Øksnes kystlag har også restaurert M/K 
«Lykken», en 37 fot stor kystbåt fra 1939. 
Her om bord får ungene boltre seg fra styr-
hus til lasterom. Lære å bli kjent med båten 
og historia til det ærverdige fiskefartøyet 
som nå har fått nytt liv som læringsarena.

10 fiskevær
For å få Marmelpasset må deltakerne lære 
seg å ferdes i båt, kunne sløye og behandle 
fisk, knyte knuter, kjenne til ti forskjellige 
fiskeslag, flere typer fiskeredskaper, båtty-
per, kjenne til M/K «Lykken» og dens his-
torie. Videre må de kunne navngi minst ti 

Bløgging, barn og båt
Øksnes lærer ungene om kystkultur
De har sløyd fisk, rodd, lært seg fiskearter og pugget navn på fiske
vær mens de har boltret seg om bord i en gammel restaurert kyst
båt. Nå er de alle sammen stolte innehavere av «Marmelpasset», 
beviset på at de kan mye om kyst, båt og kystkultur.

Robåten skal også i hus etter bruk. Det er en del av jobben når man skal kvalifisere seg til Marmelpasset. Foto: SveinArne Nilsen
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fiskevær på kartet, fiskemottak og lokale 
oppdrettanlegg. I løpet av det siste skoleåret 
har elever i 7. klasse ved Sommarøy skole 
i Øksnes hatt besøk av representanter fra 
Øksnes kystlag. Da har de fått opplæring i 
alt fra å ro og sjøvett, til knyting av knuter 
og enkel bøting av garn. 

Jobber i skoletiden
– Vi har erfart at skal vi nå flest mulig barn 
i grunnskolen, må vi jobbe med Marmel-
passet i skoletiden. Våre medlemmer har 
besøkt skoler i Øksnes og har undervist i 
praktisk opplæring i flere av de oppgavene 
de skal igjennom. På den måten får vi satt 

dette i et system, og vi når alle barn og gir 
dem muligheten til å kvalifisere seg til Mar-
melpasset, forteller leder i Øksnes kystlag 
Jan Einar Andersen. Han kan fortelle at til-
bakemeldingene fra skoler og foreldre har 
vært veldig positive.      

Stolte innehavere av Marmelpasset Trym Mauno og Kristin Olsen. Foto: SveinArne Nilsen Kunsten å ro er ikke lenger en naturlig del av kulturarven, men her lærer elevene det 

som skal til. Foto: SveinArne Nilsen.

Ole Jensen fra Øksnes kystlag lærer bort kunsten å knyte knuter, Fra venstre med ryggen til: Trygve Stavøy, Odin B. Karlsen og Trym Mauno. Foto: SveinArne Nilsen.
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Av Svein-Arne Nilsen

Vinterfiske og sommerturister
I to år han har kombinert jobben som sjark-
fisker med å frakte turister ut på safari i øy-
riket i Vesterålen. Vi møter han i fiskeværet 
Stø hvor han bor og har base for virksom-
heten. Senhøstes og om vinteren går han ut 
etter torsken, men fra midten av mai legger 
han båten i småbåthavna på Stø og kaster 
loss på rib’en, klar til å ta i mot de første 
turistene. 

– Tanken om å kunne tilby noe for turis-
ter som kom hit til Stø, hadde jeg syslet len-
ge med. Antall turister har steget jevnt og 
trutt de siste årene, og jeg så at andre som 
har satset på denne næringen har lyktes. Å 
kunne tilby sel- og fuglesafari, tenkte jeg, 
måtte da være et godt tilskudd til allerede 
eksisterende turisttilbud her i bygda, sier 
Brun.

Rikt fugleliv
Han smiler godt når han forteller hvordan 
de to siste årene har forløpt med fiske og 
turisme. Det er tydelig at han trives med 
sin nye tilværelse. Om vinteren invaderes 
Stø av fiskere fra fjern og nær som vil drive 
skreifiske fra fiskeværet. Det er en travel tid 
der 55-åringen er opptatt med lineegning, 
fiske, båt og bruk. Det kan bli lange dager 
og lite tid til annet når torskekvoten på 36 
tonn skal fiskes opp. 

