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Hasvik sier ja til Goliat, men …
– Selv om løpet er kjørt når det gjelder ilandføring, sier vi ja til Goliat-utbyggingen. 
Men det er på en krystallklar betingelse, oljevernutstyret skal være i verdensklasse. 
Blant annet forlanges lenser som tåler de ekstreme vær- og vindforholdene vi kan 
oppleve utenfor Sørøya, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby (Ap).

Hvalfangstnæringen sliter
Hvalfangstnæringen sliter med å få til lønnsomhet. Det er dårlig rekruttering til 
fangstsiden og markedet er borte. Kort sagt; næringen er inne i en kritisk periode.

… når Torsken os feyle …
Når torskefisket svikter – denne gangen på grunn av ei markedskrise – skjelver 
grunnen under kyst-Norge.  At det samtidig er toppår for både laks og de to 
ville feitfiskartene; sild og makrell – hjelper så lite.
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For alle som lever av fiske, produksjon og 

distribusjon av torsk og torskeprodukter, 

har dette året vært meget krevende. Pro-

blemene viste seg i første omgang som ei 

«saltfiskkrise» som medførte usedvanlig 

treg omsetningen i alle ledd – på tross, eller 

kanskje på grunn av sterkt fallende priser.

Mange har tapt
Fiskeindustrien har slitt med tap på salt-

fiskproduksjonen og det har gått tregt med 

å få ut varene. Nå utover høsten har situa-

sjonen bedret seg noe, og det er ikke snakk 

om noen alvorlig lagersituasjon. Mange har 

imidlertid realisert tap. Nå er situasjonen 

for tørrfisknæringa den mest uavklarte.

En milliard
For fiskerne i Råfisklagets distrikt har se-

songen medført et inntektstap på totalt 1 

milliard kroner sammenlignet med 2008. 

Dette sier noe om alvoret i situasjonen. 

Inntektstapet har først og fremst kommet 

som en konsekvens av et dramatisk prisfall 

på torsk. Sammenlignet med 2008, har fis-

kerne opplevd et prisfall for torsk på 31 pro-

sent. Dette er dramatisk. Når vi i tillegg vet 

at mange slet med å få levert torskekvotene 

sine sist vinter, er det mange som opple-

ver en alvorlig økonomisk situasjon. Særlig 

blant de som valgte å drive sjølproduksjon 

av tørrfisk, er situasjonen vanskelig. 

Økt konfliktnivå
Som vanlig når vi går gjennom en sterk 

konjunkturnedgang med markedssvikt 

for fiskerinæringa, øker konfliktnivået og 

diskusjonene om Råfiskloven og minste-

prissystemet. Utover året har presisjonen 

i analysene av hva som skulle vært gjort i 

desember 2008, økt betraktelig. Dette top-

pet seg under valgkampen i august og sep-

tember. Fra industrisiden har man skjerpet 

språkbruken betydelig og det har kommet 

klare angrep på fiskernes rett til å organi-

sere førstehåndsomsetningen.

Hvorfor nei takk?
Hvis alle ved inngangen til året kunne se så 

tydelig hvordan utviklingen ville bli i 2009, 

er det imidlertid grunn til å stille følgende 

spørsmål: Hvorfor sa FHL og fiskeindus-

trien «Nei takk» til Råfisklagets utspill om 

reduserte minstepriser på torsk 10. febru-

ar? Hva slags resonnement var det som lå 

til grunn for at industrien ikke klarte å enes 

om denne saken? Når FHL-systemet ikke 

gikk inn for en redusert minstepris 10. fe-

bruar, måtte de jo ha en tro på at det var best 

for næringen at minsteprisen ble stående – 

og at vi ville få en raskere oppgang i saltfisk-

markedet enn det vi i ettertid erfarte. 

