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Turistfiske i sjøen har vokst fram som en 
viktig næring på en del steder langs vår 
lange kyst. Dette har skapt både mulig
heter og kontroverser. Mulighetene ligger 
blant annet i det å skape nye arbeidsplasser 
i områder som i særlig grad har behov for 
dette. Dette er områder hvor fiskerinærin
gen tradi sjonelt har hatt hovedansvaret for 
å sikre arbeidsplassene, kanskje sammen 
med offentlig sektor.

På mange måter bør det være en fordel 
for fiskerinæringen at det kommer andre 
næringer som kan bidra til sysselsetting 
langs kysten. Dette vil lette noe av byrden 
på vår næring, og kan åpne for en noe fri
ere tenkning bl.a. med hensyn til fiskeflå
tens forpliktelse til å skape aktivitet på land.

Fisketurisme burde også være en opp
lagt mulighet som tilleggsnæring for fiske
flåten. Myndighetene har sammen med 
fiskesalgslagene etablert registreringsord
ninger slik at fiskere kan ta med turister 
som fisker på fiskefartøyets kvote. Fore
løpig er denne ordningen lite benyttet. 
Erfaringene viser bl.a. at sertifisering av 
fiskebåter for å kunne ta med turistfiskere 
kan bli en nokså kostbar affære. Foreløpig 
ser det ikke ut til at fisketurisme skal bli 

noen stor tilleggsnæring for flåten, men 
muligheten er der hvis det blir økonomisk 
interessant.

Mulighetsområdet i grenselandet mel
lom tradisjonell fiskerivirksomhet og fis
keturisme i sjøen, har så langt først og 
fremst vært preget av konflikt. Mange lo
kale fiskere observerer at turistbåter, som 
til forveksling ligner flytende pinnsvin 
struttende av fiskestenger, har en impone
rende fangst effektivitet på lokale fiskeplas
ser. Sports fiskerne er godt oppdatert på 
gode posisjoner, og de har en høy intensitet 
i fisket. Selv om Havforskningsinstituttet 
nettopp offentliggjorde tall som indikerte 
at turistfiskerne tok ut mindre fisk en tidli
gere antatt, er det neppe tvil om at uttaket 
har betydning lokalt.  

Dette skaper naturlig nok konflikter. Og 
konflikten forsterkes hvis man ikke ser at 
det skjer en betydelig lokal verdiskaping 
som følge av denne turistaktiviteten. Her 
ligger kanskje nøkkelen til hvordan man 
kan redusere konfliktnivået mellom turist
fisket og tradisjonelt fiskeri: Turistfiskebe
driftene må synliggjøre hvordan de bidrar 
til aktivitet i lokalsamfunnene samtidig 
som man øker formaliseringen, rapporte
ringen og ryddigheten i denne næringen.

Kanskje er det på tide at man innfører en 
sertifiserings og registreringsordning for 
turistfiskebedrifter, slik at man får bedre 
løpende oversikt over aktiviteten og uttaket 
av fisk som skjer i denne sektoren? Det er 
grunn til å tro at en økt formalisering vil 
bidra til å øke seriøsitet og anseelse. Kan
skje burde både turistanleggene og sports
fiskerne betale for å få fiske – og ikke minst 
pålegges en rapporteringsplikt om hva som 
fanges? Hvis dette kan bidra til å styrke 
 fisketurismen som næring på kysten, sam
tidig som man får ned konfliktnivået, kan 
det være vel verd et forsøk. 

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Fisketurisme
«Sportsfiskerneergodt
oppdatertpågodeposi
sjoner,ogdeharenhøy
intensitetifisket.»
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Svenn A. Nielsen

– Jeg bare må ta den, sier hun. Reiser seg 
og napper telefonen ut av veska. Et barne
barn er på vei, nummer to, og bestemor 
tripper en liten runde over det lydløse tep
pebelagte hotellgulvet. Nei, ennå ingen 
grunn til å gratulere.

Hønemor
– Jeg hadde ikke forstilt meg at det skulle 
bli slik. At jeg skulle bli en slik hønemor, 
smiler hun, og må erkjenne at det å få 
barnebarn gjør noe også med henne. Noe 
godt. Avdøde biskop Ola Steinholt kalte 
barnebarna for livets dessert, et utsagn 
Lisbeth BergHansen absolutt skriver un
der på.

Inne i den store møtesalen på Radisson 
Blue i Tromsø, snakker  representantskapet 
i Norges Råfisklag om priser – alt for lave 
priser – om kvoter og reguleringer, forhand
linger, innfrysing og om kvalitet. Fiskeri
ministeren lytter og noterer.

Besøker mange
– Jeg reiser mye, snakker med mange. Det 
betyr mye for meg, sier hun.

– Hvem snakker du med?
– Jeg besøker mange bedrifter, og jeg 

bruker tid på kaia og i bua hos fiskerne. 
Der er det mange flotte samtaler og gode 
diskusjoner. Jeg har i det siste besøkt Båts
fjord, Havøysund og Brønnøysund. I Hav
øysund besøkte jeg skoler og barnehager 
i tillegg til fiskere og bedrifter. I Brønnøy
sund arrangerte vi «fiskesprell». 160 un
ger, to kokker og meg – vi lagde ei nydelig 
fiskesuppe.

Hun forsøker, sier hun, å møte så mange 
som mulig. Snakke med dem. Få vite hva 
de tenker. Om reguleringer, kvoter og alt 
som rører seg langs kysten.

Viktige møter
– For meg er disse møtene uhyre viktig. 
Når jeg så kommer i mitt lønnkammer og 
skal tenke – meisle ut politikken – har jeg 
disse samtalene med meg.

– Rekker du tid i lønnkammeret?
– Døgnet har 24 timer. Jeg forsøker å 

sove åtte av dem. Resten er jobb. Det betyr 
at jeg kan ha noen stille kvelder i depar
tementet der jeg i ro og fred kan arbeide. 
Jeg er forøvrig ikke den eneste som jobber 
seine kvelder der.

Den beste tenkestunda opplever hun når  
hun mandag morgen sitter i bilen på vei til 
flyplassen i  Rørvik. 

Hun skjermer helgene. Da er hun hjem
me hos familien. Da er hun mor og beste
mor. Eldste sønnen har egen familie. Det 
er hos han man venter nummer to. Men 
hjemme har 46åringen ennå to på 11 og 
13 år samt en mann som i alle år har bac
ket henne opp og tatt seg av unger og hjem 
mens hun har drevet politikk. Hun er tyde
lig stolt av det når hun forteller at hun og 
mannen hadde to unger i bleiene da hun 
første gang ble spurt om å jobbe som råd
giver under fiskeriminister Jan Henry T. 
Olsen. 

Besøkte Jan Henry
Det har satt spor, og under Tromsøbesøket, 
der hun gjestet representantskapet i Nor
ges Råfisklag, fikk hun lagt inn et besøk 
hos sin tidligere sjef. Det er tydelig, når 
hun snakker om det, at han ennå betyr mye 
for henne.

Tenketid
Mandag morgen, etter ei god helg hjem
me, står Lisbeth BergHansen opp samti
dig med fiskerne, ved halv firetida. Spiser 
litt, drikker en kopp kaffe og tar fatt på den 
 timelange kjøreturen mot flyplassen, og 
ministerjobben.

– Det er den beste tenketida jeg har, opp
lever jeg. Jeg har nok en evne til å være fo
kusert. Være tilstede der jeg er, og jeg tar 

Lisbeth BergHansen: 
Vil premiere kvalitet
FiskeriogkystministerLisbethBergHansenvilpremierekvalitet.
Hunønskerattorskefisketskalkunnestrekkesjevnereutoveråret,
oghunseratdersomflåtenfortsetteråøkeinnfrysingen,vildet
kunneværeentrusselmotmangesmåkystsamfunn.
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derfor ikke ministerproblemene med meg 
hjem, men med en gang jeg kommer i bi
len, skjer det noe, smiler hun.

I det siste må hun ha tenkt mye på hvor
dan vi kan spre fiskeriene ut over hele året. 
Hvordan vi skal sikre helårs arbeidsplasser 
i næringa og gjøre den enda mer lønnsom.

– Jeg tror ikke det finnes et svar med to 
streker under. Jeg ser de vanskelighetene 
torskefiskeriene er inne i, men vi må vi
dere. Lete etter løsninger som gjør at flåten 
kan leve av fisket. I dag fisker vi opp fis
ken alt for fort. Greit at kystflåten må få ta 
sin del så fort som mulig, men det kan jo 
hende vi kan gjøre noe med kvotesystemet, 
at en større del av kvotene kan gjøres om til 
fartøykvoter. Kanskje har vi en utfordring i 
reguleringsregime.

De beste markedene
Hun er opptatt av at vi må posisjonere oss 
i de beste markedene. Der betalingen er 
best. Det handler om kvalitet, understreker 
hun.

– Kan det hende at kvotene er for store, 
og at dette skaper en kvantitetskultur som 
ødelegger for kvaliteten?

– Vi har nesten aldri hatt så mye torsk, 
og det er jeg veldig glad for. Problemet er 
ikke at vi har fisk, vi skal prise oss lykkelige 
over at vi har mye fisk. Men vi fisker det vi 
skal i løpet av tre–fire måneder. Her må vi 
finne en løsning, og vi må premiere kvali
tet. Da kan vi nå de beste markedene. Vi er 
et høykostland, og er derfor helt avhengig 
av å få godt betalt.

