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Vi er midt inne i en høytid for alle som 
elsker sjømat av utsøkt kvalitet. Hvert år 
gjentar det samme eventyret seg når skrei-
en siger inn fra havet for å gyte langs vår 
nordlige kyst. Dette skaper en nærmest 
ekstatisk stemning blant alle som elsker 
mølja og andre retter tilberedt av dette 
fl otte råstoffet. ”Har du spist den første 
mølja?” eller ”Hvor mange ganger har du 
spist mølja i år?” er spørsmål man ofte 
hører rundt seg. De aller heldigste har 
starta allerede før jul, sjøl om rogna ennå 
var litt lita. Og de aller ivrigste kan kanskje 
tyne sesongen helt ut i april, sjøl om fi sken 
etter hvert kan bli utgytt. Men høytid er det 
hver gang vi kan nyte et herlig skreimåltid. 

Sammen med fi skerinæringa har 
Eksportutvalget for fi sk (EFF) tatt tak i 
den fantastiske historia til skreien og ut-
viklet en egen merkevare under navnet  
SKREI®. Dette har man gjort for å etable-
re skreien som eget produkt, enda sterkere 
i forbrukernes bevissthet. Næringa har 
utvikla et helt sett med regler og krav som 
må oppfylles for at aktørene skal ha lov til å 
merke fi sken som SKREI®:  Det skal være 
gytemoden torsk av topp kvalitet, bløgget 
umiddelbart ved fangst og den skal blant 
annet være pakket innen 12 timer etter 
fangst. Dette er gjort for å sikre at det pro-

duktet som kommer ut i fi skediskene, skal 
ha den aller beste kvalitet og være verdt en 
høy pris for forbruker. Kravene til bruken 
av SKREI®-merket, er beskrevet i en egen 
nasjonal standard.

Fiskerne bidrar med å levere en vare av 
topp kvalitet som kan benyttes til SKREI®-
pakking. Gjennom kurs og opplæring, også 
i regi av Råfi sklaget, økes kunnskapen om 
kvalitetshåndtering av fi sk i fi skebåten. Det 
kommer mange signaler på at dette har 
effekt og at kvaliteten på norsk fi sk stadig 
utvikles i riktig retning.

Når en slik standard som SKREI® eta-
bleres, er det helt avgjørende at alle ledd 
i næringa følger opp de kvalitetskravene 
som er satt for å bruke merket. Hvis noen 
skulle svikte og sende merket fi sk av dårlig 

kvalitet ut i markedet, vil dette være med på 
å ødelegge tilliten til merket – og alle ram-
mes. Her kreves det kollektiv disiplin!

Råfi sklaget har etter anmodning fra EFF 
og fi skerinæringa, påtatt seg oppdraget 
med å sjekke at de som pakker SKREI® 
gjør det på riktig måte. For å foreta en slik 
revisjon, sender vi ”Skreipatruljen” rundt 
til SKREI®-pakkerne og sjekker rutiner 
og kvalitet i produksjonslinjene. Bedriftene 
og EFF får rapport om våre observasjoner, 
slik at man kan korrigere kursen hvis det 
er behov for det. Vi har stor tro på at slik 
kvalitetssatsing nytter, og at kundene vil få 
fl otte SKREI®-opplevelser også denne se-
songen!

I denne utgaven av På Første Hånd kan 
du lese mer om skreien og SKREI-merket. 
Du kan også lese om ”vår mann i Portu-
gal”, hvilke viner som passer til fi sk og et 
intervju med Bjarne Mathisen, mangeårig 
tillitsvalgt i Råfi sklaget og en krumtapp i 
fi skerisamfunnet Berlevåg.

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Topp kvalitets skrei på alle bord!
Foto: Svenn A. Nielsen

«Hvor mange ganger 
har du spist mølja i 
år?» er spørsmål man 
ofte hører rundt seg.
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Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag.  

Foto: Svenn A. Nielsen.
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Av Svenn A. Nielsen

– Jeg gjør det ikke av tvang. Vi har også et 
regelverk som kan være vanskelig. Jeg tror 
ikke lovmakerne har en anelse om hva de 
utsetter oss for. 

– Men uansett hvor store avvik som av-
sløres – du er på radio, TV og i aviser og 
forsvarer fi skerne. Det kan ikke være lett?

– Selvsagt vet jeg at noen jukser, men 
det er ikke det store bildet. Jeg forholder 
meg til de offi sielle tallene. Til det som 
kommer fra Kystvakta og fra Fiskeridirek-
toratet: Da ser vi at problemet bare utgjør 
promiller. Fiskerne er i det store og hele 
lovlydige. Og det er bare slik vi kan bevare 
ei næring med livets rett.

Det er sein januarkveld i Tromsø. Reidar 
Nilsen og kona Ragnhild har tatt inn på 
Thon Polar hotell. De er på vei hjem – til 
Sørøya, til Hasvik. For de to en oval week-
end med fri fra stress og fi skarlagsmas. 
Byens utesteder pynter seg med fakler ved 
inngangsdørene. Tromsø Internasjonale 
Filmfestival har lokket menneskene til 
byen, og etter timer i kinosalene må stru-

pene leskes og magene fylles. Det summer 
av stemmer, bestikket klirrer og stadig nye 
glass fylles. 

Det er ingen snartur fra Trondheim til 
Hasvik. Fly til Tromsø, overnatting og så 
nytt fl y neste morgen. 

– Jeg pleier å si at jeg kommer fra Nor-
ges største øy, ler Reidar og ser på meg. 
Avventer reaksjonen. Den pleier ikke å la 
vente på seg. Jeg vet at Hinnøya er størst, 
og at Senja er nummer to. Nå får jeg også 
vite at Sørøya er nummer fi re i rekken, før 
Kvaløya, men for Reidar Nilsen er det altså 
ingen større øy på Guds grønne jord enn 
Sørøya. Der har han levd og der har gleder 
og sorger vandret til hope.

– Jeg var bare 12 år da faren min døde. 
Vi var av de såkalte kombinasjonsfamili-
ene.  Pappa hadde sjark og fi sket godt om 
vinteren og utover våren. Mamma hadde 
kyr i fjøset, og om sommeren høstet vi jor-
da. Det var en fast syklus.

Meltefjord het plassen der Reidar ble 
født i 1947. Ingen bor der lenger. Selv hus-
ker han heller ikke tida der, bare det han 

er blitt fortalt. Så var han heller ikke store 
nurket da familien forlot utposten.

– Jeg var den siste som ble født i fjorden. 
Bestefaren min hadde hatt fi skebruk der. 
Mamma og pappa bygde først på Stjern-
øya, men huset ble tatt av ras en vinterdag. 
Eldste broren min og ei tante av meg gikk 
med i det skredet. Da fl yttet mamma og 
pappa til Meltefjord. Der bygde de et mur-
hus. Det sto ferdig like før krigen, og en 
dag kom tyske kanonbåter. De skjøt huset 
i fi ller. Som alle andre ble vi evakuert – til 
Kvæfjord – men da krigen var over bar det 
tilbake. Det skulle de ikke gjort. De bygde 
opp igjen huset, men bare ett år seinere 
fl yttet vi til Hasvik.

Det var dramatiske tider. Men Reidar 
husker oppveksten som god. Han får en 
egen varme i stemmen når han snakker 
om mor, og en stolt klang når han snak-
ker om faren. Han var ikke redd for å satse 
på nye fi skemetoder, og da nylongarn kom 
som alternativ til de gamle av hamp, in-
vesterte han djervt i ny redskap. Det skulle 
vise seg å være lønnsomt.

– Første gangen de prøvde – far fi kk 
overtalt mannskapet til å sette ei lenke 
med nylon – fi sket de fullt. De nye garnene 
var mer usynlig for fi sken, og far gikk til 
innkjøp. Det var ingen liten investering, 
men jeg kan huske påsken 1958. Da han 
kom hjem kunne han legge 15 000 blanke 
kroner på bordet. Det var mye penger – 
jeg tror ei vanlig årslønn den gangen var 
under 10 000 kroner. Året etter døde han, 

Fiskernes forsvarer
Av og til undres han over hvorfor han ble fi sker. Styrmannsskolen i 
Tromsø hadde gitt ham rike år i utenriksfart. Men hadde han holdt 
fast ved sitt første karrierevalg, ville Norges Fiskarlag gått glipp av 
Reidar Nilsen. Og fi skerne hadde gått glipp av en som forsvarer dem 
i tykt og tynt uansett hvor stort spriket er mellom allehånde rappor-
teringsskjema og faktisk kvantum.
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men pengene berget familien over den 
vanskelige tida som fulgte. 

Noen enkel start fi kk Reidar Nilsen ikke 
da han i 2001 overtok som leder av Norges 
Fiskarlag. Mange hadde meldt seg ut av 
fi skarlaget, det handlet om forholdet mel-
lom kyst og hav, da som nå, og det var re-
derne som trampet fi nskoene i møtegulvet 
før de slamret døra igjen etter seg, mens 
sjarkfi skere med slog på støvlene og salt-
vann i nevene sto tilbake.

– Jeg måtte jobbe hardt for å få dem inn 
igjen.

– Sett utenfra virker det som om fi skar-
laget sprekker hele tida?

– Jeg er ikke enig i det, sier Reidar, og 
roser redernes fremste fanebærer, Audun 
Maråk opp i skyene.

– Han er utrolig dyktig, men vi lever i et 
spenningsfelt, og av og til ser det ikke ut 
til at vi evner å stole på hverandre. Struk-
tursaken har jo ridd oss som ei mare, og 
jeg har mange ganger tenkt på om vi gjør 
rett. Så langt har verken jeg eller noen an-
dre vært i stand til å komme opp med et 
alternativ.

For Reidar Nilsen har det vært et stort 
poeng å behandle alle medlemmer og 
medlemsgrupper likt, uansett båtstørrelse.

– De minste trenger alltid mer hjelp enn 
de store, men jeg tror ingen i landsstyret 
kan si om meg at jeg ikke har behandlet 
alle likt. Jeg har forsøkt å hjelpe både store 
og små.