Men når vinterfisket er over og båten er 
ferdig pusset, er det andre oppgaver som 
venter. I midten av mai kommer de første 
turistene. Noen kommer for å være med på 
hvalsafari, andre for å gå den etter hvert så 
kjente Dronningruta, oppkalt etter dron-
ning Sonja som gikk fjellturen mellom Stø 
og Nyksund på 1990 tallet. 

Safari
Hvis ikke turistene ønsker å benytte seg av 
noen av disse tilbudene, står Brun klar til 
å ta dem med ut til Anda fyr der de kan få 
oppleve fugle- og selsafari. 

– Det er et rikt fugleliv her ute, forteller 
Brun og peker ut mot Anda fyr. Krykkje, 
ørn, lundefugl og mange andre fuglearter 
holder til her. Sist sommer var det 35.000 
lundefugler ved det nedlagte fyret uten-
for Stø. 

Turister fra hele verden
– Turistene som kommer hit er ikke så opp-
tatt av været. De vil gjerne oppleve litt vind 
og røft vær med litt bølger når de er med ut 
på safari. For dem er det eksotisk.

Selv tror Øksnes-fiskeren at det kan være 
sunt å ha en fot i flere næringer. Før han 

Fiske og 
turisme
Etter nesten 40 år som fisker gjorde han det han lenge hadde drømt 
om. Kyrre Brun fra Stø i Vesterålen investerte 700.000 i en 25 fot 
stor rib. Nå fisker han fra den 33 fot store sjarken, «Rainer» om vin
teren, mens han om sommeren cruiser rundt med turister. Med 200 
hestekrefter bak rib’en, suser han over Lofothavet til turistenes store 
fornøyelse. Og selv trives han også utmerket.

Klar for skrei. Kyrre Brun om bord i «Rainer» – hans vinterarbeidsplass. Foto: SveinArne Nilsen
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Intervju

Han måtte investere 700.000 kroner, men for Kyrre Brun var det en gammel drøm som ble virkelighet. 

Foto: SveinArne Nilsen

endelig bestemte seg for å satse på turisme, 
gikk han noen runder med seg selv.

– Det er en sjanse å ta når du investerer 
700.000 kroner, men den som intet våger 
intet vinner, tenkte jeg. – Nå kommer turis-
ter fra alle verdens hjørner for å oppleve det 
rike fuglelivet utenfor Vesterålen. 

– Nylig hadde jeg med turister fra Korea 
og Australia. Alle var like henrykt over den 
ville og vakre naturen her ute i havgapet.  
Det at jeg er godt kjent på fiskefeltene er 
heller ingen ulempe. Når de kan få være 
med ut på havet å prøve fiskelykken, og i 
tillegg får fisk, er turen fullkommen for de 
fleste. Kan man ha det bedre, smiler fiske-
ren fra Øksnes fornøyd. 

Rib’en klar for cruise, og med 200 hester på hekken går det unna til turistenes store fryd. Foto: SveinArne Nilsen
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480 utstillere fra 20 land
Av Svenn A. Nielsen 

– Her treffer vi folk. Vi får ris og ros, sa sty-
releder Robert Hansen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- 
Hansen åpnet ballet med å lekke fra en ny 
forskningsrapport:

550 milliarder i 2050
– Vi beregnet i 1999 at i 2010 skulle vi pro-
dusere verdier for 75 milliarder kroner. Vi 
endte på 75 milliarder. Nå mener forskerne 

480 utstillere fra 20 land fylte messeområdet på Nidarø i Trond
heim. Fiskeri og kystminister Lisbeth BergHansen var der, fiskeri
direktør Liv Holmefjord sammen med fiskeriambassadør Marit Bjør
gen og selvsagt var Norges Råfisklag der med et tungt mannskap på 
en stand som ble svært godt besøkt.

Til tider travelt ved en godt besøkt Råfisklagsstand. Foto: Thor E. Kalsaas

Nor-Fishing 2012
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at vi frem til 2050 skal kunne øke verdiska-
pingen ytterligere. Det er behov for mat og 
kjøpekraften vil øke. Vi tror derfor i dag at 
potensialet for fiskerinæringen er seks gan-
ger så stort i 2050 – altså en verdiskaping 
på 550 milliarder kroner, sa fiskeri- og kyst-
ministeren som også erklærte seg helt ue-
nig med dem som måtte mene at vi i Norge 
ikke skal ha industriarbeidsplasser på land.