Hun sier det er et faktum at hvitfisk
industrien ikke har tjent penger de siste 
10–15 årene. Klippfiskbedriftene og tørr
fiskbedriftene har tjent og tjener penger, 
men det kan ikke fortsette som før med 
hvitfiskindustrien.

– Men vi har et fantastisk utgangspunkt. 
Derfor må vi ikke grave oss ned i elendig
hetsbeskrivelser.

Dramatisk prisfall
– Fiskerne får kr. 13,25 pr. kilo i dag. Selv 
var jeg i november i fjor på Kaufhaus des 
Westens i Berlin (KDW), og der gikk nor
ske torskeloins for nesten 50 euro pr. kilo 
– altså mer enn 400 kroner?

– Da er det i alle fall noen som tjener 
penger på fisken, repliserer hun, og legger 
til: – Prisnedgangen har vært dramatisk, 
men den forteller oss at vi må hus holdere 
bedre med fokus på kvalitet. Vi må ha ster
kere markedsorientering og vi må skaffe 
oss større kunnskap om markedene, og 
denne må vi ta med tilbake til produk
sjonen.

Lisbeth BergHansen sier det handler 
om en måte å tenke på. Hun understreker 
at sammenligningen kanskje ikke er god, 
men at hun selv og hennes eget oppdretts
firma i sin tid startet med å undersøke 
hvordan kundene var. Når de hadde funnet 
ut hva kundene ønsket, regnet de seg til
bake og fant tidspunktet for når de måtte 
legge i rogn for å treffe nettopp det marke
det de ønskt å tilfredsstille.

Kundene sulter ikke
– Vi må ikke glemme at de kundene vi øn
sker oss ikke er de som sulter. De kjøper 
ikke fisk fordi de må, men fordi de vil ha 
det beste – og de er villige til å betale for det.

Lisbeth BergHansen vil ikke gå tett inn 
i oljedebatten. Heller ikke vedtaket i Troms 
Ap som sa nei til oljeaktivitet utenfor Lo
foten og Vesterålen.

 Jeg vil ikke kommentere vedtak fattet i 
regionlag i partiet. Nå skal vi først skaffe 
oss solid kunnskap og så skal vi beslutte. 
Jeg ser at det lyser oljeglimt i mange øyne 
akkuret nå. Jeg skjønner også, og er lokal
politiker nok til å forstå, at mange ser ar
beidsplasser og verdiskaping i oljen. Men 
jeg skulle gjerne sett dette glimtet i forhold 
til fiskerinæringen. Det er den vi skal leve 
av i et evighetsperspektiv.

Hun lyser opp når hun sier det jo fin
nes gode eksempler på kystsamfunn som 
har fått det til. Som har klart seg, og nevner 
Hitra, Lovund og Bugøynes.

– Disse kystsamfunnene har ikke en 
dråpe olje, men det er full fart likevel. Det 
viser at det går an. Og spør du folk rundt i 
verden hva de forbinder med Norge, er det 
først og fremst sjømat du får til svar.

– Vi setter ikke sjømatnæringa på spill 
gjennom en kort periode med olje, sier 
hun med ettertrykk, men legger til at hun 
også tror det er mulig med sameksistens. 

– Får vi garantier for at oljenæringa ikke 
vil utgjøre noen trussel mot fiskeriene, kan 
det være mulig med en sameksistens, men 
jeg har hele tida sjømatnæringa fremst i 
pannebrasken.

I dag snakker hun politikk – nærings
politikk – stort sett hele uka. Det er hun 
glad for. De første månedene i statsråd
stolen bar ikke mye preg av dette, og ennå 
lyder fra tid til annen røster som med all 
mulig tydelighet ønsker hennes politiske 
hode på et fat. Som velkomsten hun fikk 
i FiskeribladetFiskaren da hun kom til 
Tromsø andre uka i juni for å møte repre
sentantskapet i Råfisklaget. Peter Ørebech, 
mangeårig amanunsis ved Universitetet i 
Tromsø, forsøkte så godt han kunne å fra
ta henne legitimitet og habilitet. Men de 
 første månedene var verre. I dag smiler 
hun lett hoderystende til avisoppslag av 
dette slaget.

«Jegserde
vanskelighetene
torskefiskeriene
erinnei,menvi
måvidere.»
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Ingen lik i skapet
– Jeg har ikke lagt skjul på noe, og jeg har 
ingen lik i skapet. Ja, det har rømt laks. Ja, 
Oddekalv har anmeldt meg. Men det var 
tøft da det sto på. Kanskje verst for for
eldrene mine. Jeg har vært aktiv. Jeg har 
drevet næring, og jeg har drevet nærings
politikk. Jeg lever ennå i den tro at dette er 
aktverdige aktiviteter. Alternativet er å sitte 
i ro og gjøre ingenting. Jeg tror også at 
noen må skape verdier for at velferdssam
funnet skal ha velferd å fordele, sier hun.

– Var denne tiden den verste du har 
opplevd?

– Det var tøft, men det aller tøffeste jeg 
har opplevd var da noen i 1990 saboterte 
settefiskanlegget vårt ved å sette ut infisert 
laks. Det var en forskrekkelig opplevelse. 

CV’en til Lisbeth BergHansen er lang, 
og bortsett fra noen år som tannlegeassis
tent har det handlet om havbruk, fiskeri, 
politikk og næring. Ut i det politiske ram
pelyset var det Jan Henry T. Olsen som 
brakte henne. Hun ble rådgiver hos ham 
i de turbulente årene i en av Gros regje
ringer, med EUforhandlinger og «no 
fish  Olsen» som politiske lyskryss. I fire 
år  etter dette, fra 1996 til 2000, var hun 
hjemmeværende med barn. Men en liten 
kryssjekk i CV’en viser at hun, mens hun 
altså var såkalt hjemmeværende, også satt 
i kommunestyret, formannskapet og var 
varaordfører i hjemkommunen, Bindal.

NHO-leder og minister
Siden steg hun på den politiske stjerne
himmel, og nådde en foreløpig topp da 
hun i 2004 ble visepresident i NHO. In
gen før henne har hatt et tilsvarende verv i 
NHO for siden å bli statsråd i en rødgrønn 
regjering med basis i Arbeiderpartiet.

Stormen kom kastet på henne nesten 
med det samme hun hadde satt seg til 
rette i depatementet. Bråk ble det alle
rede første uka da hun sa hun var uenig 
med statsministeren i synet på om skat
telister bør offentliggjøres. Til represen
tantskapet i Råfisklaget sa hun litt utpå 
kvelden, under festmiddagen:

– Det er vel ikke det lureste en statsråd 
gjør første uka på jobb, å si seg uenig med 
regjeringssjefen. Jeg gjør ikke det lenger.

Hun er likevel ikke i tvil om at repor
tasjene i avisene etterhvert mer antok 
farge av at de luktet statsrådblod og ville 
ha henne felt, enn av politiske realiteter.

– Men nå har kanskje livet som minis
ter normalisert seg?

Lisbeth Berg Hansen ler: 
– Livet som minister er et liv, men det 

er slett ikke et normalt liv. 

Av Anders Tøsse

Hele 18 produsenter stilte opp i konkur
ransen dette året. Annenhvert år blir den 
beste klippfisken kåret, og denne gang gikk 
prisen til Sunnmøre.

– Vi forsøker å holde høy kvalitet i alle 
ledd i produksjonen, sa Arnt Olav Aarseth 
hos Brødrene Aarseth. De var også med i 
konkurransen for noen år siden, og setter 
pris på å vinne.

Men konkurransen var hard, og det var 
tett i toppen.

– Kvalitetsarbeid kan aldri bli prioritert 
høyt nok, sa administrerende direktør i Rå
fisklaget Trygve Myrvang før prisvinneren 
ble kjent.

Juryleder Harald Osa sa at det hadde 
vært en tøff jobb for dommerne å plukke ut 
de beste. Kvaliteten hos alle var god, men 
tre produkter skilte seg likevel ut til slutt.

– Husk at det er hele fire håndverksledd 
fisken går gjennom før den serveres på bor
det, sa den kjente kokken Harald Osa.

Fiskeriministeren var til stede både un
der festivalen, en fiskerikonferanse og hun 
var også den som delte ut prisen som be
står av diplom og en gullmedalje.

– Klippfisk er en av nasjonens viktigste 
eksportartikler med verdier på 3 milliarder 
kroner, sa fiskeriminister Lisbeth Berg
Hansen da Klippfiskfestivalen ble åpnet i 
Kristiansund 2. juni.

Hun roste både Kristiansund kommune 
og blant annet Råfisklaget for å sette klipp
fisken på kartet.

– Hvilken betydning en slik pris får for 
oss, er vanskelig å si, men det er kjekt å bli 
satt pris på, sier Arnt Olav Aarseth.

Ambassadør nummer en for klippfisk, 
Jahn Otto Johansen, snakker fortsatt entu
siastisk om sin lidenskap for kvinner, vin 
og klippfisk.

– Kvaliteten på klippfisk er økende, og 
ingen tør å levere inn fisk til konkurransen 
som de ikke vet holder mål, mener Jahn 
Otto Johansen.

Flest deltakere i konkurransen var fra 
Sunnmøre, men Kristiansund og nabo
kommunen Averøy stilte med fem bedrif
ter. Lengst unna var Nergård fra Senja.

Regiondirektør Jan Erik Strøm i Rå
fisklaget var godt fornøyd med oppslut
ningen både i konkurransen og festivalen 
 ellers. 