Når han kommer hjem til Hasvik, tar 
han også en tur om bord i båten sin. Den 
må nøye seg med leieskipper så lenge 
Reidar er opptatt i organisasjonen. Helt 
upåaktet hen har det ikke gått at Torbjørn 
Trondsen ved Fiskerihøyskolen i Tromsø 
med professoral tyngde har skrevet lange 
og kritiske artikler om organisasjonsfolk 
som driver egen båt i tillegg til at de har til-
litsverv i fylkespolitikken eller i fi skarlaget 
og samtidig kunne eie og drive en båt.

– Jeg kjøpte ny båt for et par år siden 
– 75 fot. Bytta ut den vi hadde og fl ytta 
kvota over. Jeg har hatt båt siden slutten 
av 1960-tallet, selv om jeg leser at jeg ikke 
burde ha det. 

– Snodige greier, fi losoferer Reidar over 
at noen med lønn fra staten kan mene at 
han, når han ikke lenger er fi skarlagsleder 
skal stå på bar bakke uten inntektsgrunn-
lag. 1,7 kvoter har han til 75-fotingen. Da 
han strukturerte fra 17 til 18 meter måtte 
han som andre gi fra seg 20 prosent til fel-
lesskapet.

– Slik har jeg bidratt, jeg også, og der-
som jeg får være i live, og det bør professor 
Trondsen håpe, så skal jeg sørge for at han 

har noe å pusle med lenge, humrer Reidar. 
Og legger til at han egentlig er forbauset 
over at folk med så stor utdanning kan 
være i stand til å tenke slike tanker.

Det var en av sønnene som drev bå-
ten, men for snart to år siden ble han syk. 
Kreft. En aggressiv type, og i fjor høst mis-
tet Reidar og Ragnhild ham. Selv om han 
var 30 år gammel var det for foreldrene et 
umistelig barn som ble borte. 

– Det vil prege oss resten av livet, sier 
Reidar stille. – Det er som om jeg ikke skal 
bli riktig glad igjen, og føler jeg glede, er 
det med et stikk av dårlig samvittighet. 

Det blir stille rundt bordet. Sorg og savn 
er tause følgesvenner. Folk langs kysten vet 
mye om det. To barn har de fortsatt og fi re 
barnebarn kan Ragnhild og Reidar glede 
seg over. To i Stavanger, ett i Berlevåg og 
ett i Hasvik. Og i Stavanger venter dattera 
barnebarn nummer fem. Livet går videre.

 – Jeg  har ikke talt opp reisedagene 
mine, men de er mange. Og jeg har oppda-
get at det ikke er så veldig stor forskjell på 
fi skerne fra svenskegrensa i sørøst til rus-
segrensa i nord-
øst. Dialekten 
er forskjellig, 
men humoren 
er jevnt over den 
samme.

18 år gammel 
mønstret han 
på som elev ved 
styrmannssko-
len i Tromsø. Det 
ble utenriksfart 
og gode dager, 
og hadde han 
holdt fast ved 
den veien, ville 
fi skarlaget gått 
glipp av ham og 

Norge vært spart for en ihuga forsvarer av 
alle som henter fi sken opp fra havet. Det 
hender han tenker tilbake og undres om 
han har gjort de rette valgene.

– Er ikke jobben som fi skarlagsleder 
god nok?

– Jo, jeg er privilegert.
– Men det er mye kjeft å få?
– Nei. De første årene var det en del, 

men nå har jeg sittet i ni år, og jeg opp-
lever det ikke slik. Den gang var det tøffe 
tak, og du måtte stå på det du mente var 
rett. Mange truet med å melde seg ut. Nå 
er det ikke slik lenger. Tvert i mot, nå truer 
de med å melde seg inn.

– Men Råfi sklaget får mye kjeft for tida?
– De har ikke hatt det enkelt der i går-

den de siste to-tre årene. Når du må redu-
sere ned til halve prisen er det dramatisk. 
Men prisnivået var jo unaturlig høyt.

– Hva mener du med det?
– Prisutviklingen i 2009 var uheldig. Da 

markedet reagerte, skjedde det så fort at 
ingen rakk å justere ned fort nok. Vi må 
også huske at kjøperne i 2007 og 2008 be-
talte en pris som til sammen var 1,7 mil-
liarder kroner for høy. Når det nå justeres 
ned, er det vel naturlig at Råfi sklaget får 
kjeft, men vi må også spørre hvem som 
skal stå for prisjusteringene om ikke salgs-
lagene skal gjøre det.

Nå er det nedsatt en arbeidsgruppe som 
også skal se på Råfi skloven. Reidar Nilsen 
mener at de siste 30 årene sett under ett, 
viser at loven har vært god og at systemet 
rundt prisfastsettelsen også har vært godt 
både for fi skerne og kjøperne.

Jobben som fi skarlagsleder er innfl y-
telsesrik. Reidar Nilsen sitter i regjerin-
gens kontaktutvalg. Møter statsministeren 
minst to ganger i året, og da snakker han 
fi skeripolitikk så mye han kan. Han min-
ner regjeringen om at det er stor forskjell 

«… et stort poeng 
å behandle alle 
medlemmer og 
medlemsgrupper 
likt, uansett 
båtstørrelse»

Reidar Nilsen trives godt langs kaiene også i Tromsø. Foto: Svenn A. Nielsen.
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på å være bonde og fi sker. Bonden må ikke 
slakte grisen om markedet er svakt. Da kan 
han vente til prisen blir bedre. En fi sker 
som kommer til kai med full båt har ikke 
den muligheten, og prisen må være avklart 
på forhånd.

På Lerkendal i Trondheim har Reidar 
Nilsen fast plass. Er han i Tromsø ser han 
TIL spille hjemmekamp så ofte som mu-
lig, men noe sportstalent har han aldri 
hatt, påstår han.

– Jeg minnes en gang på skolen på 
1950-tallet. Vi hadde skirenn. 10 kilometer 
skulle vi gå. Fra skolen og bortover til en 
stein der noen tok en røykepause før de 
snudde og gikk tilbake. Jeg syntes det gikk 
fi nt og etter runding ved steinen gikk jeg 
og tenkte på applausen jeg skulle få når jeg 
gikk i mål. Da jeg kom frem var alle gått 
hjem. Nei, noe sportstalent var jeg ikke, 
men jeg er nok likevel ikke langt unna å 
være sportsidiot.

Han var med under forhandlingene 
forut for utbyggingen på Snøhvit. Det var 

ikke enkelt, og da han kom til fi skarlaget, 
fryktet noen at laget nå hadde fått en ihuga 
oljeforkjemper som leder.

– I forbindelse med Snøhvit-utbyggin-
gen fi kk vi til et samarbeid med petrole-
umsnæringen. Finnmark fi skarlag fi kk 
sine krav igjennom, og derfor sa vi ikke 
nei til utbyggingen. Norges Fiskarlag 
hadde derimot sagt nei. Det var full krig 
på mitt første landsmøte og stor spenning 
i forhold til hva jeg ville si. Jeg forandret 
ikke mening, og det sto i avisene at jeg 
ville ”bryte handbak med landsstyret”.

Han understreker at spørsmålet om pe-
troleumsutvikling i Lofoten og Vesterålen 
er et annet og spesielt spørsmål. Sokkelen 
er veldig smal, og rundt alle holmer og 
skjær går det sterke strømmer. En utblås-
ning her vil derfor kunne spre olje uhygge-
lig raskt over store områder. 

– Dette området kan ikke sammenlig-
nes med noe annet. På dette grunnlaget 
har vi truffet våre beslutninger og gjort 
våre vedtak, sier Reidar Nilsen.

Mildværet har kommet til Ishavsbyen. 
Det regner lett, men Reidar lar seg lett lok-
ke til en kveldstur langs kaiene i sentrum.

– Den båten kjenner jeg. Den er fra Sør-
vær, smiler Reidar og går ned den smale 
brua ned til ei av fl ytebryggene utenfor 
Råfi sklagets hus i Tromsø. En stor hund 
logrer ham spørrende i møte og like etter 
kommer skipperen, Cato Hansen.

– Fra Tromsø og Sørvær, sier han med 
ettertrykk.

Det blir kjenningsprat på kaia. Prat om 
vær og vind, om fangst og pris slik det all-
tid skjer når fi skere møtes. Bikkja skjønner 
at det ikke er noe å bry seg om, svinser litt 
rundt, snuser litt og legger seg tålmodig 
ned. Det er som den vet at nå kan det ta 
litt tid før skipperen er klar til å gå videre.

Under de gule lyskasterne tar Cato Han-
sen og Reidar Nilsen farvel. Vi vandrer 
sammen tilbake, opp i byen. Det er sent og 
fl yet til Hasvik går 06.10 neste morgen. Det 
blir ikke mange timene på øret for fi skar-
lagslederen – heller ikke denne natten.

Gamle kjente møtes på kaia i Tromsø. Reidar Nilsen og Cato Hansen. Foto: Svenn A. Nielsen.
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Offisielle og avstemte tall for 2010

Rekordhøyt kvantum og totalverdi 
opp, men prisfall for torsk
Av Thor E. Kalsaas

I 2010 endte den samlede verdien av norske 
og utenlandske fangster omsatt gjennom 
Norges Råfisklag på 5,7 milliarder kroner. 
Dette er en økning med 508 millioner kroner 
eller 10 prosent fra 2009. For norske fiskere 
endte verdien på 4,7 milliarder kroner. Dette 
er 560 millioner kroner eller 13 prosent opp 
fra året før. 

Totalt ble det innrapportert et kvantum på 
hele 750.000 tonn rund vekt. Da er også et 
stort kvantum krill fra Sørishavet inkludert. 
Rekordkvantumet er 158.000 tonn eller 27 
prosent høyere enn i 2009. Ikke siden 1997 
er det registrert et større totalkvantum i Rå-
fisklagets distrikt.

Tilbake til 90-tallet for å finne større kvantum
Holder vi krillen utenfor, av hensyn til sam-
menligning med tidligere år, så framkom-
mer en omsetning fra norske og utenland-

ske fiskere i 2010 på 635.000 tonn rund vekt. 
Dette er 100.000 tonn eller 19 prosent mer 
enn i 2009. Vi må tilbake til 645.000 tonn i 
1999 for å finne et høyere kvantum. For nor-
ske fiskere stoppet omsetningen på 515.000 
tonn. Dette er 90.000 tonn eller 21 prosent 
mer enn i 2009. Ikke siden 538.000 tonn i 
1998 er det registrert et høyere kvantum. 