Råfisklags-kortet
– Jeg brenner for Råfisklags-kortet, og det 
var fint å være på messa og høre at de fles-
te var rimelig godt fornøyd med kortet, sier 

administrasjonsjef Brita Åsheim Rasmus-
sen ved Svolværkontoret.

Hun opplevde hektiske dager med stort 
besøk, og både fiskerne og kjøperne som 
var innom var interessert, særlig i seddel 
på sekundet og Råfisklags-kortet. Men også 
kvoter og leveringsbetingelser ble ivrig dis-
kutert rundt bordene på standen og i kaffe-
kroken.

Lagt om til garn
Edgar Angelsen, sjarkfisker fra Lofoten var 
en av dem som ga seg god tid i samtale med 
Robert Hansen. Kaffen var tydeligvis god 
og praten ble både engasjert og hyggelig.

– Vi som fisker langs kysten har ikke noe 
valg. Vi må ta fisken når den er tilgjengelig. 
Vi kan ikke dra til Bjørnøya eller Smutthul-
let. derfor burde den største flåten reguleres 
og ikke vi, sa Angelsen som har lagt om fra 
line til garn i frustrasjon over at den beste 
fisken ikke blir honorert med merpris.  

Marit Bjørgen, fiskeriambassadør, i samtale med fiskeridirektør Liv Holmefjord under åpningen av messa. 

Foto: Svenn A. Nielsen

Administrasjonsjef Brita Åsheim Rasmussen i samtale med en av de mange som besøkte Råfisklagets stand under 

NorFishing 2012. Foto: Svenn A. Nielsen
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Intervju

Av Svenn A. Nielsen 

I juni i år var 50.000 delegater samlet i Rio 
di Janeiro. Tema: Hvordan skape en bæ-
rekraftig utvikling. De snakket, i følge Af-
tenposten, om en blå revolusjon. For mens 
matvareproduksjonen på land flater ut, ut-

nytter vi bare to prosent av mulighetene i 
havet.

– Vi må bruke råvarene på en ny måte, 
sier professor Kurt Tande. Han ble utdan-
net ved Norges Fiskerihøgskole, skrev sin 
hovedfagsavhandling der og tok sin doktor-
grad. Han tenkte lenge på at det måtte være 
mulig å hente mer biomasse ut av havet, og 

raudåta viste seg å være en organisme med 
mange gode egenskaper.

Om ikke alt for lenge skal den gamle re-
kefabrikken på Kvaløya utenfor Tromsø stå 
klar for å kunne produsere olje og mel fra 
raudåta. I dag foregår det en begrenset pro-
duksjon i Danmark, og etterspørselen etter 
de omega 3-rike oljekapslene er større enn 
produksjonskapasiteten.

Raudåta er for de nordlige havområdene 
det krillen er for de sørlige. Og det er enor-
me mengder av den. Forskerne regner med 
at raudåta utgjør 20 ganger biomassen på 
all fisk i disse havområdene.

– Vi må prøve å se det litt ovenfra, poeng-
terer Tande. 

Raudåta 
– på matbordet om 10 år?
I Oslo jobber byråkratene i Fiskeri og kystdepartementet med ei ny 
Stortingsmelding om Norge som verdens ledende sjømatnasjon. 

I Tromsø jobber professor Kurt Tande og de ansatte i Calanus AS for 
å skape arbeid og næring på en enorm uutnyttet ressurs – raudåta 
(se www.calanus.no). 

Professor og FOUleder i Calanus, Kurt Tande, ser for seg at raudåta er en del av vårt daglige kosthold om 10 år. Foto: Svenn A. Nielsen  
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Han tenker på en verden med syv mil-
liarder mennesker, der en milliard sulter, 
og et hav vi på ingen måte har annet enn 
pirket i overflaten på når det gjelder mulige 
næringskilder. Fisken som vi med vekslen-
de hell har forvaltet, og til dels utryddet, ut-
gjør også bare en forsvinnende liten del av 
denne biomassen.

Men han er også opptatt av og forstår at 
fiskerne kan føle seg truet av utviklingen, 
for slik har det ofte vært når nye ting er i 
emning.