Høyt nivå i 
klippfiskkonkurranse
ÅretsbesteklippfiskblirlagetavBrødreneAarsethpåEllingsøyved
Ålesund.UnderKlippfiskogbacalaofestivaleniKristiansundbleårets
besteklippfiskkåret.Konkurransenvarhardereennnoengang.

Juryenvurdererfisken.HerserviIngebjørgMoefraEksportutvalgetforfisk,JorulfStraumefraFiskerioghavbruksnæ

ringenogWencheAndersensomerTV2kokk.
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Svenn A. Nielsen  

Det startet for rundt ett år siden. Trude 
(30), oppvokst i Ersfjorden, hadde lyst 

til å flytte hjem fra Bergen. I mange år har 
hun livnært seg som servitør, og lysten var 
der til å fortsette med noe i samme gata.

Det var naturlig for meg å komme til
bake, og her var det også mulig å gjøre noe.

«Her» er fiskebruket på Brensholmen. 
Et bruk som har vært i drift siden før for
rige århundreskifte. Hit kommer fisken 
rett fra havet. Noe henges, noe saltes, til jul 
blir det lutfisk og om vinteren er det skrei 
og boknafisk det handler om.

«Her» er også utsikten mot Hekkingen, 
måseskrik og dovne vingeslag av ørn med 
utsikt rett mot Håja og båter som skummer 
til og fra.

«Her» er to store stuer og et kjøkken 

der Trude og hennes medhjelpere møter 
gjestene nesten som hjemme. Der fullsatte 
bord likevel er uten kelnerstress og omset
ningstakt av turbotypen.

«Her» er et spisested der du kan slå av 
en prat med Trude, om så på kjøkkenet. 
Der du kan snakke om maten og det du 
drikker, om været og fisken eller hva du 
måtte ha på hjertet.

– Vi skal ikke ha det travelt. Dette er et 
lokale du leier, og der vi ikke har andre av
taler den tiden. Servicen skal være tett og 
personlig, forteller hun.

Inntil 25 gjester kan godt komme 
sammen. Sitte ved lune langbord, og nå 
serveres det altså ikke bare fersk fisk, men 
også spesialtilvirket øl fra eget mikro
bryggeri.

– Håpet er, forteller Trude, – at vi kan til
trekke oss dem vi vet er spesielt interessert 

også i øl. Vi har allerede hatt besøk av noen 
ølhunder, og vi får gode tilbakemeldinger.

Gjesteboka forteller sitt. Her har «øl
hunder» snust seg frem og satt sine klor 
med pluss og meget godt i margen, Bryg
gerimester Harald Barstad, kjemiker med 
forskerbakgrunn, har så langt skapt noe 
unikt. I sær får Bohemer – et pilsnerøl – 
gode skussmål.

– Utrolig godt, sier Trond Lorentzen, 
styreleder i Ivan Lorentzen fiskeforretning 
AS, far til Trude og sammen med henne 
gründer i serveringsbransjen.

Spesielt er det også at ølet ikke er helt 
det samme hver gang, men endrer seg fra 
tapping til tapping. 

–  I fremtiden håper vi at gjestene skal 
kunne komme og se hvordan også ølet blir 
til, og smake, forklarer de to. Begge opptatt 
av at dette ikke er «fiskebruket som skaffer 
seg flere bein å stå på».

– Bruket går som det har gjort i alle år 
siden 1896, og der styrer sønnen min, Ing
vard. Det er noe helt annet, og eies heller 
ikke av aksjeselskapet, understreker Trond.

– Vi vil egentlig ikke ha mer enn to, tre 
selskap i uka, forteller Trude som også 
samarbeider med hotellet på Sommarøy. 

– Noen blir veldig overrasket når de 
kommer hit. De får vite at de skal på et 
fiske bruk og ser kanskje for seg helt andre 
typer lokaler. 

Trude legger vekt på at også maten skal 
være i pakt med omgivelsene. Brødene er 
nybakte. Flatbrødet er hjemmebakt, og 
mølja kommer på varme vakre tallerkener.

Boknafisken tørkes ikke industrielt, men 
ute i ramsalt havluft. Hvor lenge den skal 
henge? Trond drar på det:

– Vi kan ikke stille klokka etter bokna
fisken, men tommelfingerregelen er 10–15 
dager.  Vi liker å vanne den noen timer før 
tilberedning, forklarer Trond. 

Mikrobryggeri  
og kvalitetsfisk
Ferskfiskogølfraegetbryggeri.TrudeLorentzeneriferdmed
åskapenoeheltuniktutepåBrensholmeniTromsøsytterkant.
Iandreetasjeidettradisjonsrikefiskebruket.

Langebord,lystogluftig.IngentingåsipåatmosfærenTrudeLorentzenkanbypå.

«Boknafisken
tørkesikke
industrielt,men
uteiramsalt
havluft.»
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Av Svenn A. Nielsen

Fiskeri og kystministeren selv, Lisbeth 
BergHansen, sto for den offisielle tilde
lingen av utmerkelsen under Råfisklagets 
årsmøte, og hun understreket betydningen 
av utmerkelsen:

– Jeg synes det er veldig viktig at noen 
setter fokus på kvalitet. Det er det eneste vi 
har å by på i konkurransen med andre, sa 
ministeren.

Gregersen selv forteller at han drifter 
alene og utelukkende med line. – Da får jeg 
fisk som er fri for åte, og for meg er det en 
viktig kvalitetsfaktor, sier han. For juryen 
var også årets utvelgelse en vanskelig sak. 
Blant mange gode kandidater ble det like
vel Gregersen som til sist stakk av med ut

merkelsen, og det etter at publikum hadde 
bidratt gjennom FiskeribladetFiskaren.

Robert Hansen, styreleder i Råfisklaget, 
sier Petter Gregersen er en kvalitetsfisker 
av den gode gamle sorten. Han har levert 
kvalitet til mekevaren SKREI® gjennom 
hele sesongen. I tillegg leverer han til et fis
kebruk som har satt sterkt fokus på fersk
het og kvalitet, og som involverer fiskerne i 
dette arbeidet.

– Ingen har så fin fisk som Petter Gre
gersen på «Fiskeskjær», og det har han 
bestandig, sier BjørnIvar Olsen hos Berle 
fisk. – Når han  kommer på land med fisken 
i kar, er vannet så rent at vi nesten kan drik
ke det. Mesteparten av skreien han bringer 
inn kan merkes og pakkes som SKREI® og 
eksporteres rett til Frankrike. 

Fra lederartikkelen
«… Prisene på torsk har i løpet av de første 
månedene i 2010 lagt seg på et historisk 
lavt nivå. De to siste årenes kvoteøkninger 
for torsk, har kun delvis kompensert for 
prisnedgangen. I sum har dette gitt betyde
lig reduksjon i inntektene for store deler av 
den torskeavhengige flåten … 

Prisdrøftelsene for vinteren 2009 ble 
løst ved mekling. Riksmeklingsman
nens forslag ble akseptert av partene. 
Meklingsinstituttet ble prøvd for første 
gang i torskefiskeriene. Systemet med 
mekling ble iverksatt etter ønske og sterkt 
press fra industrien. I ettertid har indus
trien gjennom feilinforma sjon og med en 
stor grad av etterpåklokskap, tatt avstand 

fra det systemet de selv var en av arkitek
tene bak …

Store deler av det norske bankvesen har 
utvist passivitet og fravær når det har røy
net på som verst. Enkelte har sågar forsøkt 
å berike seg på den statlige garantiordnin
gen som Norges Råfisklag fikk etablert 
sammen med Innovasjon Norge. Dette be
klager vi sterkt! …

Men det går en grense for hvor billig 
råvarene kan leveres for å kompensere for 
produksjon i et høykostland som Norge.»

Topp kvote
«For andre år på rad når de norske kvotene 
for torsk og hyse nord for 62° N en topp i 
siste tiårs periode. Torske  kvota øker med 

34.000 tonn og hysekvota med 23.000 tonn 
fra 2009. Kvota for sei derimot, går ned 
med 20.000 tonn og ligger i 2010 noe over 
et gjennomsnitt for de ti siste årene. Kvo
tesituasjonen i 2010, som i 2009, åpner for 
et betydelig fiske, men det stilles også store 
krav til mottakskapasitet, likviditet og flyt 
for at så store ressurser skal kunne omset
tes i hektiske sesonger.» 

Ros, ros til «Fiskeskjær»

Fra årsberetningen

Åretsskreifisker,Petter
Gregersen.

«DetteerminOscar»,saPetterGregersen(61)dahanblekåret
tilåretsskreifisker,ogdetvanketros,rosogatterrostillinefiskeren
somdriftermedsjarken«Fiskeskjær»,entypiskkystbåtpå40fot.

NedenforharvihentetnoensitaterfraårsbretningentilNorgesRå
fisklag.Berteningenisinhelhetkanmanfåtilsendtvedåhenvende
segtilNorgesRåfisklagpåtelefon,ellervedågåpåRåfisklagets
hjemmeside–www.rafisklaget.no–oglastedennedder.

Årsberetning 2009
For kystens verdier
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Blir aldri 
lei av tørrfisk
Av Svenn A. Nielsen

Han blir aldri lei av å vrake tørrfisk. 
Over 200 tonn skal han gå igjennom, 

fisk for fisk. Arbeidet starter i disse tider, 
og varer til jul. Kanskje tar han også en ny 
sjekk i januar.