Brytes tallene for norske fiskere ytterlige-
re ned, så ble det i 2010 omsatt til sammen 
441.000 tonn samlet av torsk, hyse og sei. 
Av dette igjen utgjorde torsk 238.000 tonn. 
Vi må tilbake til henholdsvis 442.000 og 
262.000 tonn i 1998 for å finne større meng-
der.

Fikk ikke betalt for merarbeidet 
Det ble omsatt nesten 15 prosent mer torsk i 
2010 enn i 2009. Dette merarbeidet fikk ikke 
fiskerne betalt for. I samme periode gikk 
nemlig prisen fiskerne oppnådde for torsk 
ned med gjennomsnittlig 14 prosent. Over 

to år har gjennomsnittsprisen for torsk falt 
med hele 38 prosent. Store deler av kystflå-
ten som leverer fersk torsk har opplevd bety-
delig større prisfall.

Torsk er den absolutt viktigste enkeltarten 
i Råfisklagets omsetning. Av den samlede 
omsetningen i 2010, krill holdt utenom, ut-
gjorde torsk 314.000 tonn (49 prosent) og 
2.992 millioner kroner i verdi (53 prosent). 
Kvantumet økte med 41.000 tonn eller 15 
prosent fra 2009. Det ble likevel en verdined-
gang på knappe 1 prosent. 

For norske fiskere utgjorde torsk 238.000 
tonn (46 prosent) og 2.334 millioner kroner 
i verdi (50 prosent). Kvantumet økte med 
35.000 tonn eller 17 prosent fra 2009. For 
norske fiskere ble det i gjennomsnitt ca. 2 
prosent verdiøkning. Heller ikke dette står i 
forhold til kvantumsøkningen. Forklaringen 
ligger i de lave torskeprisene som ble betalt 
på første hånd i 2010.

Kvantum fangst, rund vekt tonn (vekt før sløying/hodekapping) 2001-2010
Fartøy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totalt* 575.000 585.000 523.000 531.000 527.000 561.000 596.000 579.000 592.000 750.000

Totalt uten krill* 552.000 543.000 516.000 535.000 635.000

Norske* 399.000 415.000 416.000 433.000 422.000 445.000 465.000 458.000 482.000 630.000

Norske uten krill* 436.000 412.000 395.000 425.000 515.000

Utenlandske 176.000 170.000 107.000 98.000 105.000 116.000 131.000 121.000 110.000 120.000

*) Krill fra Sørishavet  I 2006 startet fartøy hjemmehørende i Råfisklagets distrikt med fiske etter krill i Sørishavet. Fangstene produseres om bord og produktene blir landet i 
Sør-Amerika. Kvantumstallene for norske fartøy og herav også totalt, når det skal sammenlignes med tidligere år, må sees i lys av at det i perioden 2006-2010 i det enkelte år ble 
innmeldt henholdsvis 9, 53, 63, 57 og 115 tusen tonn med krill.

Verdi på omsatte fangster, millioner kroner 2001-2010
Fartøy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totalt 6.280 5.792 4.352 4.851 5.167 5.872 6.586 6.158 5.163 5.671

Norske 4.238 4.013 3.339 3.945 4.147 4.617 5.074 4.782 4.186 4.746

Utenlandske 2.042 1.779 1.013 906 1.020 1.255 1.512 1.376 977 925

Viktigste arter i kvantum, rund vekt tonn 2001-2010
Arter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Torsk 301.000 314.000 252.000 257.000 263.000 258.000 271.000 256.000 273.000 314.000

Hyse 55.000 54.000 54.000 60.000 61.000 66.000 79.000 71.000 99.000 122.000

Sei 104.000 109.000 115.000 109.000 101.000 137.000 112.000 101.000 83.000 116.000

Viktigste arter i verdi, millioner kroner 2001-2010
Arter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Torsk 3.869 3.643 2.551 2.884 3.213 3.509 4.175 3.971 3.016 2.992

Hyse 621 517 344 368 437 597 749 554 687 889

Sei 464 452 377 382 423 625 555 483 394 662
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Tallene som fremgår av dette innlegget er ba-
sert på avstemte årskvantum og -verdier for 
fangster omsatt på første hånd mellom fiskere 
og kjøpere i Norges Råfisklags distrikt, men 
også for fangster som på annen måte kommer 
inn under fiskesalgslagets enerett til omset-
ning. Omsetningen omfatter i all hovedsak tor-
skefisk, skalldyr, bløtdyr, kval mv. levert av nor-
ske og utenlandske fiskefartøy på strekningen 
fra og med Nordmøre til og med Finnmark.

Verdiliste (2009)
1.   Torsk 2.992 mill. kr (3.016)
2.   Hyse 889 mill. kr (687)
3.   Sei 662 mill. kr (394)
4.   Reker 317 mill. kr (337)
5.   Blåkveite 138 mill. kr (111)
6.   Breiflabb 91 mill. kr (64)
7.   Kongekrabbe 89 mill. kr (155)
8.   Uer 76 mill. kr (49)
9.   Kveite 50 mill. kr (42)
10. Krill 37 mill. kr (18)

Kvantumsliste (2009)
1.   Torsk 314.000 tonn (273.000)
2.   Hyse 122.000 tonn (99.000)
3.   Sei 116.000 tonn (83.000)
4.   Krill 115.000 tonn (57.000)
5.   Reker 21.000 tonn (24.000)
6.   Kvitlaks 10.000 tonn (10.000)
7.   Uer  9.100 tonn (7.500)
8.   Blåkveite 8.000 tonn (6.900)
9.   Brosme 4.800 tonn (4.000)
10. Breiflabb 4.700 tonn (3.400)

Rangering av arter etter viktighet i kvantum og verdi 2010

Gjennomsnittlig oppnådd pris mellom fisker og kjøper pr. kg for rund vekt fisk og  for landet vekt av reker 
og biprodukter 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Endring i %
2009-2010

Torsk 12,85 11,61 10,11  11,22 12,22 13,59 15,39 15,48 11,03 9,53 -14%

Hyse 11,25 9,62 6,38 6,15 7,15 9,04 9,49 7,78 6,97 7,26 +4%

Sei 4,47 4,14 3,27 3,50 4,19 4,56 4,98 4,76 4,77 5,68 +19%

Fisk (samlet for alle 
arter)

10,64 9,56 7,81 8,57 9,47 10,09 11,67 11,46 9,00 8,39 -7 %

Reker 10,55 9,27 9,41 11,37 9,56 10,67 14,09 12,77 14,23 15,40 +8%

Biprodukter (ekskl. 
rogn-kjeksrogn)

7,68 7,96 4,77 4,90 5,21 5,60 6,27 6,67 6,99 6,03 -14%

Regionale landinger av fisk 2001-2010
Kvantum fisk (tonn) Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten/Salten Helgeland/Trøndelag Nordmøre

2001 97.000 91.000 153.000 60.000 77.000 19.000 19.000

2002 104.000 67.000 152.000 67.000 92.000 19.000 19.000

2003 88.000 76.000 116.000 58.000 86.000 23.000 19.000

2004 88.000 86.000 115.000 58.000 86.000 27.000 19.000

2005 95.000 77.000 129.000 61.000 73.000 26.000 18.000

2006 87.000 92.000 145.000 63.000 75.000 31.000 26.000

2007 100.000 94.000 139.000 69.000 66.000 22.000 20.000

2008 88.000 97.000 127.000 61.000 63.000 21.000 17.000

2009 73.000 87.000 163.000 76.000 67.000 19.000 15.000

2010 81.000 123.000 193.000 90.000 73.000 21.000 22.000

Tabell viser gjennomsnittspriser for hva som er betalt til fisker, både for fersk og ombordfryst vare, samlet for alle fiskearter og separat for torsk, sei, hyse, reker og biprodukter. Tabellen 
gir først og fremst indikasjoner på en utvikling. Prisene underbygger de overordnede omsetningstallene, men tar ikke høyde for forskyvninger i kvantum mellom fiskeslag i en gruppe, 
endringer i størrelsessammensetning eller endringer i kvalitet. Prisene er oppgitt pr. kilo rund vekt for fisk og reker, og for levert vekt av biprodukter.

Positiv utvikling for hyse og sei 
En gledelig utvikling fra 2009 er at posisjo-
nen til hyse og sei ble vesentlig styrket. Disse 
artene utgjør et viktig supplement for mange 
fiskere, særlig i perioder med vanskelige pris- 
og omsetningsmessige forhold for torsk.

Det ble omsatt hele 122.000 tonn hyse til 
889 millioner kroner i verdi i Råfisklagets 
distrikt i 2010. Dette er 23 prosent mer til 29 
prosent høyere verdi enn i 2009. Både i kvan-
tum og verdi er hyseomsetningen i 2010 ny 
rekord i Råfisklagets distrikt. Det ble omsatt 
116.000 tonn sei til 662 millioner kroner i 
verdi. Dette er 40 prosent mer til hele 68 pro-
sent høyere verdi enn i 2009. I verdi er også 
seiomsetningen i 2010 ny rekord. Vi gjør da 
oppmerksom på at verditallene for hyse og 
sei er i løpende kroner og at de ikke er kor-
rigert for inflasjon.

Store deler av verdiøkningen i Råfiskla-
gets distrikt fra 2009 til 2010, og årsaken til at 

mange torskeavhengige fartøy kom ut av året 
med et rimelig brukbart resultat, kan tilskri-
ves den positive utviklingen for hyse og sei. 

Positiv uvikling for fryst fisk 
Råfisklaget forestår auksjon og omsetning 
av ombordfryste fangster. I all hovedsak 
dreier dette seg om fangster fra trålere 
og autolinebåter som losser ved nøytrale 
fryselagre i Råfisklagets distrikt. Fangstene 
tilbys til registrerte kjøpere over hele landet. 

Etterspørselen var stigende utover høsten 
2010 og det ble betalt særlig godt for torsk 
som gikk til klippfiskindustrien på Vestlan-
det. Også sei oppnådde gode priser til de 
samme kjøperne.

Det ble i Råfisklagets distrikt i 2010 omsatt 
totalt 135.000 tonn rund vekt ombordfryst 
fisk til en verdi av 1.334 millioner kroner. 
Dette er en betydelig økning fra 119.000 tonn 
til en verdi på 1.030 millioner kroner i 2009. 