Regissert brudd?
Prisdrøftelsene i september endte med et 

raskt brudd, på tross av at partene ble enige 

om minsteprisene både i mars og juni. Det 

er vanskelig å finne klare utviklingstrekk i 

markedet i perioden fra juni til september, 

som tilsier at det skulle bli et slikt brudd 

i september når det tross alt var enighet i 

juni. Det er nærliggende å spørre seg om 

dette var et regissert brudd?

Dette kan indikere at konfliktnivået mel-

lom forhandlingspartene er på veg opp. 

Samtidig går vi mot et nytt driftsår med økte 

torskekvoter. Selv om reduserte priser gjør 

at torsken finner tilbake til mange kunder 

og markeder, er det få som tror at det vil bli 

et lett år. Det spørs om det blir lettere hvis 

noen i fiskeindustrien velger å utnytte en 

fra før vanskelig situasjon til ytterligere kri-

semaksimering og strid om Råfiskloven og 

minsteprissystemet. Alle parter bør være 

interessert i at vi fortar «ei samling i bånn» 

– for å rette kreftene inn mot de framtidige 

utfordringene for næringa.   

Trygve Myrvang

Adm. direktør

Svein Ove Haugland

Ass. direktør

Leder: Samling nær bunnen?
Foto: Svein-Arne Nilsen
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Foto: Scanpix

Av: Svenn A. Nielsen

Ryktene svirrer disse oktoberdagene. De 

rødgrønne har vunnet valget, ny regjerings-

kabal skal legges, og noen har funnet ut at 

FKD skal legges inn under Næringsdepar-

tementet. Ryktene svekkes ikke av at Helga 

Pedersen settes inn som parlamentarisk 

leder i Stortinget og at Sylvia Brustad, næ-

ringsministeren, settes inn som fi skeri- 

og kystminister i påvente av forhandlin-

gene de rødgrønne imellom.

Han vil ikke si noe, hverken om regje-

ringsspekulasjoner, sin egen fremtid eller 

noe annet som handler om departementer 

og mulige endringer, men Vidar Ulriksen 

slår fast:

– Helga Pedersen har selv gått ut med 

at FKD ikke skal legges ned, og da er den 

saken ute av verden.

Hjemme i Florø, der han tilbringer hel-

gene når statssekretæren ikke kreves noe 

annet sted, drar fi skeren Ulriksen ofte ut 

på havet i 30-fotingen. Ingen fi skebåt, men 

en turbåt – ei lita hytte på havet.

– Jeg har såpass til båt at jeg kan skaffe 

meg min egen kokfi sk, forteller Ulriksen 

som har livnært seg som fi sker det meste 

av livet.

– Jeg har ikke egen fi skebåt, jeg har in-

To ganger utnevnt av 
kongen til samme jobb
Vidar Ulriksen  gikk av som statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet den 2. oktober. Like etter ut-
nevnte  kongen i statsråd ham på nytt til statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).  Han ser 
slett ikke mørkt på å fortsette i ytterligere fi re år.
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gen kvote og heller ingen eierinteresser i 

båter eller annet. Dermed unngår jeg ha-

bilitetsproblemene, humrer Ulriksen med 

tanke på fl ere av sine forgjengere som har 

vært gjenstand for mye offentlighet, også 

ubehagelig, av slike årsaker. 

På øya utenfor Florø der Ulriksen bor 

sammen med sin kone, de tre barna er 

voksne og ute av redet, bor det ikke mer 

enn 100 mennesker. Naboene i vest bor på 

Shetland, og selv om de for det meste kom-

muniserer på engelsk, lever enda mange 

norske ord i det shetlandske språk.

– Vi kan nesten snakke båt uten å skifte 

språk. I alle fall har de ord som «tofte» og 

«tilje», forteller Vidar Ulriksen.

Departementet har hatt kakefest. Helga 

Pedersen har tatt avskjed med sine med-

arbeidere og ruslet ned på Stortinget. 