Ansgar Pedersen (bildet), vraker og med
eier i AS Glea på Røst, har stått for vrak
ingen i 30 år, og 60åringen sier med et 
godt flir at om han ikke blir tøvet, skal han 
fortsette til han blir 80.

Trodde på jubelår
– I år trodde vi det skulle bli et fantastisk 
tørrfiskår. Det lå an til det, men så fikk vi 
litt frost, og også litt mye sol. Men vi er ikke 
misfornøyd selv om det nå ligger an til et 
normalår hva kvalitet angår, sier han.

AS Glea ble etablert i 1961, og siden har 
det vært tørrfisk, tørrfisk og atter tørrfisk. 
I dag har bedriften kapasitet til å henge 
1,2 millioner kilo fisk, eller 1200 tonn. Etter 
fire måneder på hjell er vekta redusert til 
260 tonn, et vekttap på nesten 80 prosent.

20 kvaliteter 
20 kvaliteter opererer han med, Ansgar 
 Pedersen. Det første han sjekker er tykkel
sen, så gatthullet og nakken. For en uin
vidd er det ikke lett å vite hva han ser etter, 
men deretter kommer fargen på skinnet, 
lukt og hardhet. Han sjekker også om det 
er garnfisk, og hans trenete øye ser fort om 
fisken er overstått.

Uansett; mer enn 200 tonn tørrfisk 

blir mange timer, dager, uker og måne
der med vraking. Et møysommelig arbeid 
som krever stor kunnskap, tålmodighet 
og ikke minst erfaring.

Den tykke og den tynne
– I NordItalia vil de ha den tykke fisken, i 
sør den tynne, forklarer han. – Kvaliteten er 
det forøvrig Vårherre som bestemmer. Alt 
er avhengig av været. Skal fisken bli skikke
lig god må den ha passelig med regn, ellers 
tørker den bare utenfra. I år fikk vi kulde 
også, det er uvanlig her på Røst, og frost gir 
en brunere fisk.

I fjor kom det ikke regn til Røst. Det 
var uheldig, men i år har Vårherre dusjet 
 fisken passelig, og Ansgar Pedersen fryder 
seg over årets tørrfiskhøst.

 Midt i februar ble mesteparten av årets 
fisk hengt. Kvotene er gode og sett fra 
 kjøperens side har prisene vært gode.

– Vi får bra lønnsomhet i år. I fjor betalte 
vi for mye for fisken. Vi må huske at det er 
markedet som bestemmer hva vi skal få til 
slutt. Da hjelper det ikke at vi som kjøper 
gjerne  ønsker å gi fiskerne en god pris.

Finanskrisa merkes også på Røst, selv 

om Ansgar Pedersen ennå ser et betalings
villig marked.

– Vi produserte for mye fisk i fjor. Prisene 
falt, men i år mener jeg det skal gå bra.

Det er ikke bare tørrfisk som produseres 
på Glea. Torskerogn til kaviarproduksjon 
og lever som går videre til trandamperiet 
(se egen sak), er også blant produktene. 
10 prosent av tørrfisken går til hjemme
markedet som lutefisk, mens resten ek
sporteres, og Italia er selve hovedmarke
det. Det tar 80 prosent av produksjonen. 
Litt går til Kroatia, litt til Afrika og Ansgar 
Pedersen har god tro på at det afrikanske 
markedet vil ta seg opp igjen.

– Vi selger faktisk også tørrfisk til USA. 
Om det bare er det de skal ha til lutefisk 
blant norskættede i Minnesota eller om de 
selger det videre til andre markeder, for 
 eksempel  SørAmerika, vet jeg ikke, men 
de tar litt.

Det er ingen tvil om at Ansgar Pedersen 
har god kontroll på produktet. Han kan 
også dokumentere nøyaktig når fisken ble 
hengt på hjell. Dersom man sammenhol
der opplysningene med været for aktuelle 
perioder, er det derfor lett å se hvilke perio
der som har gitt den beste fisken.

Med over 30 år på baken, kan han tørrfisk. 
Mange turer til Italia helt siden 1980tallet, 
har også gitt Ansgar Pedersen stor kunn
skap om markedet og menneskene som 
hvert eneste år venter på stokkfisken fra 
nord. Italiensk har han ikke lært seg, men 
60åringen kan si goddag, adjø, og såpass 
mange andre ord at han klarer seg. 

«Vimåhuskeatdeter
markedetsombestemmer
hvaviskalfåtilslutt.»
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Av Svenn A. Nielsen

På Værøy handler det ikke bare om 
tørrfisk. Jarle Andreassen (bildet) ved 

Brødrene Astrup Andreassen AS, er nett
opp kommet hjem fra en svært vellykket 
tur i Nordishavet. Fire hektiske uker med 
hvalfangst fikk han unnagjort før han kom 
hjem i tide til å høste inn årets tørrfisk.

Han sier lutefiskelskerne kan glede seg. 
Var fjorårets lutefisk god, er årets produk
sjon av tørrfisk enda bedre, selv om et par 
mildværsdager i mars gjorde sitt beste for 
å redusere kvaliteten, og dertil også noen 
dager med frost.

To varme dager
– To varme dager var nok, og det ser vi re
sultatet av. Vi fikk også frost som har vir
ket inn på kvaliteten, m en alt i alt er årets 

tørrfisk her på Værøy av bedre kvalitet i år 
enn i fjor. Vi har mer prima vare enn i fjor, 
forteller Andreassen.

De har bare så vidt begynt vrakingen på 
Værøy, et arbeid Jarle Andreassen regner 
med skal gå frem til juli–august.

– Det blir en fantastisk mat av den. Jeg 
har jo vært i Italia noen ganger, og det de la
ger til på Sicilia synes jeg er helt fantastisk, 
sier Jarle Andreassen.

Kalker fisken
Han forteller om hvordan de legger fisken 
i bløt – i kjølecontainere med rennende 
vann, og hvordan de kalker den for at den 
skal bli hvitere.

– Det er jo slikt vi ikke kan gjøre her 
hjemme, humrer Andreassen, og lovpriser 
den sicilianske bacalahuen.

Og selv om kvotene er stabilt gode, er 

det ikke mer fisk på lagrene på Værøy enn 
det må være, men hos Brødrene Astrup 
Andressaen håper de å få mer igjen for fis
ken i år. Selvsagt fordi prisen til fisker i år 
har vært så lav, men Jarle Andreassen kom
mer med en skarp advarsel:

– Vi har hatt veldig lave priser på torsken 
i år, og jeg håper inderlig vi får en oppgang 
neste år. Skal vi beholde fiskerne, må det 
være lønnsomhet også for dem. Hvis ikke 
vil vi se at enda flere forsvinner over i olje
næringa, sier han.

Og legger til at han sitter på begge sider 
av bordet i og med at han jo også er med
eier i to båter og driver aktivt fiske.

Fiske og hvalfangst
«Småhaug Senior» og «Dag Senior» på hen
holdsvis 90 og 73 fot driver garnfiske etter 
torsk, og dertil hvalfangst.

– Full fart hele tida, og nå sist hadde vi 
en artig tur. Vi rakk ikke mer enn et par 
timer på land i Ny Ålesund for å fylle olje. 
Ellers var det full fart, sier Andreassen.

Kvalkjøttet går til hjemmemarkedet. 
Noen har forsøkt seg på det japanske mar
kedet, og eksportlisensen er i orden, men 
det har ikke vært noen suksess så langt.

Frykter for kvotene
– Men vi må forvalte sjøpattedyrbestanden 
bedre enn vi gjør i dag. Vi så store meng
der knølhval og finnhval oppe ved iskan
ten, og i tillegg enorme mengder med sel. 
Tenk bare hva de spiser, og disse beiter på 
de samme ressursene som vi skal fiske 
etter. Bare vågehvalen eter 1,8 millioner 
tonn i året, og mye av dette er jo fisk. Vi 
må høste en større del av sjøpattedyrene, 
 ellers frykter jeg for kvotene i framtida, sier 
 Andreassen.

I 2009 omsatte Brødrene Astrup Andre
assen for over 30 millioner kroner. Men 
som Jarle Andreassen sier: – Det er ikke 
omsetningen vi lever av. 

Tørrfisk og hval 
på Værøy

«Barevåge
hvaleneter1,8
millionertonni
året,ogmyeav
detteerjofisk.»
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Av Svein-Arne Nilsen

Det hele startet ved en tilfeldighet for 
Ole Jørgen Arctander (66) fra Gravdal 

i Lofoten. For ti år siden var han på Røst på 
besøk. Da han hadde god tid til ferga skulle 
frakte han fra Røst og til Moskenes, kom 
han i snakk med en person som hadde ut
styr for trandamping, og denne samtalen 
førte til at han, sammen med flere lokale 
fiskekjøpere på Røst, begynte med produk
sjon av levertran. – Det var en ren tilfeldig
het som førte til at jeg etablerte meg her 
på Røst.  Jeg bodde jo på Gravdal og hadde 
jobb der. Før jeg egentlig var klar over det, 
hadde jeg sagt ja til å starte opp her. Vi byg
de opp nye produksjonslokaler i havna, og 
nå har jeg holdt på i ti år, sier Arctander.  

Doblet produksjon
De første årene produserte han 250 tonn 
torskelever.  Men de senere årene har han 
nesten doblet produksjonen. Og tranen 
han produserer leverer han videre til raffi
nering. Hans produkt har da også vært av 
meget god kvalitet. Han vil ikke bekrefte 
det selv, men det hevdes at han leverer en 

tredjedel av alt råstof
fet som Møllers Tran 
bruker. Han skal 
visstnok være den 
største produsenten i 
Norge. – Det er noen 
som har hevdet at 
jeg er størst i denne 
bransjen, men jeg 
vet ikke om det stem
mer, smiler 66 åringen. Han har ikke bare 
skapt en lønnsom virksomhet i det lille 
fiskeværet, men han har også skapt to ar
beidsplasser som han er stolt av.