Dette gir en økning med 13 prosent i kvan-
tum og 30 prosent i verdi. 

115.000 tonn krill fra Sørishavet
De fem siste årene har Råfisklagets kvan-
tumstall økt betydelig som følge av at fartøy 
har deltatt i fiske etter krill i Sørishavet. Inn-
meldinger fra slik fangst kommer inn under 
Råfisklagets enerett til omsetning av fisk, 
skalldyr, bløtdyr m.v. når et fartøy er hjemme-
hørende i salgslagets distrikt. Krillfangstene 
produseres ombord og landes i Sør-Amerika. 

I perioden 2006-2010 ble det innmeldt 
henholdsvis 9, 53, 63, 57 og 115 tusen tonn 
med slik krill. Verdien av krillen er mer be-
skjeden og påvirker verditallene i liten grad. 
I perioden 2006-2010 var verdien av krillen 
henholdsvis 3, 17, 20, 18 og 37 millioner kro-
ner.
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Reportasje

Vebjørn Larsen har fått Jon Rønningen 

som sin personlige sparringspartner. 

Mehamn krysser nå fi ngrene for at det 

skal resultere i gull under kommende 

NM. Foto: Øystein Ingilæ.
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Av Øystein Ingilæ

– Vi har vært sååå nær mange ganger, suk-
ker brytesjef Inge Nygård.

Tommelen og pekefi ngeren skilles bare 
av få millimeter når han beskriver de små 
marginene som har skilt Mehamn-bryterne 
fra mesterskapstitlene. Bare det siste året 
har de hentet hjem to NM-sølv, tre bronse-
medaljer og like mange fjerdeplasser.

Olympier med på laget
Nå har de i tillegg fått den dobbelte OL–
mesteren Jon Rønningen med på laget. I 
fjor var han leid inn som gjestetrener i seks 
uker. I løpet av denne perioden forelsket 
brytemesteren seg ikke bare i fi skeværet, 
men han fant også lykken privat, og i vinter 
har han gjort Mehamn-væring av seg.

– Vi håper selvfølgelig at vi kan få en 
mer permanent ordning med Jon slik at 
hans kompetanse kan få skikk på den siste 
biten – da kan vi ta steget helt til topps. Det 
mener jeg vi fortjener. For det er ingen bil-
lig sak å skulle konkurrere mot de beste 
når man har landets utkant som base, sier 
Nygård.

Kostbar idrett
Regnskapet for fjoråret viser at det kostet 
380.000 kroner å drifte brytegruppa til Me-
hamn idrettsforening. Av dette ble de spon-
set med 60.000 kroner. Med andre ord hen-
tet de 20–talls bryterne inn 320.000 kroner 
gjennom fl askeinnsamlinger, kakelotterier 
og annen dugnadsvirksomhet.

– Klart det koster. Men vi føler at brytin-
gen er så viktig for ungdommen og for Me-

hamn som fi skevær at det er verdt strevet, 
sier Nygård.

Norges Råfi sklag er en av sponsorene, 
noe bryteklubben er takknemmelig for.

– Men vi gir forhåpentligvis litt tilbake 
igjen i form av profi lering. Bare det siste 
halvåret har vi vært både på Sportsrevyen, 
Dagsrevyen og Nordnytt fl ere ganger.

Profi leres
At bryterne i Mehamn jevnlig får tv-
dekning når de deltar i forskjellige stev-
ner, skyldes ikke bare at de er fra landets 
ytterste utkant. På de aller fl este stevnene 
de deltar oppnår de solide resultat. Siste 
uke i januar gjorde de for eksempel rent 

– Vi går for gull
Neste år er det 60 år siden sist Mehamn kunne hente hjem et NM–
gull i bryting. I år håper de å gjenta bragden – med hjelp fra olympisk 
mester Jon Rønningen og Norges Råfi sklag.

Reportasje

«Det er ingen 
billig sak å skulle 
konkurrere mot de 
beste når man har 
landets utkant som 
base»

Flere ganger i uka er det full aktivitet blant bryterne i Mehamn. En stor del av treningen går ut på kondis, spenst og 

utholdenhet. Foto: Øystein Ingilæ.
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bord under en turnering i Båtsfjord. Uka 
før gikk det ikke like godt da de møtte 
mange russiske konkurrenter.

– Men titt og ofte danker vi ut både rus-
serne, fi nnene og svenskene som vi jevn-
lig bryter mot.

Nivået er derfor høyt uansett hvem man 
måler Mehamn-bryterne mot. For eksem-
pel oppnådde Martin Johnsen to andre-
plasser under Kolbotn Cup i fjor – en tur-
nering med deltakere fra 16 nasjoner.

Har gullkandidater
Det aller gjeveste trofeet her til lands har 
de imidlertid ikke oppnådd på 59 år. Sist 
Mehamn tronet på topp var nemlig i 1952 
da Trygve Johansen ble norgesmester.

– Men vi krysser fi ngre for at NM–gullet 
kommer i år.

Mehamn har nemlig en brennhet gull-
kandidat i 15–åringen Vebjørn Larsen – 
som har fått Jon Rønningen som sin per-
sonlige sparringpartner.

– Klarer vi å tilføre ham nok ressurser 
vil han åpenbart være med å kjempe om 
gullet i det kommende Norgesmesterska-
pet.

Nygård håper derfor at de i år kan fi nne 
noen ekstra spandable sponsorer.

– Siden vi har satt NM–gull som mål for 
2011, regner vi med kostnader på en halv 
million. Men det tror jeg vi skal klare.

Brytermiljøet i Mehamn består av rundt 
25 aktive brytere som er fast på treningene 
både to og tre ganger i uka. Sporten har 
dype røtter i bygda, fl ere tiår bakover i tid. 
Ved siden av Vardø, Båtsfjord og Kirkenes, 
har Mehamn det største brytermiljøet i 
Finnmark.

– At vi har aktive klubber med høyt nivå 
i nærområdet har selvsagt stor betydning 
for at vi ikke bare blir statister når vi del-
tar i større mesterskap. Det sørger også 
for at de fl este utøverne i landet er godt 
kjent med bryterne fra Mehamn, sier Inge 
Nygård.

Reportasje

Jon Rønningen fl yttet til Mehamn i vinter, og har selvfølgelig blitt en del av brytermiljøet i fi skeværet. Foto: Øystein Ingilæ.

«Ved siden av Vardø, 
Båtsfjord og Kirkenes, 
har Mehamn det 
største brytermiljøet i 
Finnmark.»

Ny start i Mehamn
Av Øystein Ingilæ

Olympieren Jon Rønningen er svært glad 
for mottakelsen han har fått i Mehamn.

Han ble en av Norges mest populære 
idrettsutøvere da han i 1988 tok gull i som-
mer-OL i Seoul. Fire år senere kopierte han 
bragden under sommerlekene i Barcelona. 
Så ble han borte fra mediebildet.

Snudde spiralen
Da bryterkarrieren var over, ble det et tom-
rom igjen. Tross både OL–gull, VM–gull, 
europamesterskap og norgesmesterskap, 
gikk det nedover med den gamle mesteren. 
Han tenkte sågar å selge medaljesamlingen 
en tid. Men han hentet tilbake evnen til å 
tenke målrettet, og klarte å snu. Nå er han 
tilbake, og har de siste årene vært en sentral 
støttespiller blant annet i Kolbotn Cup.

Til Mehamn
I fjor ble han gjennom venner i Mehamn 
engasjert i seks uker som gjestetrener, noe 
som etter hvert har fått stor betydning for 
mesterens liv. 

– Jeg trives veldig godt her. Miljøet er vel-

dig avslappet og ukomplisert, og området 
kan samtidig by på mye fi n natur, forteller 
Rønningen.

Men det var først og fremst kjærligheten 
som fi kk ham tilbake til fi skeværet. 

Fant lykken
Han fant nemlig lykken sammen med ei 
Mehamn-jente. Dermed ble det et raskt 
gjensyn med Mehamn, og nylig pakket han 
snippeska og fl yttet nordover.

– Så langt trives jeg godt her, forteller Jon 
Rønningen beskjedent når vi treffer ham i 
garderoben i idrettshallen i Mehamn.

Den sympatiske mesteren er blottet for 
selvskryt og nykker, og forsøker å tone ned 
hele sitt engasjement, og sier at han for ti-
den kun er sparringpartner for Vebjørn Lar-
sen. Utover det skal han bare hjelpe litt til 
på treningene.

Studier i helsefag
Etter at han fl yttet nordover har han gått løs 
på studier. Målet er å bli helsefagarbeider.

– Jeg er kommet godt i gang, og så langt 
fungerer det godt, så får tiden vise hva det 
blir til, sier Jon Rønningen. 
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Av Svenn A. Nielsen

– Det har selvsagt handlet mye om pris, 
men møtene med fi skerne og fi skekjøper-
ne nå i vinter har vært nyttige, sier direk-
tør Trygve Myrvang i Råfi sklaget.

Sammen med styreleder Robert Han-
sen, assisterende direktør, Svein Ove 
Haugland og andre i staben har Råfi skla-
get holdt møter blant annet i Båtsfjord, på 
Andenes, på Myre, i Svolvær og på Ball-
stad.

– Vi har tegnet det vi mener er et realis-
tisk bilde av situasjonen akkurat nå. For-
klart hvordan prisforhandlingene gikk og 
hvorfor det endte som det gjorde – at vi 
ikke kan fastsette en pris som markedet 

ikke vil betale. Og selv om det ligger mør-
ke skyer over den portugisiske økonomien 
peker pilene svakt oppover, sier Myrvang.

Han sier alle selvsagt er svært spente på 
hvilken utvikling vi vil få, men at Råfi sk-
laget nå er ”på alerten”, og han har god tro 
på at det vil kunne betales merpris for fi sk 
av god kvalitet. (Se artikkel neste side.)

Noe av det som gjør situasjonen ekstra 
spennende er at bestandene av hvitfi sk 
øker, globalt sett, og at det handler om 
mer enn torsk.

I tillegg til møtene med fi skerne, har le-
delsen i Råfi sklaget også besøkt en rekke 
av fi skekjøperne både i Båtsfjord og i Vest-
erålen/Lofoten. 