– Vi må bygge tillit, det tar tid, men jeg 
er veldig glad for at Råfisklaget ville høre på 
oss. Ledelsen i Råfisklaget og styreleder Ro-
bert Hansen har vært veldig gode støttespil-
lere. Fiskerne som har deltatt i høstingen 
etter raudåte opp gjennom årene, har også 
alle som én sagt at dette har de tro på.   

I dag høster Calanus 100-200 tonn av en 
ressurs det anslagsvis finnes 200 millioner 
tonn av, og han forsikrer at fangstmetodene 
ikke er en fare for fiskeyngel og heller ikke 
for næringsgrunnlaget for annen fisk.

– Vi kan ikke konkurrere med for eksem-
pel sild og makrell når de jager etter byttene 
sine. De er langt mer effektive enn oss. Vi 
kan bare fange raudåta når den er oppe i 
overflaten og svermer. Fiskeyngelen har en 
annen dybdefordeling i store deler av døg-
net, og vi er derfor heller ikke en fare for 
denne, sier han.

Kurt Tande er fra Vesterålen. Han ser 
at bygdene og tettstedene langs kysten er 
under press. Folketallet går 
ned og et ensidig nærings-
liv sliter. 

– Disse stedene skriker 
etter kompetansearbeids-
plasser. Raudåta tilbyr nett-
opp dette, sier han.

I samarbeid med Uni-
versitetssykehuset i Tromsø 
har Calanus nettopp avslut-
tet en studie der 50 pasi-
enter har spist calanusolje, 

mens en kontrollgruppe på like mange har 
fått et placeboprodukt.

– Vi har ikke rapporten ennå, men tilba-
kemeldingen fra andre brukere er at oljen 
er potent – den virker, og den virker på flere 
områder en tradisjonell omega 3-olje, for-
teller han.

Men hva var det som fikk akademike-
ren og professoren på tanken om at hans 
forskning skulle kunne bli næring?

– Jeg tenkte at noe skal jo komme ut av 
forskningen. Jeg hadde tatt hovedfag på 
raudåta i 1979, og hadde fått dyrke denne 
interessen opp gjennom årene. Jeg opp-
søkte NT-programmet (Ny Teknologipro-
grammet for Nord-Norge, nå inkorporert i 
Innovasjon Norge). Der sa de at jeg måtte 
starte en bedrift for at de skulle kunne hjel-
pe meg. 

Da ble det slik, og Tande sier han ikke 
har angret en eneste dag. I dag er han selv 
FOU-leder i bedriften, mens Gunnar Rø-
stad er daglig leder. Og støtte har de fått fra 
både RDA-styret, NFR, Innovasjon Norge 
og Mabit.

Vi er allerede godt i gang med å doku-
mentere helsemessige egenskaper med 
raudåteoljen, og om noen få år har vi doku-
mentasjon god nok til  formulering av hel-
sepåstander om produktet. I mellomtiden 
selger vi oljekapsler, og et pulver, hovedsa-
kelig til dyrefôr. Men det smaker veldig godt 
av hummer, og kan tilsettes i for eksempel 
fiskesuppe, smiler professoren. 

Næringspyramiden på land og i havet slik SINTEF ser den for seg.

Calanus produserer i dag tre produkter utvunnet av raudåte: Olje som selges som kosttilskudd i form av kapsler og to 

kvaliteter av pulver. Produktene kan brukes som tilsetning i dyrefor men også til mat. Pulveret gir en flott og sterk smak 

av kreps og egner seg utmerket i for eksempel fiskesuppe. Foto: Calanus AS

Calanus Finmarchicus
•	 Den største fornybare og høstbare 

ressursen i de havområder Norge rår 
over, og den mest tallrike dyrearten på 
kloden. 

•	 Svært forskjellig fra krill – både økolo-
gisk og kjemisk. 

•	 Ingen tidligere industriell utnyttelse av 
teknologiske årsaker, men bærekraftig 
og effektiv høstingsteknologi er nå 
utviklet og patentert av Calanus AS. 

•	 Et svært godt råstoff for helse- og 
ernæringsprodukter og mulige farma-
søytiske produktkandidater, herunder 
n-3 fettsyrer og andre fettstoffer med 
biomedisinsk virkning. 

•	 Årlig biomasseproduksjon på 200-300 
mill. tonn i Norskehavet og tilstøtende 
havområder langs norskekysten (>20 x 
biomassen av alle fiskeslag). 