God logistikk
Det er store mengder med torsk som lan
des på den lille øya ute i havgapet i Lo foten 
i løpet av en vintersesong. Med sin virk
somhet sørger han ikke bare for å ta vare 
på et biprodukt og skaper verdier av det. 
Han sørger også for å gjøre det som ellers 
ville ha vært et miljøproblem om til en res
surs av meget god kvalitet. – Vi har jo god 
logistikk her på Røst. Det er kort vei fra 
fiskemot takene og hit til våre produksjons
lokaler. Det gjør at vi kan starte produksjon 

av et råstoff som er meget ferskt. Det igjen 
gjør at vi kan holde god kvalitet på det vi 
produserer. Høysesong for trandamping 
er fra januar og til midt i april. Da kan 
produksjon foregå fra tidlig om morgenen 
til langt på natt. I tillegg til trandamping 
driver han også med tørrfiskproduksjon 
for kunne ha noe være sysselsatt med res
ten av året.  Arctander er i en alder som 
gjør at han kunne ha vært pensjonist. Men 
han har ingen planer om å tre inn i pen
sjonistenes rekker. – Så lenge helsa holder 
og jeg trives med dette, kommer jeg til å 
holde på. Råstoffet er lett tilgjengelig og 
godt for helsa, sier Norges største produ
sent av lever tran, og tar en god smak av 
produktet.

Etter20åribilbransjenhoppetOleJørgenArctander
avjobben.NådriverhanNorgesstørstetrandam
peripåRøst.

Ole Jørgen Arctander på Røst:

Norges største 
trandamperi

«Sålengehelsaholderogjegtrives
meddette,kommerjegtilåholdepå
meddenneformforproduksjon.»
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Kontorbordet er møblet med iøyenfal
lende tykke bøker. Ingen skal påstå 

at det er Excel for dummies. Hos Gunnar 
Johnsen, Råfisklagets statistikkmester, 
handler det om avanserte regneark. Kon
torbordet er dessuten uryddig nok – i en 
bunke adskillige eksemplarer av avisen 
ComputerWorld og alt krydret med en svak 
eim av tobakk – til at man kunne bli forle
det til å tro at mannen var en overlevende 
journalist fra datapressen.

Det kunne han kanskje vært, om det 
ikke var for det faktum at han med et opp
riktig åsyn forteller at han er glad i tall. Sta
tistikker for å være presis. Og om ikke det 
å ha ansvaret for Råfisklagets statistikker er 
den ultimate guttedrømmen, er det i alle 
fall, fortsatt i følge Gunnar Johnsen, uhyre 
interessant.

En telefon unna 
Og er det noe du lurer på? En statistikk du 
gjerne skulle hatt – en som handler om fisk 
eller fiskerinæringen – svaret er bare en 
telefon og en epost unna. Gunnar leverer 
på forespørsel. En tjeneste Råfisklaget yter 
både til fiskere, fiskekjøpere, forvaltning og 
øvrig offentlighet, ikke minst medier.

– Betyr det at du for eksempel kan for
telle meg antall meter fanget torsk i forhold 
til antall meter fiskebåt?

– Det skulle kunne la seg gjøre, smiler 
han. – Jeg har gjort mange rare ting i denne 
jobben.

– Åja?
– En rådgiver for ett av våre politiske 

partier på Stortinget ringte meg en gang. 
Han ville gjerne vite hvor stor torskekvoten 
var. Jeg svarte på det, og da spurte han hvor 
mange middager dette utgjorde.

– Og svaret ble?
– Torskekvoten er nesten 300.000 tonn, 

så skal fisken sløyes og renses. Forutset
ter vi at ett kg rund fisk gir 400 g renset 
fisk og at en middag består av 200 g, gir det 
600.000.000 middagsporsjoner.

Kamskjell i Roan
Fra telefonen kommer slike polyfone lyder 
som telefoner nå til dags lager. Gunnar 
Johnsen hekter et høreapparat på hodet.

– Kamskjell i Roan kommune? Kan du 
være snill å sende meg en mail?

– Det var Fiskeridirketoratet, forteller 
han. – De hadde fått en forespørsel fra en 
avis som ville vite hvor mye kamskjell som 
fanges i Roan kommune.

– Og det finner du ut?
– Ja, men jeg må gjøre et dypdykk i sta

tistikkene våre.

Fascinerende tall
I 1992 forlot han Fiskerihøyskolen i Trom
sø som fiskerikandidat. Eksportutvalget for 
fisk og Fiskeprodusentenes Fellessalg ga 
han i tur og orden jobb og penger til livets 
opphold før han fant sin plass i Råfiskla
gets lokaler. Dette skjedde i 1995.

– Tall er fascinerende, sier han. De har 
den egenskap at de forandrer seg. Vi har 
ni siffer, men endrer du variablene, endrer 
tallrekken seg og forteller plutselig en helt 
annen historie enn den først gjorde.

Fiskeridirektoratet ringer tilbake. Det 
var oppdrettsskjell de ville vite noe om. Det 
har ikke Råfisklaget statistikk for.

Må vite hva man vil
– Jeg må intervjue de som spør for å finne 
ut hva de eksakt er ute etter. Spør man ikke 
presist, får man ikke det resultatet man er 
på jakt etter, forklarer han, og i Gunnar 
Johnsens jobb er det derfor også viktig å 
kunne fisk.
– Statistikken er interessant ikke minst 
fordi du kan jobbe deg lenger og lenger 
inn i tallene. Fra totalkvoten og bakover 
ned til hver enkelt fisk og fra hvilken båt 
den er kommet. Du kan nesten finne ut 
hva fisken hadde til frokost, ler Gunnar 
Johnsen. 

Statistikk 
er gøy

«Statistikkenerinteres
santikkeminstfordidu
kanjobbedeglengerog
lengerinnitallene.»

Statistikk 
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Drivhusgasser kveler 
verdenshavene
Verdens hav er i ferd med å bli kvalt 

av den økende mengden drivhus

gasser, som ødelegger økosysteme

ne og bryter ned næringskjedene, 

advarer australske og amerikanske 

forskere. Det er snakk om uoppret

telige ødeleggelser som pågår nå 

og som ikke har pågått i millioner 

av år. Endringene i økosystemet 

kan også få alvorlige konsekvenser 

for millioner av mennesker verden 

over som har havet som sitt leve

brød, advarer forskerne.

Rapporten deres er offentlig

gjort i tidsskriftet Science.

Blåskjel avslører 
forureining
Blåskjel reagerer raskt 

på endringar i miljøet. 

Med å måle hjartefre

kvensen og kor ofte 

skjela opnar og lukkar 

seg, kan forskarar finne 

ut om eit område i ha

vet er forureina med 

miljøgifter. 

Ny problemart
Enda en introdusert art, den asiatiske 

sjøpungen (Styela clava), ser ut til å ha 

etablert seg i Norge, og kan utkonkur

rere lokale arter. Den asiatiske sjøpun

gen har etter hvert blitt forholdsvis 

vanlig på tau og brygger i Stavanger

området. På Sørlandet er den funnet 

i flere båthavner i området Grimstad

Arendal de to siste årene.

– Det er usikkert hvor lenge arten 

har vært i Norge. I 1990 tok under

vannsfotografer et bilde av en sjø

pung på et teinetau ved Stavanger 

uten at de kunne identifisere hvilken 

art det var.

Styela clavaerganskelettåkjenneigjenpåde

stripetesifonene(blåserør,trakter)ogdenknudre

teoverflatenpåøverstedelavdyret.(Foto:Erling

Svensen,uwphoto)

Illustrasjonsfoto:www.scanstockphoto.com

Kan varsle fiskebestander
Noen enkle fysiske parametere kan forklare naturlige klimaendrin

ger i Norskehavet. Det kan sette forskere i stand til å forutsi utviklin

gen i fiskebestander. Bestanden av kolmule vokste sterkt fra og med 

1996. I løpet av noen år ble dette fisket det største i hele NordAtlan

teren. I 2004 var den norske fangsten av kolmule på nesten en mil

lion tonn. Men de siste fire årene har fangstene igjen falt dramatisk.  

– Dette stemmer godt med hva vi kunne forvente, sier Hjálmar Há

tun, leder for forskningsprosjektet Decadal variability in the North 

Atlantic Ocean/Nordic Seas (DECADAL). Hátun vil ikke utelukke at 

den plutselige nedgangen i kolmule bestanden delvis skyldes et for 

effektivt fiske. Han ser likevel en klar sammenheng mellom bestan

den av den viktige fisken og naturlige klimaendringer i havet.

Nytt og nyttig

FN-rapport om fiske får stryk
FNs sjokkrapport om at havene er i ferd med å tøm

mes for fisk, får strykkarakter av Havforskningsin

stituttet i Bergen. FNs miljøprogram (UNEP) la i 

mai fram en foreløpig rapport om tilstanden for 

verdens fiskerier.