Gode møter med 
fi skere og kjøpere

«Selv om det ligger 
mørke skyer over den 
portugisiske økonomien 
peker pilene svakt 
oppover.»

Stor oppslutning da Råfi sklaget møtte fi skerne på Myre. Foto: Svein-Arne Nilsen.

Direktør Trygve Myrvang kastet jakka og brettet opp 

ermene. Foto: Svein-Arne Nilsen.
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Av Svenn A. Nielsen

Det blir neppe mindre arbeid, men han 
tror verdien av ilandbragt fi sk vil øke med 
en knapp milliard i år.

– Jeg tar det ikke helt ut av luften.  – La 
oss si at det er beregnet gjetting. 

I mai samles Råfi sklagets tillitsvalgte 
til årsmøte. Da skal dommen felles. Over 
Råfi sklagets ledelse, prisforhandlingene 
fra både desember og mai, og den viktigste 
delen av fangstsesongen for torskefi skeri-
ene. Så langt har man i kontorlandskapene 
i Tromsø trøstet seg med munnhellet om at 

”fravær av grov kjeft er å anse som ren ros”. 
Men i skrivende stund skal man ikke bruke 
mange minutter på FiskeribladetFiskarens 
nettavis, med frie og nesten usensurerte 
kommentarer, for å se at fraværet er fravæ-
rende. Der står grov kjeft i tettere kø enn 
lavtrykk i Barentshavet og naturkatastrofe-
ne i Australia. Spørsmålet er om slike are-
naer bidrar til å bygge opp om næringens 
omdømme, eller får folk til å engasjere seg 
aktivt i næringen, sier han lett oppgitt.

– Jeg ser frem til årsmøtet, sier Trygve 
Myrvang. 

– I debatten som har gått etter prisfor-

handlingene har ankepunktene vært at  
minsteprisen er for lav fordi det nå betales 
over minstepris noen steder, og at dette blir 

Tøft år for fi skerne 
Råfi sklagets direktør, Trygve Myrvang, beundrer fi skerne. Verdien av 
fi sken de har bragt på land har økt, men det skyldes først og fremst 
økt kvantum. Med andre ord ligger det mer arbeid bak hver krone. 
Men tross dette; direktøren er betinget optimist.

«Så langt har man 
i kontorlandskapene 
i Tromsø trøstet seg 
med munnhellet om at 
fravær av grov kjeft er å 
anse som ren ros.»

Trygve Myrvang studerer FiskeribladetFiskarens nettavis. Foto: Svenn A. Nielsen.Tøft år for fi skerne 
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urettferdig for dem som kun får minste-
pris.

– Vi har en periode nå opplevd at det 
nesten ikke betales annet enn minstepris 
i det hele tatt. Vi ønsker oss imidlertid en 
situasjon med sterkere konkurranse, og at 
det derfor i perioder betales merpris for 
fi sken.

– Det vil være slik, legger han til, – at 
enkelte distrikter opplever svakere konkur-
ranse, og da blir det ikke snakk om så mye 
bruk av merpris. I prisdrøftelsene må vi 
også ta høyde for hele prisperioden og for 
at kystfl åten de fi re, fem første månedene 
av året omsetter 85 prosent av torskekvo-
ten. Noe av denne fi sken skal lagres og sel-
ges i et marked med manglende stabilitet 
– et marked vi ikke føler oss trygge på. Fa-
siten får vi først om noen måneder. Da kan 
vi vurdere hvor bra vi har truffet.

Trygve Myrvang ser ikke ut til å være 
sterkt preget av debatten etter de siste pris-
forhandlingene. Sola er bare et par dager 
unna Tromsø denne januardagen. Utenfor 
kontorvinduet skriker måsene verre enn 
et medlemsmøte i fi skarlaget. Sekretæren 
hans, en moden dame med lett humør, 
som virker aldeles normal og med sunne 
refl ekser, smiler bredt og lurer på om det er 
et varsel om vår. Selv om vårfornemmelser  
nok er vel optimistisk, mener direktøren 
det ikke er noen grunn til pessimisme på 
vegne av fi skerinæringen akkurat nå. Alle 
piler peker i riktig retning, for sola så vel 
som for hvitfi sken.

– Vi har en minstepris som er 1,25 kro-
ner høyere enn i fjor – 14,50 for den vik-
tigste størrelsen – 2,5 til 6,5 kg, repliserer 
han.

– Og når spiste du mølje sist?
– Jeg spiste mølje sist lørdag. Fredag sto 

jeg over en invitasjon til møljekalas. Dro i 
stedet til Båtsfjord til møte med fi skerne 
der. Men jeg er veldig glad i mølje og spiser 
det så ofte jeg kan.

På Arctandria i Tromsø, restauranten 
i etasjen over det populære og velkjente 
vannhullet Skarven, kan du nå nyte mølje 
til 425 kroner pro pers. 

– Prisen til fi sker er fortsatt for lav, med-
gir Myrvang, men legger raskt til: 

– Vintersesongen i år har gitt et lite løft, 
og med tanke på det kvantumet vi skal om-
sette, vil totalverdien bli høyere. For oss er 
det også viktig at alle får omsatt fi sken sin, 
enten de fangster i Lofoten eller på Helge-
land eller i Nord-Troms.

Myrvang peker også på paradokset at det 
er alt for stor prisforskjell på fryst og fersk 
fi sk, og den utfordring dette gir.

– Den fryste fi sken kan omsettes glo-

balt, mens fersk fi sk må bearbeides her i 
et av verdens dyreste land å bearbeide fi sk 
i. Det må vi ta inn over oss. Samtidig er 
det en industripolitisk utfordring som må 
tas med største alvor. I sær fordi vi har en 
målsetting om at bearbeidingen av fi sken 
skal skje desentralisert, og at den skal være 
fersk i størst mulig grad.

Han ser to scenarier. Enten at alt fryses 
med den følge at vi står fattige tilbake på 
land, eller at problemstillingen tas alvorlig 
og at det gis nasjonale rammebetingelser 
som gir grunnlag for å bearbeide fi sken 
lokalt. Lett er det ikke, og i følge Myrvang 
handler dette om alt fra vei, vann og kloakk 
til økt effektivisering, produktutvikling og 
markedsarbeid.

Sesongen 2009/2010 har vært den tøf-
feste perioden Trygve Myrvang har opplevd 
som direktør i Norges Råfi sklag. 

– I 2009 falt fi nanskrisen med et brak 
ned på båtdekkene med bortimot kollaps i 
de internasjonale markedene. Et fall som 
var uten sidestykke, og vi må huske at vi 
eksporterer 95 prosent av fi sken vår. Så 
kom 2010 med ekstremt lave priser, spesi-
elt på torsk, noe som satte mange fi skere, 
og også oss i Råfi sklaget på en hard prøve. 
Nå peker pilene heldigvis lett oppover.

Den norskrussiske fi skerikommisjonen 
ble i år enige om rekordhøye kvoter alle-
rede før lunsj under den aller første av for-
handlingsdagene i Lofoten. 

– Det viser, kommenterer Trygve Myr-
vang, – at fi skerinæringen er en foregangs-
næring også i internasjonalt samarbeid.

– Men du og Råfi sklaget sitter klemt 
mellom levra og svømmeblæra?

– Vi forvalter en lovhjemmel som gjør at 
noen fi skere tror vi kan sette minsteprisen 
til det fi skerne bør ha. Vi må imidlertid ta 
ansvar for en minstepris som også garante-
rer at noen vil og kan kjøpe fi sken, og den 
lina kan være stram og vanskelig å balan-
sere på. Fasiten får vi først lenge etter at 
forhandlingene er over, og jeg har ikke mye 
sans for dem som i etterpåklokskapens lys 
forteller oss hva vi burde ha gjort.

Trygve Myrvang har ingen problemer 
med å forstå frustrasjonen. Minstepris-
systemet er en balansegang. Sikkerhetsnet-
tet er at partene kan ta kontakt med hver-
andre dersom det oppstår ekstraordinære 
forhold i markedet. Men går alt som nor-
malt skjer ikke det, og neste forhandlings-
runde går som planlagt i mai.

– Totalt sett har 2010 vært fi skerinærin-
gens største gullår. Det rimer ikke med ra-
maskrikene langs kysten?

– Det er først og fremst pelagiske fi ske-
arter og laksen som har kommet godt ut 

av dette året. Deler av torskenæringen har 
slitt. Det skyldes at vi i litt for stor grad er 
avhengig av noen få store markeder som 
Portugal. Det betyr at vi må satse enda har-
dere i Brasil, Øst-Europa og Østen. Her må 
vi bli enda fl inkere. Vi har mye å lære av 
laksenæringen når det gjelder markedsar-
beid, både med hensyn til ressursbruk og 
kunnskapsoppbygging, og jeg savner at 
hvitfi sknæringen tar tak i det på samme 
måte, sier Myrvang.

Likevel understreker han den store for-
skjellen det er mellom laksenæringen og 
den tradisjonelle fi skerinæringen. Laksen 
selges i stor grad lite bearbeidet – sløyd og 
med hode. Hvitfi sken bearbeides i langt 
større grad. I tillegg er det å sammenligne 
de to næringene som å sammenligne jakt 
og tømmerhugst. Det er bare ikke mulig. 

– Vi må tilpasse oss at vi er avhengig av 
en fi sk som kommer inn til kysten for å 
gyte bare i et spesielt tidsrom.

– Men fi skeriene langs kysten handler jo 
ikke bare om torsk?

– Sei og hyse er kjempeviktig. Først og 
fremst for kystfi skerne. At vi kan opprett-
holde nivået på andre fi skeslag enn torsk er 
uhyre viktige bidrag til inntektene, og disse 
fi skeslagene er også kjempeviktige for en 
jevn sysselsetting langs kysten.

Trygve Myrvang mener det også er viktig 
at fi skerne kan inngå avtaler med kjøperne 
som gir kjøperne en viss forutsigbarhet 
for leveranser og fi skerne en mulighet til å 
oppnå merpris.

– Minsteprissystemet betinger en tett 
kontakt mellom fi skerne og kjøperne, un-
derstreker råfi sklagsdirektøren.

Og han unnlater ikke å komme med en 
oppfordring til fi skerkjøperne:

– De må bli fl inkere til å verdsette kva-
litet. 