Den formelle ministeren sitter i Nærings-

departementet. I FKD er Vidar Ulriksen for 

et par ukers tid de facto fi skeri- og kyst-

minister. Men dette vil han overhodet ikke 

snakke noe om.

– Det er på ett vis vemodig når en du har 

jobbet sammen med slutter, men Helga 

blir jo ikke borte. Slik er det jo ikke en tra-

disjonell statsrådsavgang.

Vidar Ulriksen sier han ikke kan peke 

på det som er en statssekretærs største ut-

fordring. I den praktiske hverdagen skal 

han være statsrådens stedfortreder. Mange 

vil ha besøk, og statssekretæren skal fronte 

det som er statsrådens syn. Det gir utfor-

dringer og oppgaver både nasjonalt og in-

ternasjonalt.

– Og internasjonalt har dere vært svært 

aktive?

– Ja vi lyktes med å komme store deler 

av svartfi sket til livs gjennom FAO – FNs 

matvareorganisasjon. Nå er en global avta-

le om havnestatskontroll på trappene. Den 

skal vedtas av FNs hovedforsamling og gjør 

at det innføres havnestatskontroll i alle FNs 

medlemsland.

Vidar Ulriksen har kanskje ikke anlegg 

for sjølskryt, men en ørliten vibrasjon, en 

undertone i stemmen forteller at han ikke 

akkurat skjemmes over den innsatsen de-

partementet har gjort.

– Episoden med «Elektron» førte til at 

vi fi kk en markant internasjonal endring i 

forståelsen av problemet med svartfi ske og 

omlasting i internasjonale farvann.

Men ennå gjenstår vanskelige spørsmål, 

ikke minst i forholdet mellom Norge og 

EU. Det handler om to forskjellige forvalt-

ningsregimer, og ett av punktene der Nor-

ge og EU er mest uenig handler om utkast 

av fi sk.

– Vi ønsker kontroll på havet, der fi sken 

tas, EU krever kontroll med det som landes. 

Vi har likevel fremgang i samtalene, og fra 

2012 skal EU innføre en ny fi skeripolitikk 

der utkastpåbudet kan bli revidert.

Statssekretær Ulriksen gir honnør til 

Norges Råfi sklag og de øvrige fi skesalgsla-

gene. 

– De gjør et svært godt arbeid, ikke minst 

i forhold til kontroll, sier han.

Fiskeren fra Florø opplever ikke at den-

ne delen av salgslagenes arbeid er kontro-

versielt. Tvert i mot at det er legitimt fordi 

det er kommet som et resultat av forslag fra 

næringen selv.

Så veldig konkret er han ikke når praten 

kommer inn på aktuelle problemer som 

trålkonsesjonene til Skjervøy og probleme-

ne med saltfi skomsetningen.

– Jeg håper Nergård-konsernet og kom-

munen kommer til enighet, og at de begge 

blir tilfreds, sier han departementalt diplo-

matisk.

– Saltfi sklagrene er for det meste tømt. 

Problemet er at fi sken er solgt med tap. Vi 

håper nå at de 250 millionene til likviditets-

lån kan tilføre bedriftene penger til å kjøpe 

fi sk for.

– Så alt er bare fryd og gammen?

– Vi har store utfordringer, ikke minst på 

markedssiden for tørr og salt fi sk. Da krisa 

slo inn, solgte russere og islendinger for 

det markedet var villig til å gi, og det ga oss 

en dramatisk prisnedgang.

I følge Ulriksen er det slik at indus-

trien til nå har tatt tapene, men at fi sker-

ne vil merke prisnedgangen i høst og til 

 vinteren.

Om Island skulle melde seg inn i EU, 

mener Ulriksen det vil bety minimalt for 

Norge som fi skerinasjon.