Konklusjonen var at havenes tømmes for fisk og 

at det om 50 år kan være kroken på døra for kom

mersielt fiske. Havforskningsinstituttet stiller spørs

mål ved troverdigheten til rapporten og kritiserer 

UNEPs omgang med fakta, skriver Aftenposten.
Illustrasjonsfoto:
SvennA.Nielsen

Kilde: www.forskning.no
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Tekst og foto Gunnar Grytås

Ei omstridt utvikling i de norske torske
fiskeriene ble kraftig forsterket i 2009.  

En mye større andel av fangstene ble levert 
fryst, solgt på auksjoner og betalt med den 
globale markedsprisen som er mye høyere 
enn prisen på ferskt råstoff av torsk, sei 
eller hyse – levert direkte til industrien i 
Norge.

Lenge var en flåte på cirka 10 fabrikk
trålere alene om å levere fryst filet av egen 

fangst. Resten av flåten var helt avhengig av 
å finne en kjøper i Norge som ville betale 
for ferskt råstoff. Så startet ei utvikling der 
først autolineflåten bygde fryseri om bord, 
og i dag har så godt som hele trålerflåten 
gjort det samme.

I 2009 økte landingene av fryste fangster 
fra den norske flåten til 150.200 tonn mot 
96.600 tonn i 2008, viser tall fra Norges Rå
fisklag. Verdien av disse fangstene økte fra 
1,1 til 1,5 milliard, sjøl om hvitfiskprisene 
gikk kraftig ned gjennom fjoråret.

Økningen er sterkest for utilvirket fisk: 
fra 67.900 til 123.400 tonn som er nesten ei 
fordobling på bare ett år.

I tidsrommet 2005–2008 leverte norske 
fiskere totalt 273.000 tonn utilvirket fisk 
som fryst råstoff. Dette utgjorde 15,2 pro
sent av de norske landingene i Norges Rå
fisklags distrikt. I fjor økte denne andelen 
til 25,6 prosent. 

Også i verdi øker andelen av de fryste 
fangstene kraftig. Den norske flåten leverte 
fryst råstoff, filet og reker for 1.474 mil

Fersk fisk velment, 
men fryst er velberget
Frysehotellene:Enkjedepåcirka20nøytralefryselagerlangskysten
tarmeravdenorskehvitfiskfangstene.Tiltrossforallvelmentsat
singpåferskfisk,økteandelenavfrystfra15til25prosentifjor.

Dagognatt,gjennomhele
åretkommerdettrålereog
autolinebåterforåleverefryst
fiskvedTromsøFryseterminal
iTromsdalen.Hervardeten
ganghvitfiskindustri,mendet
ersnart30årsiden.
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lioner i fjor. Dette utgjør 35,2 prosent av 
verdien av norske landinger i råfisklagets 
distrikt.

Tallene viser at det markedet som hand
ler med fryst råstoff også i 2009 ble en 
vinner i kampen om fisken. Likevel var 
fordelinga mellom norske fiskekjøpere og 
frysehotellene ikke noe stridstema i fjor. 
Markedet snudde vrangsida til høsten 2008. 
Delvis som en reaksjon på høye og økende 
torskepriser gjennom mange år. Summen 
av økonomiske kriser med ulike navn førte 
til at kjøp, produksjon og eksport nesten 
stoppet opp da resesjonen rammet mange 
av de viktigste markedene for norsk torske
fisk. Kampen om råstoffet opphørte. De 
som ville og fikk lov av banken til å  kjøpe 
råstoff, hadde fisk nok å velge i.

I Norges Råfisklag mener assisterende 
direktør Svein Ove Haugland at det er flere 
årsaker til at landingene av fryst fisk økte 
i 2009.

– Første del av året hadde vi ei negativ 
utvikling både i pris og landet kvantum, 
særlig for torsk. Dette endret seg i andre 
halvår. Prisene økte og fordi det ble fisket 
så lite om vinteren og våren, fikk flåten det 
travelt med å ta kvotene sine. For råfiskla
get førte dette blant annet til at autolinere 
som ellers normalt leverer på Vestlandet, i 
større grad leverte i NordNorge for å spare 
tid, sier Haugland.

Hysefisket er et godt eksempel på det 
som skjedde. Her ble  reguleringene opp
hevet slik at også trålerne og autolineflåten 
kunne fiske fritt etter 10.juli. Hysefisket 
nord for 62graden ble på 104.700 tonn, 
og bare i 1997 har norske båter fisket mer 
av denne bestanden. Dette skyldes i all 
hovedsak at trålere og linefartøy hadde et 
rekordartet fiske med  gode priser utover 
høsten, og fangsten ble i alt vesentlig grad 
levert til fryselager i NordNorge.

Utgangen på 2009, som også var et van
skelig år for havfiskeflåten, ble langt mer 
løfterik for kystflåten. Rett og slett fordi 
auksjonsprisene pekte oppover igjen, sjøl 
om nivået fortsatt ligger langt under re
kordprisene fra 2007/2008. Nedturen kom 
brått og brutalt høsten 2008, da prisene for 
fryst torsk for første gang på lenge lå un
der ferskprisen. På auksjonene var det null 
interesse for å kjøpe, og null interesse for 
å selge. Mange rederier valgte å lagre fang
stene for egen regning framfor å selge til 
minstepris. Lageret ble stort; kanskje borti
mot 10.000 tonn før omsetninga startet 
opp etter nyttår. Det tok vel et halvt år før 
prisene kom etter.

I tillegg til fryste fangster fra norske 
fiskere, leverte utenlandske fartøy – i all 

hovedsak russiske – 83.000 tonn i fjor. 
Her er mønsteret i leveransene mer sta
bilt. Russerne leverer nesten bare fryst rå
stoff, og har gjort det siden de fikk råd til 
å modernisere trålerflåten sin på slutten 
av 90tallet.

Da hadde russerne i nesten ti år forsynt 
store deler av norsknorsk fiskeindustri 
med ferskt råstoff, samtidig som den nor
ske havgående flåten: autolinere og trålere 
bygde om båtene for å kunne fryse egen 
fangst.

Det ble også investert hundrevis av mil
lioner i ny infrastruktur på land. I dag står 
cirka 20 nøytrale fryselager, i dagligtale ofte 
kalt frysehotell, klar til å motta fangstene 
som i hovedsak selges på auksjon. Det 
skjer etter at fangstene blir sortert og pak

ket i ulike størrelser og kvaliteter om bord. 
Slik økes verdien når torsk, sei og hyse blir 
klargjort som handelsvare for et globalt 
marked.  Kina og andre land som kan pro
dusere filet billig, kjøper råstoff her. EUs 
fiskeindustri henter noe, men den største 
kjøpegruppa er likevel saltfisk og klippfisk
produsenter i Møre og Romsdal.

Denne utviklinga: En kombinasjon av 
politikk, lovgivning, økonomi og tekno
logi ble først omstridt da landingene fersk 
russetorsk gikk dramatisk ned, og det ble 
kamp om torskeråstoffet.

På sidelinja, ikke minst blant kystordfø
rere og andre politikere, reiser utviklinga 
mot stadig større mengder fryst råstoff som 
går forbi nordnorsk fiskeindustri noen kri
tiske spørsmål. 

Blant annet industribedrifter og andre 
som eier trålere med leveringsplikt, om 
hvorfor de selger fangstene på auksjon 
og ikke leverer råstoffet dit konsesjonsvil
kårene en gang fastslo at de skulle. Men 
kritikken har fått lite eller ingen gehør hos 
myndighetene – uansett politisk farge på 
regjeringa. Fiskernes rett til å sette økono
mien i høysetet og selge fisken i det marke
det de får best betalt, står fast.

Kritikerne får også støtte av mange fis
kere og fiskekjøpere når de frykter langva
rige konsekvenser av et toprissystem og 
to markeder for norsk fisk. Dersom fersk 
fisk i overskuelig framtid oppnår priser 
som ligger langt under fryst råstoff, er 
spørsmålet hva som skjer  med flåte, in
dustri og bosetting dersom stadig flere 
satser på det markedet som betaler best. 
Prisforskjellen mellom fersk og fryst fisk 
svinger, men det er ikke uvanlig at fryst 
torsk betales mellom fem og ti kroner be
dre enn den ferske.

Det er mange år siden det første kyst
fiskefartøyet med fryseri om bord ble tatt 
i bruk. Og i dag er flere slike moderne, 
større båter satt inn i fisket. I løpet av dette 
året og neste vil tallet øke kraftig. Det hand
ler om rederi som har kjøpt strukturkvoter 
og bygger nye båter. De største like under 
50 meter med fryseri som en del av større 
lasterom og RSWtanker for kjøling av pe
lagisk fisk. Skillet mellom denne nye gene
rasjonen kystfartøy og havfiskeflåten blir 
langt på vei visket ut både når det gjelder 
kapasitet og mobilitet.

– Vi merker at auksjonene for fryst rå
stoff er interessante for disse båtene på lik 
linje med trålere og autolinefartøy. Flere 
snurrevadbåter som har fått fryseri om 
bord, velger å selge fangstene på auksjon 
og levere til nøytrale fryselager, sier Svein 
Ove Haugland. 

Mangeinorskfiskevær
savnerlandingeneavferskt
råstoff.
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Av Svein-Arne Nilsen

Valget av Stø var ikke helt tilfeldig. For ti 
år siden kom han dit første gang.  Faren 

var blitt arbeidsledig hjemme i Finland, 
men i Stø fikk han jobb som lineegner. 

I fiskeværet fikk han og familien nær til
knytning til fiskerinæringen. Som 9åring 
begynte han å skjære torsketunger på et 
av fiskemottakene, og opplevde at det var 
gode penger å tjene på hobbyen. Men etter 
at han var ferdig med grunnskolen reiste 
han tilbake til Finnland for å begynne på 
videregående. Han fant fort ut at det med 
skole og teoretiske fag, ikke passet for han.  