«Den fryste fi sken 
kan omsettes globalt, 
mens fersk fi sk må 
bearbeides her i et av 
verdens dyreste land 
å bearbeide fi sk i.»
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Av Øystein Ingilæ

Fra berlevågingen ble sendt til Tromsø i 
1974 som Finnmark fi skarlags represen-
tant i  salgsstyret i Norges Råfi sklag, ble 
han nemlig sittende helt fram til salgssty-
ret ble lagt ned i 1994.

– Mange ganger var det så hektisk at jeg 
så vidt hadde kommet meg inn døra hjem-
me i Berlevåg, før jeg måtte snu og sette 
meg på første fl y til Tromsø igjen, forteller 
76–åringen.

Men han angrer ikke. Som medlem i 
salgsstyret satt han på første benk der de 

viktige avgjørelsene ble tatt for norske 
fi skere.

– Jeg er heller takknemlig for å ha 
fått lov til å være med og jobbe på denne 
arenaen, sier Mathisen.

Sjarkfi sker
Selv om Bjarne Mathisen forlengst har pas-
sert pensjonsalderen, ligger sjarken fortsatt 
i havna og venter på ham. Så snart straum-
sjøene tillater det, forsøker han å komme 
seg på yttersiden av tetrapodene som gir 
det forblåste fi skeværet ly for Østhavet.

– Men i dag er det mest for kosens skyld. 

Du vet for en fi sker vil vel yrket aldri helt 
slippe taket.

Da vi snakket med Mathisen, var det 
imidlertid ikke rare forholdene for en dedi-
kert sjarkfi sker med lyst på et sjøvær. Mel-
lom elingene kunne man så vidt skimte 
nabohuset over gata, og Berlevåg hadde ak-
kurat tilbakelagt tre – fi re dager i fullsten-
dig isolasjon fra omverdenen. Med andre 
ord; perfekt landligge.

Måtte om bord
Uvær og blåst gjorde at Bjarne Mathisen i 
sin ungdom ikke hadde planer om å følge i 
sine forfedres sjøstøvler. Han satset i stedet 
på en landfast jobb. Men skjeve øyne – for å 
bruke hans egne ord – gjorde at han måtte 
mønstre på.

– Problemer med øynene gjorde at jeg 
måtte bli fi sker. Dette var et yrke som jeg 
behersket selv om øynene ikke fungerte 
helt, forteller Bjarne. 

Dermed måtte han bare avslutte sin 
påbegynte skolegang og mønstre på, først 
som mannskap og senere som skipper på 
egen sjark.

Organisasjonstalent
For fi skerinæringen i Berlevåg var det en 
stor fordel. Gjennom Bjarne Mathisen fi kk 
de nemlig et stort organisasjonstalent – 
som raskt ble leder for lokallaget av Norges 
Fiskarlag. Han ble samtidig en del av kom-
munens fi skerinemnd – som den gang var 
en avgjørende faktor for oppbyggingen av 
fi skefl åten langs kysten.

I løpet første halvdel av 1970-tallet klarte 
for eksempel fi skerinemnda i Berlevåg å 
bidra til at det ble fi nansiert fi skeskøyter for 
10 millioner kroner. Det tilsvarte 25 båter 
hver på 50 fot.

Kanskje ikke så rart at Finnmark fi skar-
lag sørget for at den kløktige berlevågingen 
ble deres faste representant når de vik-

Kom seg aldri ut 
av sjarken

«Så snart straumsjøene 
tillater det, forsøker 
han å komme seg 
på yttersiden av 
tetrapodene som gir det 
forblåste fi skeværet ly 
for Østhavet.»

Han fi kk aldri mulighet til å bli noen storreder tross åpenbare ad-
ministrative talenter. Råfi sklaget tviholdt i stedet så lenge på Bjarne 
Mathisen at han kun fi kk tid til sjarkfi ske.

Sjarkfi sker og tillitsvalgt Bjarne Mathisen. Foto: Øystein Ingilæ.
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Intervju

tige prisdrøftingene skulle fi nne sted med 
fi skekjøperne som motpart.

 
Aldri varig splid
Tidvis kunne forhandlingsrundene med 
daværende Fiskerinæringens Landsfore-
ning (FNL) være tøffe.

Mathisen framholder at det likevel aldri 
endte med varig  splid mellom partene.

– Selvfølgelig var det både tøffe tak og 
tøffe toner underveis. Men vi kom stort sett 
greit ut av det, og jeg føler at vi i bunn og 
grunn hadde et avklart og greit forhold til 
fi skekjøperne, sier Mathisen.

Å sitte i salgsstyret var imidlertid ikke 
noe amatørverv. I store deler av året var det 
en heltidsjobb  – der medlemmene mer el-
ler mindre bodde i kofferten.

– Vi ble selvfølgelig kjøpt fri fra fi skebå-
ten for å skjøtte våre verv. Men samtidig var 
oppgavene så krevende at det ikke ble tid til 
mer enn å drive sjarkfi ske mellom slagene, 
forteller Bjarne Mathisen.

Da Bjarne ble innvalgt i salgsstyret, var 
det Knut Hoem som var sjef – fram til han 
fi kk avløsning av Kjell Hastad.

– Det var meget lærerikt å få jobbe med 
begge de to.

Hjertet i Berlevåg
Hadde det ikke vært for den viktige posisjo-
nen Bjarne hadde i Norges Råfi sklag, ville 
han garantert ha gjort seg mer gjeldende 
i fi skarlagssammenheng også. Men for lo-
kalavdelingen i Berlevåg har han vært en av 
bærebjelkene i over 50 år – og er selvfølgelig 
et av æresmedlemmene i Norges Fiskarlag.

Uansett hvor travle dager salgstyrevervet 

medførte, har han hatt et brennende loka-
lengasjement. Da Berlevåg–fi skerne fi kk 
sitt velferdsbygg, hadde han selvsagt en av-
gjørende fi nger med i spillet.

– Da vi bygde velferden hadde Norges 
Råfi sklag et eget omsetningskontor i Berle-
våg. Dermed klarte vi å fi nansiere velferden 
gjennom Råfi sklaget – ved at organisasjo-
nen gikk inn som leietaker, forteller Mathi-
sen.

Resultat: Berlevåg fi kk et av fi nnmarks-
kystens fi neste velferdstilbud for fi skerne 
– og som fortsatt i dag er en institusjon i 
lokalmiljøet.

Heftig og begeistret
Ved siden av fi skeri er korsang Bjarnes sto-
re lidenskap. Og da kommer vi selvfølgelig 
ikke utenom Heftig og begeistret.

Bjarne er nemlig en viktig del av det vær-
bitte mannskoret som gikk sin seiergang 
verden rundt for ti år siden. Og mange hus-
ker helt sikkert sekvensene der fi lmfolket 
var med Bjarne ut i sjarken og han kunne 
dele sin verdensanskuelse med seerne.

– Koret har vært en meget viktig del av 
livet. Spesielt etter at jeg ble alene og etter 
at jeg ble pensjonist, framholder Bjarne 
Mathisen.

Gjennom Berlevåg Mandssangforening 
har han selvfølgelig fått med seg  et eventyr 
de fl este sangglade sjeler bare kan drømme 
om. På det heftigste var koret nærmest som 
profesjonelt å regne. De sang for 68.000 på 
Roskilde–festivalen i Danmark, underholdt 
kongen på hans 70–årsdag og turnerte selv-
følgelig land og strand rundt så og si kon-
tinuerlig i fra årtusenskiftet og to – tre år 
framover.

Bjarne Mathisen var avskåret fra fi lm-
oppfølgeren "På sangens vinger" – fra 
Amerikaturneen.

– Jeg måtte være hjemme på grunn av 
sykdom. 

Bortsett fra det, har Bjarne vært en like 
viktig del av koret – som koret har vært for 
ham.

– Uten de ukentlige korøvelsene ville det 
vært stusselig. Så de må jeg ha med meg, 
sier den gamle salgsstyrerepresentanten.

Gjennom Berlevåg Mandssangforening har Bjarne fått oppleve en bit av stjernehimmelen. Men 10 år etter suksessen er 

alt tilbake til det normale med ukentlige øvelser i kontorlokalet. Foto: Øystein Ingilæ.

Berlevåg Mandssangforening er en viktig del av Bjarne Mathisens liv. Her fra feiringen av 10–års jubileet for Heftig og 

begeistret. Foto: Øystein Ingilæ.
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God fi skevin fra Alsace. Asbjørn Jaklin, 

vinekspert i Nordlys, med en fl aske 

Gentil Hugel. Foto: Svenn A. Nielsen.
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Av Svenn A. Nielsen

Er du på jakt etter god vin til fi sk, er det 
bare ett ord du behøver å huske – Al-

sace, sier Asbjørn Jaklin, vinspaltist i avisa 
Nordlys. Han er ikke i tvil. Til fi sk passer 
det best med hvit vin. – Det handler om 
kjemi, sier han.

– Noen søringer driver på med rødvin 
til torsk, men jeg drikker enten vann eller 
hvit vin til torsk, sier han.

For Jaklin handler det om hvilke kje-
miske sammensetninger som passer til 
hverandre. – Fiskekjøttet, sier han, – har 
en lettere og fi nere tekstur enn kjøtt, og 
har heller ikke fettansamlingene man kan 
fi nne i enkelte kjøttretter.

– Det betyr at vi har to substanser i rød-
vin som kan komme i konfl ikt med det 
elegante fi skekjøttet. For det første tan-
nin eller garvesyre og for det andre eik. 
Og skal man på død og liv drikke rød vin 
til torskemiddagen, må man ligge unna 
viner med mye tanin og mye eik.

Det betyr at man må lete etter fruktige 
viner uten snerp og eikesmak, viner som 
er lagret på ståltanker og ikke lagret på 
eikefat, formaner Jaklin.

– Det fi nnes mange slike viner, og jeg 
tenker man da må lete etter enkle, fruk-

tige viner, som for eksempel en Valpolice-
lla fra Italia. Jeg vil ikke anbefale viner fra 
varme land i denne sammenhengen, for 
eksempel shiraz fra Australia. De er for 
sødmefulle. Her vil vi lete etter syrlighet. 