•	 Forskning utført av Calanus AS ved 
UiT har dokumentert at Calanus® Oil 
har biomedisinske egenskaper utover 
de som kan forventes av EPA og DHA, 
og som ikke kan tilskrives n-3 fett-
syrer! 

•	 Calanus® Oil har signifikant effekt 
(forebyggende og terapeutisk) på 
faktorer som er sentrale for utvikling 
av diabetes (herunder deponering av 
indre bukfett og glukosetoleranse) 

•	 En studie i mennesker har bekreftet 
produktets sikkerhet og tolerabilitet. 

•	 Rik på en unik olje med høyt innhold 
av marine omega-3 fettsyrer(EPA, 
DHA and SDA). 

•	 Til forskjell fra fiskeolje og krillolje 
foreligger fettsyrene som monoestere 
med umettede fettalkoholer (= marine 
«voksestere»). 

•	 Rik på pigmenter (>1000 ppm astaxan-
thin) og plantesteroler. 

•	 Proteinet som er tilbake etter ek-
straksjon av olje har attraktive smaks-
egenskaper (intens hummersmak). 

•	 Svært lavt innhold av organiske miljø-
gifter.
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Dagbok fra Nord-Troms

Av Charles A. Aas (dagbok og foto) og  
Svenn A. Nielsen (tekst) 

– Vi ville besøke mottaksstasjonene i Nord-
Troms, forteller rådgiver Charles A. Aas i 
Råfisklaget. 

– Se hvordan ting blir gjort og skaffe oss 
et grunnlag for å evaluere ordningen med 
føringstilskudd. I tillegg ønsket vi å være litt 
på kaikanten. Treffe fiskere, fiskekjøpere og 
se hvordan regelverk og andre ting funge-
rer i praksis. Det er viktig for oss å reise ut 
der ting skjer – det er jo ikke sikkert at alt 
fungerer etter hensikten. Når vi treffer fis-
kerne og kan snakke direkte sammen, får vi 
en annen samtale enn om vi skulle møtes 
her på kontoret, sier Aas.

Åpenhjertige samtaler
Han synes det er flott når han og salgssjef 
Willy Godtliebsen kan drikke en kopp kaf-
fe sammen med fiskerne og fiskekjøperne, 
se hverandre inn i øynene og snakke åpen-
hjertig. 

Det er etablert en spesiell ordning der 
både fylket og de enkelte kommunene er 
med og finansierer føringsordningen. Ord-
ningen er viktig for mange små plasser, i 
2011 leverte vel 110 små fiskefartøy over 
1000 tonn fisk (rundvekt) til åtte mottaks-
stasjoner i Nord-Troms.

Nettverk
– For oss i Råfisklaget betyr det også at vi 
lærer folk å kjenne – du kan godt kalle det 
nettverksbygging. Kontakten siden blir mye 
enklere, sier Charles A. Aas. 

Her er hans korte dagboksnotater fra en 

tur som ikke minst bød på gode fotomoti-
ver.

Tirsdag 11.9. kl. 10.00: Sammen med salgs-
sjef Willy Godtliebsen kjørte jeg fra Tromsø 
til Lenangsøra og Lyngen reker. Ca. 75 km, 
2 timer. Daglig leder, Bjørn Arild Olsen, 
tar stolt i mot. Vi får omvisning på reke-
fabrikken og nydelig lunsj – loff, reker og 
majones. (Bilde 1) God prat på kaikanten. 
Willy Godtliebsen (t.h) sammen med Bjørn 
Arild Olsen. (Bilde 2) Ved kaia ligger båtene 
i godværet.

(Bilde 3) På Lenangsøyra har de også en 
mottaksstasjon under Oldervik Fiskemot-
tak. Fiskerne driver stasjonen selv, og to 
dager i uka kommer det bil og henter fang-
sten. Syv, åtte sjarker leverer fast hit.

Vi skulle videre til Skjervøy. Egentlig 
skulle vi ta ferga til Olderdalen, men beslut-
tet å kjøre rundt Storfjorden. Ny kjøretur 
for meg – det var langt. Men til Sørkjosen 
kom vi der hotellrommene ventet.

90 mil på knappe tre dager. 10 stopp. Nydelig vær, flotte folk ved 
fiskebruk og mottaksstasjoner. 