– Island har i dag en langt bedre mar-

kedsadgang til EU enn vi har, og forskjellen 

for Island blir derfor ikke så stor. Når det 

gjelder kvoter og samkvem for øvrig, har vi 

veldig lite med islendingene å gjøre . Betyd-

ningen blir nok mest av psykologisk karak-

ter, mener Ulriksen, som tvilte seg frem til 

et nei under avstemningen i 1994 – en tvil 

han har beholdt helt til denne dag.

Det vil fi nnes en verden utenfor EU også 

i fremtiden, og vi må også forholde oss til 

den som fi skerinasjon. Jeg har imidlertid 

stor respekt for EU som fredsbevarende 

prosjekt. Jeg er nok fremdeles skeptisk, 

men det er jo ikke noe stort press i forhold 

til å avklare hva jeg skal stemme ved en 

eventuell ny folkeavstemning, sier han.

– Vi selger reker til Island. Noen mener 

dette salget burde vært avgiftsbelagt, slik at 

vi fi kk en større andel av råstoffet til egen-

produksjon. Det er jo ikke lenge siden vi 

hadde 10 – 15 rekefabrikker i Nord-Norge. I 

dag er det ikke fl ere enn tre i Troms?

– Jo, vi har opplevd en kolossal nedgang 

i rekeindustrien, men svaret er ikke å nekte 

å selge råstoff til Island. Det handler mer 

om at kaldvannsreker ikke oppnår god nok 

pris i forhold til varmtvannsrekene (nesten 

bare oppdrettsreker), som jeg for øvrig me-

ner er mye dårligere, de smaker jo ingen-

ting.

Ulriksen medgir det kan ha sammen-

heng med at varmtvannsrekene er mye 

større, og at dette er et fortinn i markedet 

som smaken ikke klarer å oppveie. Uansett 

vil han ikke innføre avgift på salg av reker 

til sagaøya i vest.

– Du var arkitekten bak turistkvoten da 

den ble fastsatt til 15 kilo mens alle forven-

tet 25 kilo?

– Nei, det skal ikke jeg ta ansvar for. Det 

er bare én ansvarlig og det er statsråden, 

sier han, og legger til at det uansett har gått 

rimelig greit og at Norge tross alt har det 

mest liberale regelverk for turistfi ske som 

han kjenner til. I andre land er det enten 

totalforbudt eller forbundet med sterke 

krav om du vil fi ske. 

– Vi skal være glade for at vi som inn-

byggere enda kan fi ske til eget forbruk, sier 

han, mens han spiser et stykke avskjedska-

ke, og sjekker tiden. Snart skal han på fl yet 

– hjem til Florø og kona før han tar fatt på 

fi re nye rødgrønne departementsår. 
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Hasvik sier ja til Goliat, 
men …

Av: Bjørn Hildonen

Da det ble klart at det var drivverdige petro-

leumsforekomster på Goliat-feltet, knappe 

50 kilometer fra Sørøya, ble det satt i gang 

aksjoner mot oljeselskapet ENIs utbyg-

gingsplaner. Også lokalt var motstanden 

stor. Først og fremst fordi det her handler 

om boring i et av verdens mest fiskerike og 

sårbare havområder.

Mange lovnader
Fra oljeselskapet ENIs side ble det i ut-

gangspunktet lovet ilandføring av olje, med 

olje- og beredskapsbase på Sørøya, noen 

som også ville gi Hasvik kommune sårt til-

trengte arbeidsplasser.

I prosessen før regjeringens vedtak om 

utbygging sto daværende Hasvik-ordfører, 

Sps Geir Iversen, sentralt i arbeidet med å 

få opinionen til å forstå at åpning av Go-

liat-feltet ville være en velsignelse for hele 

Sørøya. Det ble også arrangert folkemøter 

der representanter fra ENI var til stede, 

og befolkningen fikk lovnader om nye ar-

beidsplasser – og tilfredsstillende  oljevern-

beredskap. 