Vineksperten har eksperimentert, både 
med søtlige hvite viner og litt mer syrlige. 
Han fant blant annet en av Vinmonopo-
lets standardviner – La Clape – fra Frank-
rike, som en brukbar vin til fi sk.

– Det handler om å fi nne en balanse der 
vinen ikke overdøver fi skesmaken. Den 
må altså hverken være for syrlig eller for 
søt. Egentlig er det bare ett ord man behø-
ver å huske om man vil fi nne en god fi ske-
vin: Alsace. Området ligger øst i Frankrike 
helt inn mot den tyske grensen. Jeg har 
ennå til gode å fi nne dårlige viner derfra, 
sier han.

Jaklin blir varm og lett innadvent i blik-
ket når han snakker om alt du kan fi nne 
av vin i dette området. Alt fra syrlige Ries-
ling-varianter til store og svært smaksrike 
Gewürstraminere.

– En Gewürstraminer er så smaksrik at 
den sies å kunne takle røkt laks, uten at 
jeg har testet det, smiler han, og anbefaler 
også en annen alsacevin – Gentil Hugel, 
som også er en del av basisutvalget på po-
let, og heller ikke er veldig dyr –125 kro-

ner pr. fl aske. Den kan gå til det meste av 
fi skeretter, også skalldyr.

Også lette chablisviner, kan passere til 
fi sk, men i utgangspunktet mener Jaklin 
disse ofte er for smaksrike og dermed kan 
ta luven fra fi sken.

– Men hva med vin og mølje?
– Av og til blir jeg spurt om vin til pin-

nekjøtt, og er vi i det tradisjonelle norske 
kjøkkenet, pinnekjøtt og mølje er ikke vin 
det jeg vil anbefale. De satt jo ikke rundt 
langbordene og nippet, det var andre drik-
ker de nøt. 

Brennevin, sier Asbjørn Jaklin til slutt, 
har samme nedbrytbare effekt på fett som 
taninene i vinen, og kan være godt følge til 
tradisjonsmat.

Vineksperten i Nordlys:

– Hvit vin til fi sk

«Det handler om å 
fi nne en balanse der 
vinen ikke overdøver 
fi skesmaken.»
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Historisk varmt i Framstredet
Vannet som fl yter gjennom Framstredet fra 

Atlanterhavet til Nordishavet, er varmere i dag 

enn på noe annet tidspunkt de siste 2000 åre-

ne. De siste 30 årene har temperaturen steget 

med rundt 2 grader, hvilket er meget høyt når 

man ser på det i et langsiktig perspektiv.

– At havene blir varmere er godt dokumen-

tert de siste ti årene, men at temperaturøknin-

gen var såpass stor, kom som en liten over-

raskelse på oss, sier Morten Hald, dekan og 

doktor i marin geologi ved Universitetet i Tromsø. Relativt varmt vann 

som strømmer nordover, er den viktigste årsaken til temperaturøkning 

i Nordishavet. Det varme vannet følger med Golfstrømmen hele veien 

fra Mexicogulfen til Arktis.

I Framstredet, som går mellom Svalbard og Grønland, kommer van-

net fra Norskehavet med Vest-Spitsbergenstrømmen. Det er i dette stre-

det forskergruppen har gjort målingene. 

Nytt og nyttig

Fiskestandarder 
underveis
To nye standarder for sporbar-

het av fi skeprodukter er nå ute 

på politisk høring. Næringen kan 

begynne å forberede seg med en 

gang.

– Bedrifter som vil være tidlig 

ute kan allerede nå tilpasse seg 

de nye standardene, og slik oppnå 

konkurransefortrinn, sier senior-

forsker Petter Olsen i Nofi ma.

– Både bedrifter og nasjoner hadde etterspurt en standard for å få 

bedre informasjonsutveksling og kontroll med produktene. Vi satte i 

gang, og nå gjenstår bare den politiske høringen, sier Olsen, som har 

ledet arbeidet.

Olsen og hans kollegaer har i en årrekke jobbet med sporbarhet, og 

sto også bak TraceFish-standardene, som ble oversatt til en rekke språk 

og fortsatt er gyldige som europeiske standarder.

De nye ISO-standardene bygger på disse standardene. 

Samarbeid ga 
kvalitetstorsk
Et helt nytt produkt av fersk torsk ble 

nylig lansert. Torsken er slaktet, fi le-

tert og pakket maksimum fi re timer 

etter at fi sken svømte i sjøen.

Forskere, bedrifter og embal-

lasjeprodusenter har lenge jobbet 

sammen for å øke kvalitet og ferskhet 

i torskeprodukter.

Et produkt som nå er lansert er 

Strøm-torsk.

– Dette produktet er av pre-rigor-

fi letert råvare, som betyr at fi sken 

behandles raskt, og før dødsstivheten 

inntreffer. Fisken blir raskt nedkjølt 

og hygienisk prosessert.

- Produktet er laget av det mest 

kjøttfylte stykket på fi sken, nemlig 

loinen. Pakkemetoden er tilpasset 

produktet, som gir loins med god 

sensorisk kvalitet og holdbarhet, sier 

forsker Anlaug Adland Hansen ved 

Nofi ma, som har jobbet mye i dette 

prosjektet.

– Dette er et godt eksempel på hvor-

dan forskning, produktutvikling og 

design utvikles parallelt, og ender i en 

konkret produktlansering. Gruppen 

som har jobbet i prosjektet var sam-

mensatt av personer med tung faglig 

kompetanse på ulike områder. 

Kilde: www.forskning.no
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Av Svenn A. Nielsen

– Hva skal de snakke om?
– Bløgging, kjøling og pris. Vi er helt 

avhengig av at fi skere og kjøpere snakker 
sammen dersom vi skal kunne øke kvalite-
ten på den fi sken vi produserer.

Lise er opptatt av vare- og kvalitetsmer-
ket SKREI®. Og hun er opptatt av at ned-
brytingen av fi sken som fi skes starter med 
en gang den kommer over ripa. 

– Jeg vet vi har snakket mye om det, 
men vi må repetere dette: Restholdbarhe-
ten er begrenset, men vi kan gjøre mye for 
at fi sken skal holde seg god så lenge som 
mulig.

God kvalitet er nemlig synlig. Fisk som 
ser fi n ut er også fi n. Kvaliteten kan kjen-
nes på lukt, er den pent sløyd, ser vi det, og 
når den er riktig bløgget og godt utblødd 
vises også det.

– Det første døgnet skjer det ikke så mye 
galt, men etter dette starter prosessene. Da 
er riktig bløgging og kjøling ned til nesten 
null grader alfa og omega

Mangseth fremholder at det er viktig å 
beholde dødsstivheten i fi sken (rigor mor-
tis) så lenge som mulig. Dødstivheten sta-
biliserer fi skekjøttet og holder den fersk 
lengre. Hvor lenge fi sken forblir stiv av-
henger av hvor mye melkesyre og blodsuk-
ker det er i fi skemuskelen når fi sken dør.

– Dersom vi behandler fi sken uforsik-
tig, bryter vi dødsstivheten på et blunk og 
alle prosessene vi helst vil utsette så lenge 
som mulig får starte, sier Lise Mangseth.

Hun viser til fi guren nedenfor, og peker 
på den enormt store forskjellen i holdbar-
het vi fi nner hos fi sk, avhengig av hvor 
godt den er behandlet.

– Behandler vi fi sken helt korrekt kan 
den holde seg fersk i 10 – 12 døgn. Gjør 
vi det ikke, kan holdbarheten reduseres til 
bare to døgn. Det sier seg selv at når fi sken 
skal kjøres med bil til markeder nede i Eu-
ropa, er to døgn alt for lite.

Derfor gjentar hun oppfordringen: – 
Snakk med hverandre, og god kvalitet bør 
absolutt også gjenspeile seg i prisen kjø-
perne betaler.

– Snakk med fi skekjøperen din, oppfordrer markedssjef Lise Mang-
seth i Norges Råfi sklag, og til fi skekjøperne sier hun: Snakk med 
fi skeren din.

Fiskere og
kjøpere
må snakke
sammen

Velbehandlet fisk  
Mye blodsukker gir m ye melkesyre  
og god lagringsdyktighet      
  
Middels godt behandlet fisk 
Mindre blodsukker – kortere lagring    
 
Mindre godt behandlet fisk  
Lite blodsukker – kortest holdbarhet           

        0               2                         7                                    12 dager 
Figuren viser hvor mye vi kan utsette prosessene som ødelegger fi sken, bare vi behandler den på beste måte. 

Figur: Råfi sklaget

Lise Mangseth 
er markedssjef i 
Råfi sklaget. Her 
snuser hun på prima 
vare hos fi skehandler 
Dragøy i Tromsø.
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Av Svenn A. Nielsen

– Tenk at dette lille landet, med sine godt 
og vel 10 millioner innbyggere tar unna 30 
prosent av all verdi som norsk torsk skaper, 
sier han.

Kulturprodukt
Sist sommer ble han spurt om å repre-
sentere Eksportutvalget i Europas mest 
torskeelskende land. Et land der man kan 

fi nne mer enn tusen forskjellige måter å 
tilberede torsk på. Torsk som i dette landet 
alltid er ensbetydende med saltet og tørket 
fi sk – klippfi sk – og der de aller fl este kun-
dene i tillegg vil at fi sken skal være norsk.

– Jeg er utrolig fascinert av Portugal, og 
det samme er familien, så vi brukte ikke 
lang tid på å bestemme oss. Nå skal vi være 
der i alle fall i tre år, smiler Christian.

– Klippfi sken gjennomsyrer Portugals 
kultur, historie og matvaner, sier han, og 

forteller med innlevelse om denne helt 
spesielle kulinariske opplevelsens opprin-
nelse:

Portugiserne startet
– Baskerne og portugiserne hadde god til-
gang på salt og fant opp klippfi sken. I 1497. 
På den tiden dro de med dorryer til New 
Foundland og fra små åpne båter fi sket de, 
ofte under dramatiske forhold. De fi sket 
til dorryene var fulle, og vi snakker om en 
uhyre sterk historie som har vart i over 500 
år.

– I Norge, forteller han videre, – begynte 
vi ikke å salte og tørke fi sk før i 1640.