– Jeg var lei av skole med teoretisk un
dervisning. Etter et år i den videregående 
skolen hjemme i Finland, tenkte jeg at det 
kunne være godt med et praktisk arbeid 
der jeg kunne få bruke kroppen. Da kom 
ideen om at jeg kanskje skulle reise tilba
ke til Stø og begynne som kystfisker. Min 
far var mannskap på en av båtene her. Da 
ante jeg en mulighet for at også jeg kunne 
få meg jobb på den samme båten, sier den 
finske tenåringen.

Fire års opplæring
Og muligheten fikk han. Nå er både han 
og hans far Lauri Heiskanen, mannskap 
på M/K «Morgenstjernen». Her trives han 
utmerket i sin nye jobb. Sjøsyken har han 
kjent lite til, men han erkjenner at det kan 
være hardt når det står på og de får mye 
fisk. Da kan det bli lange arbeidsdager. 

Gjennom et samarbeid med opplærings
kontoret for fiskerifag, har han fått til en 
4årig avtale der han skal få opplæring som 
fisker. Etter fire år vil han kunne få kom
petansebrevet som viser at han er utlært 
kystfisker. I løpet av disse fire årene skal 
han også få opplæring i å fiske med line og 
garn.

– Jeg synes jeg har vært heldig som har 
fått jobb som mannskap om bord på «Mor
genstjernen». Her er det mange flinke 

fiskere som er villige til å lære fra seg den 
kompetansen de har opparbeidet seg i lø
pet av mange år som kystfiskere.

Mye spenning
Heiskanen har nå jobbet i 8 måneder om 
bord i «Morgenstjernen», og føler allerede 
at han har lært mye om det å være kystfis
ker. Ingen dag er lik den andre, og arbeids
dagen styres ikke etter klokka.  Her er det 
størrelsen på fangsten om avgjør hvor lang 
arbeidsdagen skal bli. Mye spenning følger 
det også med å være fisker. 

– Det er alltid spennende å se hvor stor 
dagens fangst blir, og hvor mye vi tjener, 
poengtere han.  Familien bor delvis i Vest
erålen og delvis i Kuopio, 40 mil nordøst 
for Helsingfors. Hjemme tar han gjerne 
et tak som skogsarbeider i familiens egen 
skog. 

17åringen har også jobbet en del med 
turisme på Stø i sommerhalvåret. Mange 
turister kommer til fiskeværet lokket av til
bud om hvalsafari. 

Fiskeværet ute i havgapet i Vesterålen 
står i sterk kontrast til Erik Heiskanens 
hjemlige miljø i de store finske skogene. 
Men å være fisker, har han erfart, er ikke 
nødvendigvis forbeholdt dem som er 
vokst opp langs kysten og har fått sjølufta 
inn med morsmelken. 

Fra de finske skoger 
til kystfisk i Vesterålen
FinskeErikHeiskanen(17)varleiavskoleogteoretiskundervisning
ogvilleprøvenoenytt.Derforpakkethansakenesineogreistefra
definskeskogertilStøiVesterålenforåbegynnesomkystfisker.Det
angrerhanikkepå.

FinskeErikHeiskanen(17)
angrerikkepåathanavsluttet
videregåendeskolehjemmei
Finnlandforåbegynnesom
kystfiskerpåStøiVesterålen.
Hertriveshanutmerketi
entiltiderhardmenvariert
arbeidsdag.
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Av Svein-Arne Nilsen  

– Når fisket ikke er åpent i mer enn 10 da
ger, fører det lett til kappfiske – man fristes 
til å ta sjanser –  gå på havet uansett vær og 
vind – det går på sikkerheten løs, sier Kurt 
Myklebust.

For «Trond Anton» ble det bare med den 
ene turen. De kom nordfra i det fisket star
tet og på Tromsøflaket traff de på kveita. 
Resultatet ble 15 tonn etter en innsats på 
fire døgn.

– Vi har vært på Tromsøflaket før. Vi 
 visste derfor at vi kunne gjøre gode fang
ster der. I og med at vi passerte på vei sør
over, sparte vi både tid og utgifter, forteller 
Mykle bust som tok fangsten med til Myre 
for levering.

Hele juli
– Jeg synes at det skulle ha vært åpnet for 
fiske etter blåkveite i hele juni måned. Da 
kunne vi alle ha tatt den tiden vi trengte for 
å fiske opp kvoten. Slik det er nå, blir det 
bare stress.

60 stamper satte de, og fangsten ble 
god. Prisen, 20 kroner pr. kilo, gir også 
et godt tilskudd i en tid da torskeprisene 
er lave.

Finnmark neste 
Hverken skipper eller mannskap på «Trond 
Anton» tok seg mye tid til fri etter å ha le
vert på Myre. Kursen ble øyeblikkelig satt 
nordøstover, og i skrivende stund drifter 
båten etter hyse utenfor Finnmark.

– Slik situasjonen er nå må vi delta i det 
som er av fiske om vi skal berge årslønna, 
sier Myklebust. Han eier båten alene, og 
føler et stort ansvar for at mannskapet skal 
ha en noenlunde bra årsinntekt. Slik må det 
være om noen skal føle at fiskeryrket er at
traktivt. Ikke minst med tanke på at fisker
ne må tilbringe lange perioder hjemmefra.

Håper det beste
– Når vi nå går til Finnmark blir vi borte i 
en måned. Men etter det tar vi oss en vel
fortjent ferie. Vi får bare håpe at det blir 
et rimelig godt hysefiske slik at vi har noe 
igjen for turen nordover, avslutter skipper 
Myklebust. 

SkipperKurtMyklebustoghans
mannskapkomilandmed
hele15tonnblåkveiteetteren
turpåTromsøflaket.Davar
blåkveitfiskeoverfordem.

M/K «Trond Anton»:

Blåkveitfisket over 
etter én tur 
EtterénturpåTromsøflaketvarblåkveitfiskeoverforM/K«Trond
Anton»avBallstad.Dettegårpåsikkerhetenløsmenerskipper
KurtMyklebust.

Ansiktet utad
Av Svenn A. Nielsen

Etter 24 år er det slutt. Renie Soerwatie
debie Jakobsen skal ikke lenger sitte 

innenfor hoveddøra ved  resepsjonen på 
Norges Råfisklags hovedkontor i Tromsø. 
«Ansiktet utad» – den første man treffer 
blir fra nå av en annen.

– Da du begynte hos oss var du et spen
nende og litt eksotisk innslag, sa AlfErik 
Veipe i sin avskjedstale til Renie som når 

sant skal sies opprinnelig kommer fra Sur
inam.

Hun begynte i 1986 som kontorassis
tent, ble så kontorfullmektig og senere 
ble det resepsjonsarbeid tilknyttet forvalt
ningsavdelingen. Nå er 24 travle år i Rå
fisklaget over, noe som ble behørig markert 
med gavekort – ett fra Råfisklaget og ett fra 
kollegene – og ikke minst med en gedigen 
marsipan kake som Renie selvfølgelig var 
den første til å sette spaden i. 
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Av: Anders Tøsse

– Selv om fiskeriene går i bølger, ser jeg på 
lang sikt positivt på framtiden, sier Lars 
Erik Hopmark.

Han går i sin bestefars og fars fotspor, 
han lever av sjøen. Torkild Hopmark har 
drevet på sjøen i en mannsalder, men er 
nå i ferd med å overlate virksomheten til 
Lars Erik.

– Jeg var vel 10 år første gang jeg var med 
ham på sjøen for å tråle sei i sommerferien. 
Det har ikke vært noe annet yrkesvalg som 
har vært aktuelt for meg, sier 29åringen.

Tre år senere var Lars Erik med på hval
fangst. Bruk av båt og utstyr har gått i arv.

Nå har Hopmark to fiskebåter. 30  meter 
lange «Fiskebank1» fikk avløsning av den 
42 meter lange «Fiskebank» for fem år 
siden. Den gamle båten er fortsatt aktivt 
i bruk, mest til hvalfangst. Den nye båten 
som ble bygd i 1992 er ute på fiske av pe
lagiske arter.

Ni personer jobber nå fast på den nyeste 
fiskebåten. Her deler far og sønn tre uker 

hver som skipper. Dermed blir det også litt 
fritid sammen med kona og litt tid til sky
ting – en kjær hobby.

– Når jeg er i land er det alltid noe å gjøre 
med papirarbeid og andre oppgaver. Men 
det blir også mulighet til å dyrke andre 
interesser. Slik vi driver det i dag, er dette 
ganske familievennlig, sier Hopmark.

Tilrettelagt
Kameraten fra skoledagene har også blitt 
med på fiskebåten. Han har samboer og 
synes vaktordningen er fin.

– Her er det fint å jobbe, og med mulig
heter for familie og fritidssysler, sier Dag
finn Lien. Nesten alle på båten er fra Smøla.

Også skipperen selv mener det er helt 
andre tilstander på en fiskebåt nå, enn for 
noen år siden da de var borte i årevis. Alt er 
mer tilrettelagt med gode ordninger slik de 
har det i oljenæringen. Foruten tre ukers 
skift, er de ellers også innom Smøla med 
jevne mellomrom når det passer.

På Smøla er det nå 80 aktive fiskere, og 
25 deltidsfiskere. Det er langt fra så mange 

som for noen år siden, og antall fiskebåter 
har gått ned drastisk de senere årene. Like
vel har øya fortsatt en stor tradisjon med 
fiske, og situasjonen har stabilisert seg.