(Bilde 8) Vågen i Skjervøy

(Bilde 4) Arnøylaks. Håvard Høgstad  (t.h.) og Willy G

(Bilde 1) Bjørn Arild Olsen (t.v.) og 

Willy G

(Bilde 9) Båter i Baddern

(Bilde 2) Båter ved Lyngen reker

(Bilde 10) Mottakstasjonen i Sørkjosen

(Bilde 3) Båter i Lenangsøyra
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Dagbok fra Nord-Troms
Onsdag 12.9. kl 07.25: Bare så vidt vi har 
fått opp gluggene, men nå er vi på ferga til 
Arnøy. (Bilde 4) Håvard Høgstad viser oss 
de tidligere lokalene til Skaret Fisk som nå 
er blitt lakseslakteri under navnet Arnøy-
laks. Høgstad har også planer om å etablere 
en mottaksstasjon for fisk på samme sted.

(Bilde 5) I Årviksand finner vi Årvikbruket 
der ferdigsalta notsei ligger klar for videre 
transport. (Bilde 6) I dag ligger en flott li-
ten blå sjark – «Årvikgutt» – ved kaia. Og i 
Akkarvik ligger enda en fiskereid mottaks-
stasjon som leverer videre til Årvikbruket. 
(Bilde 7) Willy får en prat med en av sjark-
fiskerne som leverer til anlegget.

I Arnøyhamn er vi innom TL Seafoods 
anlegg. Der kjøper de reker til det svenske 
markedet. Rekene her er behandlet helt an-
nerledes enn vi er vant til, men det er nå en 
gang slik svenskene vil ha dem. Vi kjører til 
ferga og avslutter dagen hos Atlantic Sea-
food på Skjervøy. (Bilde 8) Vågen i Skjervøy 

ligger som et speil, og det er et flott syn med 
alle båtene skuteside ved skuteside.

Torsdag 13.9.: Starter tidlig. En times kjø-
ring til Burfjord, fikk omvisning på mot-
taksstasjonen. Vendte nesen sørover, nes-
te stopp Baddern. (Bilde 9) Været er like 
upåklagelig og båtene i Baddern er litt av 
et skue. Også her driver fiskerne sin egen 
mottaksstasjon. Fisken leveres videre til 
Atlantic Seafoood på Skjervøy. 60 øre pr 
kilo får fiskerne for å kunne drifte mottaket, 
og her i Baddern gjør de et storarbeid med 
kaia som renoveres for nesten en million 
kroner.

(Bilde 10) Også i Sørkjosen har fisker-
ne en egen mottaksstasjon som leverer til 
Skjervøy og Atlantic Seafood. (Bilde 11) Sjå-
føren, John Einar Hansen har datamaskin 
med slik at fiskeren, Leif Kyrre Bergland, 
får seddel på sekundet. (Bilde 12) Vi stop-
per også i Djupvik i Lyngen, der kontoret 
ved mottaksstasjonen kanskje ikke er all 

verden, mens utsikten fra vinduet derimot 
er formidabel.

Nisjeprodukter
Kjører videre til Slottet Gård som er en be-
drift i Rotsund i Lyngen som kjøper fisk og 
lager nisjeprodukter som boknafisk, lute-
fisk og spekkuer og ikke minst auarshau 
(uerhoder). De har avtale og leverer til loka-
le butikker, og i tillegg har Slottet Gård lagt 
til rette for netthandel. www.slottetgard.no 
Mari og Jarle Kiil driver gården.

(Bilde 13) Siste stopp er Manndal i Kå-
fjord, som også leverer til Atlantic Seafood. 
I det fantastiske høstværet står sola drama-
tisk ned på båtene. 

Oppsummert: Vi hadde en effektiv tur. 
Stort sett fungerer systemene bra. Fiskerne 
er fornøyde. Eneste minus: Vi skulle hatt 
med flere Råfisklags-krus, men heldigvis 
finnes ennå Posten, så tabben skal nå være 
gjort god igjen. 