Han markedsfører den eneste maten vi 

Kystens og fi skens 
mann i Portugal
Christian Bue Nordahl. Merk deg navnet. Han er en av dem som 
sikrer norsk velstand. I tre år skal han ha ansvaret for markeds-
føringen av en tredjedel av all torsk vi eksporterer, regnet i verdi. 
Han er Eksportutvalgets mann i Portugal.

«Klippfi sken 
gjennomsyrer Portugals 
kultur, historie og 
matvaner.»

Christian Bue Nordahl brenner for kysten og verdiene som skapes der. Foto: Svenn A. Nielsen.
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eksporterer og som uten videre behandling 
går rett ut i butikkene og derfra til konsu-
mentene – uten mellomledd av noe slag. 
Klippfi sken er unik, og i Portugal skal den 
være norsk – helst.

Det handler om kysten
– Det er han som er så lang, sier folk, når de 
snakker om han og skal plassere ham helt 
presist. – Han som bodde i Tromsdalen, 
spør de. – Han som jobbet i Hurtigruten og 
så ble markedssjef i Eksportutvalget? 

Det er riktig alt sammen. Han er lang. 
Noen vil kanskje si litt ulenkelig. Som 
de ekstra lange bøyer han seg en anelse 
mer enn nødvendig når han går gjennom 
dører. Som om han tar litt ekstra i for å være 
sikker. Blikket er skarpt. Det tette kortklip-
pete håret gir skikkelsen et modent, til-
litvekkende preg. En viss uro kan anes i 
bevegelsene – et tegn på utålmodighet? Et 
karaktertrekk hos en som liker å få ting 
gjort, mer enn å sitte stille på en stol på et 
kontor å snakke om det?

Må ha hjertet med
I Hurtigruten jobbet han både under Hen-
rik Andenæs og Olav Fjell – direktørene 
som fi kk igjennom de store omstillingene, 
som i dag viser seg i stadig bedre resultater, 
og Christian skryter både av sjefene sine og 
arbeidet han har fått være med på.

– For meg er det viktig å ha hjertet med i 
det jeg holder på med. Det handler om kys-
ten; både hurtigruten og sjømatnæringen. 
Det henger sammen. Helt basalt, elemen-
tært. Det er grunnen til at det bor folk her, 
og det er det som gjør det så meningsfylt.

– Men er det ikke skummelt at vi er så 
avhengig av et enkelt lite marked?

Et ikon
– Jo, men det er også et helt spesielt mar-
ked. Få nasjoner er så forankret i klipp-
fi sken, den er et ikon blant matvarene, og 
de er helt avhengig av å importere den.

– Finanskrisa slo hardt i Portugal. Viser 
ikke dette at det også er et sårbart marked?

– Jeg mener markedet er robust. Klipp-
fi sken er en helt egen kategori i det portu-
gisiske kjøkken. De snakker om kjøtt, fi sk, 
fjærkre og klippfi sk, og det er jo helt unikt 
for oss at vi har en vare som vi produse-
rer og som går rett ut i butikkene uten noe 
mellomledd. Konsumferdig.

Samtidig har Christian opplevd å kom-
me til et land der forskjellene er mye større 
enn hjemme. De rike er fryktelig rike, og 
mange er fattige. Han sier det er spennen-
de å se om middelstanden vil vokse som en 
følge av forandringene som må komme i et 

land der man ikke bare har en fi nanskrise, 
men også en systemkrise. Og det må, sier 
han, en større middelklasse til om kjøpe-
kraften skal vokse og med den også marke-
det for klippfi sken.

Velges ikke bort
Men tross dette – tallene fra Portugal er løf-
terike. Det siste året har salget av klippfi sk 
økt med 13 prosent, og det i et år der konsu-
met generelt gikk ned. Det forteller litt om 
styrken til produktet.

– Klippfi sk er ikke et produkt man velger 
bort i Portugal, sier Christian Bue Nordahl, 
som også er på god vei inn i det portugi-
siske språket som han bare hadde spinkel 
kjennskap til før han fl yttet dit.

 Klippfi skens styrke i markedet vises 
også ved at den brukes som lokkevare, eller 
trafi kkgenerator som det heter på fagsprå-
ket. Den får folk til å komme til butikkene, 
og derfor selges den, i følge Christian, også 
til for lav pris. En av hans oppgaver er å 
forsøke å vise butikkene at den også kan 
være en verdiskaper.

Vil ha norsk
Det handler om differensierte priser på de 
forskjellige kvalitetene.

– De gode kvalitetene må prises anner-
ledes enn de mindre gode, og det er viktig 
at vi merker fi sken som norsk. Folk ser et-
ter opprinnelsen, og de er opptatt av histo-
rien bak.

Kampen om oppmerksomheten er har-
dere enn noensinne. Klippfi sken merker 
godt presset fra kylling og annen billigmat.

– Men det er fascinerende. Portugal er et 
marked der vi har høy effekt av det vi gjør. 
Når vi markedsfører fi sken, vet vi at den er 
lett å få fatt i.

Ingen slår Norge
77.000 tonn klippfi sk vil i år bli solgt over 
disk i Portugal. Det tilsvarer om lag 220.000 
tonn rund fi sk.

– Ingen kan slå oss på dette, sier 
Eksportutvalgets mann i Portugal, før han 
haster videre og inn i et hjemlig møte der 
han kan skryte videre, ispedd alle de mål-
setninger og formaninger om betydningen 
av kvalitet som også følger med når mar-
kedsførerne opptrer på hjemlig grunn.

Reportasje

I Portugal fi nnes klippfi sk i alle butikker – lett tilgjengelig. Foto: Eksportutvalget.
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Torsketunger
Med skreien følger også en annen delikatesse 
– torsketungene. Sprøstekte med griljermel til-
satt salt, pepper og en anelse kajennepepper – 
nam, nam. Og prikken over i’en – tartarsaus.
4 porsjoner

300 g torsketunge 
1 stk egg 
1 dl griljermel 
0,25 ts salt 
  kajennepepper 
  pepper, hvit 
1 dl olje 

Skyll torsketungene og la dem tørre av på 
kjøkkenpapir. Pisk eggehvite fra ett egg til-
satt salt, til mykt skum. Bland griljermel 
med salt og pepper og en anelse kajen-
nepepper. Dypp torsketungene først i eg-
gehvite, deretter i griljermelet. Varm olje i 
stekepannen til den har god varme.Legg i 
torsketungene og stek dem gyllenbrune og 
gjennomstekte. Server tungene sammen 
med tartarsaus eller chilisaus, sitron og litt 
persille.
Tartarsaus: Bland eggene med majones, 
fi nhakket persille, sylteagurk, kapers og 
løk.Rør inn litt lake fra sylteagurk til en 
tykk men smidig saus. Smak den til med 
litt sukker, salt, og hvit pepper. 

Mølje – Guds gave til 
menneskene
Når skreien strømmer til den nordlige delen 
av kysten er det på tide å kose seg med tradi-
sjonell skreimølje. Få ting smaker så godt som 
skrei med rogn og lever. 4 porsjoner

1 kg skrei i skiver 
Pr liter vann 
0,5 dl salt 
4 ss eddik 

Rensk fi skeskivene godt for blod og mørke 
hinner. La dem gjerne ligge i kaldt vann en 
times tid før koking. Pass på at rognen er hel. 
Den skal dessuten ikke være for stor og grov, 
da er den gyteferdig og ikke så god. Finkornet 
rogn er den beste. Vask rognen og klipp bort 
eventuelle slintrer. Stryk tommelen langs 
blodåren i retning spissen på rognen, da 
presses blodet ut og rognen blir mer delikat. 
Legg rognen på et stykke matpapir og dryss 
salt over. Pakk rognen inn i papiret, legg den 
i kaldt vann, kok opp, skru ned varmen og 
la rognen trekke 20-30 minutter, avhengig av 
størrelsen.

Legg leveren i kaldt vann i ca. 1 time. 
Trekk av den tynne hinnen på leveren, da vil 
eventuelle snyltere følge med. Klyp biter av 
leveren med fi ngrene, men pass på at blod-
årene ikke går i stykker. De trekkes ut av 
leveren etterpå. Kok opp vann til fi sken. Til-
sett salt og eddik og legg i fi skestykkene.

Kok opp, trekk kokekaret til side og la 
fi sken trekke i 5-10 minutter, avhengig av tyk-
kelsen på skivene.

Klippfi sk med selleristuing
Stuet rotselleri er et glemt grønnsakstilbehør, 
som passer godt til kokt klippfi sk. Kokt klipp-
fi sk er en god middag når du ønsker å prøve 
noe nytt. 4 porsjoner

500 g klippfi sk, utvannet og renset 

Selleristuing 
500 g selleri 
3 dl grønnsakbuljong 
1,5 ss smør 
3 ss hvetemel

Skjær klippfi sken i serveringsstykker.
Rens og skjær sellerien i terninger. Kok dem 
møre i grønnsakbuljong. Smelt smøret, rør 
inn hvetemel og spe med kokekraften fra 
sellerien. La sausen koke i ca. 5 minutter.
Rør inn fl øten og selleriterningene.
Smak til med salt og pepper og rør inn 
hakket persille like før servering.
Kok opp vann, legg i fi sken og la fi sken 
trekke på svakeste varme i ca. 15 minutter.
Server fi sken nykokt med selleristuingen 
og kokte poteter. 

Oppskriftene er hentet fra www.godfi sk.no

FO
TO

G
R

A
F:

 A
LF

 B
Ø

R
JE

SS
O

N

Tartarsaus 
2 stk egg 
100 g majones 
2 ss persille, frisk 
2 ss sylteagurk 
1 ss kapers 
1 ss løk 
2 ss sylteagurk, lake 
salt og hvit pepper 
sukker 
sitron 
persille, frisk

Bruk kokevann fra fi sken (ta det av når 
fi sken har kokt opp) til å koke lever i. Tilsett 
løk og pepper. Legg i leveren og kok opp. 
Hell på kaldt vann, kok opp igjen og gjenta 
dette tre ganger. Kokt på denne måten, slip-
per leveren fettet og smaken kommer godt 
frem.

Server skreien nykokt og rykende varm 
med rogn og lever, kokte gulrøtter og gode, 
melne poteter. 

1 dl matfl øte 
salt og pepper 
persille 

Tilbehør: potet



Rogn 
3 ss salt 

Lever 
0,5 dl fi skekraft 
1 stk løk 
0,5 ts pepper
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