– Vi har ingen problemer med å rekrut
tere folk, sier Lars Erik Hopmark.

Etter påske fikk båten installert elektro
nisk fangstdagbok. Også sertifisering av 
flåtene måtte ordnes. Når båten er på land, 
er det alltid noe som må ordnes.

Etter påske dro båten på kålmulefiske i 
Nordsjøen og Skottland. 1200 tonn er kvo
ten. Ellers er det fiske av ulike pelagiske arter. 

Torsken sliter
Den største båten brukes ikke til hval
fangst. Fiskebank1 gjøres klar til nye tokter 
for fangst av hval. Så langt har ikke Hop
mark opplevd aksjoner mot egen båt. 

Kjøttet blir fraktet til anlegget på Smøla, 
og solgt videre i regionen.

Torsken er den arten som har slitt mest 
den senere tiden. Lars Erik Hopmark ser 
som leder av Møre og Romsdal fiskarlag 
muligheter for torskefisket på sikt. 

Skipper med tro 
på framtida
Konfliktermedoljenæring,vindmøllerogoppdrettsnæringtiltross.
LarsErikHopmark(29)erenfiskeskipperfraSmølapåNordmøre
medtropåframtida.SomlederforMøreogRomsdalfiskarlagser
hanflereutfordringersomdetmåjobbesmed.Menoptimismen
regjerer.
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– I tider med nedgang i salget av torske
produkter, er det viktig å være aktiv med 
markedsføring for nye markeder. Dette er 
noe fiskerne må bidra aktivt til. Så tror jeg 
markedet på verdensbasis vil ta seg opp 
igjen, mener Hopmark.

Han ser positivt på såkalt MMSCgod
kjenning av all torsk for framtiden. Hop
mark ser at ulike markeder etterspør ulike 
typer fisk.

– Med merking kan det gi nye salgs
muligheter, påpeker han. Også andre fiske
sorter kan markedsføres bedre.

Hopmark er en varm forsvarer av råfisk
loven, og mener det er viktig at fiskerne 
forsvarer den.

– Spesielt viktig er den for å opprett
holde en variert flåte og kystkultur, og ikke 
minst gi en forutsigbarhet for næringen, 
sa han under fiskerlagsårmøtet for en tid 
tilbake. Han kan vanskelig forestille seg at 
fiskerne vil myke opp eierskapsbegrens
ningene, men frykter at presset utenfra 
blir sterkere.

– Da er det viktig at vi er i forkant og leg

ger premisser for utviklingen av vår egen 
næring, mener 29åringen. 

Konflikter
Andre viktige tema i Møre og Romsdal er 
konflikten med oljenæringen. Det er ikke 
bare i Lofoten det er konfrontasjoner. På 
Mørekysten har det også skjedd ting i for
bindelse med utbygging av nye felt.

– Vi må holde nær dialog med olje
næringen og myndighetene i slike saker. 
Mange ting er usikkert når det gjelder seis
mikk, og vi føler oss til tider presset av de 
som vil bygge ut oljefelt nær gyte og fiske
områder, sier Hopmark.

Han peker også på vindmøller som et 
mulig konfliktområde. Bygging av vind
møller til havs kan gi konflikter med fiske
flåten. Dette er noe som både fiskerlaget og 
andre organisasjoner må jobbe med.

– Vi har også hatt konflikter med opp
drettsnæringen. De påvirker gyteområ
der, og tar beslag på stadig større arealer. 
Dette kan føre til problemer for fiskeri
næringen. Derfor er det viktig at vi følger 

situasjonen på nært hold, mener Lars 
Erik Hopmark.

Mange telefoner tas mens han er ute på 
fiske, og det er alltid ønske om å kunne 
 gjøre mer som fiskerlagsleder. Men Hop
mark har på kort tid klart å markere seg 
som en klarsynt talsmann for fiskerinæ
ringen.

Han har ingen kon krete planer om nye 
av fiskebåter. Selv om «Fiskebank» ikke 
er av de nyeste, fungerer den godt til pe
lagisk fiske.

– I stedet for å bruke penger på nyere 
båt, kan det være vel så fornuftig å få større 
kvoter, mener Lars Erik Hopmark. 

Farogsønndriverto
fiskebåtermednavn
Fiskebank.Torkildog
LarsErikHopmarkser
positivtpåframtiden.
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Rå fiskefest
Tekst og foto: Svenn A. Nielsen

Devetåfeire,bådesegselvogandre,medlemmenei
Råfisklaget.Nårvinensmakerogbreiflabbenersåfasti
kjøttetatdukantrodenennålever,daerdetvirkeligfest
blantfiskerne.
 SlikvardetdaogsådaårsmøteforsamlingeniNorges
Råfisklagbenketsegetteretlangmøtedagderbådekvalitet
ogpris,ogallehåndesorgerogglederhaddevandretihopefra
saltiltalerstol.
 Somseghørogbør:Fiskeriministerenkom,ogble–festen
tilende.Forhvemskalhunværeministerfor,omikkefor
salgslagenesmedlemmer?Ogtildessert:Panacottaledsaget
avBraastad.Slikbarogsåmiddagenbudomdetviktigste:
AtFiskerinorgeskapermatsomserveresmenneskermedhøye
kravtilkvalitet.
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Råfisklagetsmedlemmersamlettilfestetterårsmøtet.

FiskeriministerLisbethBergHansenhaddeverten,styrelederRobertHansentilbords.

RobertHansenergladnårhankandeleuthederogklemmer,hertil

«årsmøtemor»MaritOvesen..

ArneLuther–dennåpensjonertedirketørforFiskeridirektoratetinord–eraldrilangtunnaderfiskernesamles.

VedhanssiderepresentantGeirIversenfraNordland.
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Råfisklagetsmedlemmersamlettilfestetterårsmøtet.

Gladeguttervedetvakkerttaffel.Fravenstreass.dir.SveinOveHauglandi

Råfisklagetogmarked/infodirektørJarleA.HanseniSildelaget.

DagliglederiFiskarlagetMidtNorge,MarianneSandstadogrepresentantSturla

HepsøfraMidtnorge.

KveldensfesttalervarfylkesrådfornæringiTroms,KnutWernerHansen.

StyremedlemJohnnyCaspersenfraTromsøogRebbenesøya,ihyggeligdialogmeddeansattes

styremedlem,ToveIsaksen.



Foliebakt kveite med 
grønnsaker

Denne retten med kveite og grønnsaker kan
ogsåtilberedesienildfastformisteikeovn.

4porsjoner

800 g kveiteskiver eller kveitefilet
1 gulrot i tynne skiver
1 gren stangselleri i tynne skiver
1 rød løk i tynne skiver
½ grønn squash i skiver
4 sjampinjong i skiver
2 dl revet ost
1 dl italiensk dressing
 salt og pepper
 grillfolie

Smør aluminiumsfolien med litt olje og 
fordel grønnsakene på arkene. Legg en 
kveiteskive over grønnsakene og drypp 
 italiensk dressing over. La den ligge slik og 
marinere i 15 minutter.

Strø revet ost på toppen, pakk godt 
sammen og legg fiskepakkene på grillen.
Fisken er ferdig etter ca. 15 minutter.

Server fiskepakkene med brød, ris eller 
poteter.

Grillet kamskjell med 
asparges

Enenkeldelikatessepågrillen.

4porsjoner

8 kamskjell
 olje, salt og pepper

Salat
4 kokte nye poteter
8 grønne asparges
1 tomat
1 ss finhakket gressløk
¾ dl kaldpresset olivenolje
2 ss rødvinseddik
 salt og pepper

Skjær potetene i båter eller skiver. Kok as
pargesene møre, del dem i passe stykker. 
Flå skinnet av tomaten, skrap ut kjernehu
set og skjær tomatkjøttet i små terninger.

Bland poteter, asparges, tomat, gress
løk, olje og eddik og smak til med salt og 
 pepper. 

Pensle kamskjellene lett med olje, dryss 
på en anelse salt og pepper og stek dem på 
grill ca. 30 sekunder på hver side. Steke
tiden varierer med størrelsen på skjellene. 
Kamskjell må aldri steke for lenge, da blir 
de tørre og seige.

Server kamskjellene nystekte med den 
lune salaten.

Grillet steinbit med 
avokadosalsa

Steinbit smaker godt sammen med varmt
kryddersomchili.Omikkeværettillatergril
lingute,kansteinbitengrillesistekeovnen.

4porsjoner

800 g steinbitfilet
8 store salatblad, romano, radicchio, 

eller lignende
1 ss chiliolje

Avokadosalsa
2 avokado i små terninger
1 lime
1 ss finhakket rød løk
2 ss hakket frisk koriander
1 ss olivenolje
1 finhakket rød chili
½ ts chiliolje 

Tenn grillen eller sett stekeovnen på grill. 
Pensle fisken med chiliolje og stek den på 
varm grill, 2–3 minutter på hver side er 
passe. Fisken skal være lys grillet på ut
siden og fremdeles saftig innvendig.

Bland limesaften med olivenolje, chi
lisaus, løk, chili og koriander. Bland avo
kadoterninger forsiktig inn til slutt og sal
saen er ferdig.

Fordel salatblader på serveringstallerken
er og drypp over litt chiliolje. Legg over den 
grillede fisken og anrett avokado salsaen.

Oppskriftene er hentet fra www.godfisk.no
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