(Bilde 11) Seddel på sekundet fisker Leif Kyrre Bergland (t.h.) og 

sjåfør John Einar Hansen

(Bilde 4) Arnøylaks. Håvard Høgstad  (t.h.) og Willy G

(Bilde 12) Utsikt fra Seddelkontoret i Djupvik

(Bilde 5) Salt notsein ved Årvikbruket

(Bilde 13) Dramatisk lys i Manndal(Bilde 10) Mottakstasjonen i Sørkjosen

(Bilde 6) Båt ved kai ved Årvikbruket (Bilde 7) Willy G (t.v.) i samtale med Bjørn Erling Pettersen i Akkarvik
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Hjemmelagde fiskepinner
Fiskepinner er kjempeenkelt å lage selv. Server med hjemmelaget potet
mos og råkost, så er hele middagen lagd fra bunnen av.

4 porsjoner:
Fiskepinner
600 g torskefilet uten skinn og bein 
4 ss hvetemel 
1 ts salt 
0,5 ts pepper 
1 stk egg 
2 ss melk 
1 dl griljermel 
3 ss margarin, flytende

Framgangsmåte
Skjær torsken i strimler ca. 2 cm bredde. Bland hvetemel, salt og 
pepper i en skål. Pisk sammen egg og melk i en annen skål. Ha 
griljermel i en tredje skål eller på et fat. Vend fiskestrimlene først i 
hvetemel med salt og pepper, så i egg- og melkeblandingen, og til 
slutt i griljermel. Stek de panerte fiskestrimlene i flytende margarin 
til de er gyllenbrune. Legg de stekte fiskepinnene over på tørkepa-
pir som trekker fett.
Potetmos
Skrell potet og skjær i terninger. Kok dem godt møre i usaltet vann. 
Hell fra kokevannet og la potetene dampe fra seg. Mos dem med en 
potetmoser eller gaffel og rør inn melk til konsistensen er som grøt. 
Rør inn flytende margarin og varm opp potetmosen. Bland i hakket 
gressløk og smak til med salt og pepper.
Råkost
Vask og skrell gulrot, og riv dem på et råkostjern. Press saften av 
 sitron og bland med vann. Smak til med sukker så smaken blir 
frisk, men ikke for sur. Hell dressingen over gulrøttene og vend den 
inn. Dryss over hakket gressløk. 
Server fiskepinnene med potetmos og råkost.
Tips: Du kan bruke andre fiskefileter enn torsk til å lage fiskepin-
ner.

Potetmos
5 stk potet 
1 dl melk 
1 ss margarin, flytende 
1 ss gressløk 
salt og pepper 
Råkost
4 stk gulrot 
0,5 stk sitron 
3 ss vann 
4 ss gressløk 
sukker

Pizza med reker
Pizza er en favoritt hos de fleste. Hva med å prøve en ny vri med reker 
som topping? Dette er en fin variasjon til den tradisjonelle pizzaen.

4 porsjoner:
200 g reker uten skall 
25 g gjær 
1,5 dl vann 
1 ss olje 
1 ts salt 
4 dl hvetemel 
2 dl ost 
2 ts oregano 

Framgangsmåte
Sett ovnen på 180 grader. Rør ut gjær i lunkent vann, tilsett olje, 
salt og mesteparten av hvetemelet. Arbeid til en fast glatt deig. Sett 
til heving i ca. 20 minutter. Kjevle ut pizzadeigen, ca. 40 cm, legg 
den på bakepapir på bakebrett. La bunnen heve i ca. 10 minutter. 
Stek pizzabunnen i ca. 10 minutter.
Pizzasaus
Finhakk grønnsaker. Surr løk blank i olivenolje eller smør, rør inn 
tomatpuré. Tilsett hermetiske tomater og fennikel og la sausen 
koke på svak varme ca. 8 – 10 minutter. Tilsett tørre urter slik at de 
får tid til å trekke i sausen. Friske urter has i når sausen er ferdig 
kokt. Smak til med salt og pepper og litt sukker. Fordel tomatsau-
sen over den halvstekte pizzabunnen og legg ost på toppen. Dryss 
over pizzakrydder. Stek i ca. 10 minutter ved 220 grader til osten 
har smeltet og fått farge. Ta ut pizzaen, strø over reker og sett til-
bake i ovnen i ett minutt slik at rekene blir varmet opp. Legg over 
på et fat og dryss litt frisk basilikum på toppen.

Pizzasaus
1 stk løk 
2 ss olivenolje 
2 ts tomatpuré 
400 g hermetiske tomater 
0,5 stk fersk fennikel 
2 ss fersk gressløk 
3 ss fersk basilikum
0,25 ts pepper 
0,5 ts salt 
sukker 