Den daværende petroleumsentusias-

tiske Hasvik-ordføreren klarte i 2005 å snu 

stemningen – også i kommunestyret – til 

fordel for Goliat-utbygging. Betingelsen 

var imidlertid da som nå; oljevernutstyr 

som tåler ekstreme værforhold må være på 

plass. Men tross det kravet – fiskerne pro-

testerte heftig fordi de blant annet mente 

at risikoen var for stor, ikke minst fordi det 

uansett ville bety gambling med deres inn-

tekstgrunnlag. 

Starter aksjonsgruppe
Da Stortinget 18. juni 2009 vedtok åpning 

av Goliat-feltet, ble det uttrykt at det var et 

viktig politisk vedtak, og at kravene som 

settes til oljeselskapet ENI vil være stan-

dard for videre utbygging i nord, blant an-

net utenfor Lofoten/Vesterålen. Etter pla-

nen skal ENI starte prøveboring i 2011 og 

utvinning i 2013.

I dag er den tidligere ordføreren, Geir 

Iversen, meget skeptisk til igangsetting av 

petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

– Selv om løpet er kjørt når det gjelder ilandføring, sier vi ja til Goliat-utbyggingen. Men det er på en 
krystallklar betingelse, oljevernutstyret skal være i verdensklasse. Blant annet forlanges lenser som tåler de 
ekstreme vær- og vindforholdene vi kan oppleve utenfor Sørøya, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby (Ap).

NEI: – Det blir ingen petroleumsvirksomhet utenfor Sørøya før vi har på plass verdens beste oljevernberedskap, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby.

6



Hva mener du 
om oljeboring 
utenfor Lofoten 
og Vesterålen?

Magne Hansen
– Jeg tror det tar tid før vi 

eventuelt kommer i gang 

med noen form for olje-

virksomhet her. Og jeg tror 

samtidig at folk vil vite mer 

om konsekvensene av en 

oljeutvinning før de setter 

i gang leting i dette området.

Torstein Wennberg
– Folk vil uansett vite mer 

om konsekvensene av 

en oljeutvinning i dette 

området. Når vi har mer 

kunnskap om det, kan vi si 

ja eller nei til dette spørs-

målet. Men den største 

miljø trusselen er all den tra-

fikk av oljetankere som vi har 

og vil få langs kysten vår.

Hjalmar Martinussen
– Jeg skjønner ikke hvorfor 

det har slik hast med å 

begynne med oljeboring 

i dette området hvor 

 fiskeriene står så sterkt. 

Det haster ikke og jeg tror ikke vi 

skal la kapitalkreftene få styre så mye. 

Fiskeriene er en fornybar ressurs som  

jeg  tror vil råde i dette området i mange 

år fremover.

Elin Holm
– Jeg tror det ennå vil gå 

mange år før vi eventuelt 

vil få noen oljevirksomhet 

utenfor Lofoten og Vest-

erålen. Vi vet ennå for 

lite om konsekvensene 

av en slik virksomhet til at vi kan si ja til 

olje i et slikt sårbart område.

– Da ordfører Eva D. Husby og jeg møtte 

i departementet i 2008, ble vi klar over at 

det ikke ville bli ilandføring, og at jeg egent-

lig var ført bak lyset. Eventyret var over, og 

vi ble ikke lovet noe som helst. I dag finnes 

heller ikke lenseutstyr som er beregnet på 

de forholdene vi kan oppleve utenfor Sør-

øya med ising, sterke strømforhold og høy 

sjø. Derfor vil det være galskap å sette i gang 

aktivitet før det er utviklet utstyr som kan 

brukes under ekstreme værforhold. Dette 

er også bakgrunnen for at jeg nå starter ak-

sjonsgruppa «Stopp Goliat-utbyggingen», 

sier den tidligere Hasvik-ordfører. Nå for-

langer han at det igangsettes et forsknings-

program med fokus på nettopp oljevernbe-

redskap. Og han ønsker at Hasvik skal være 

base for utprøving av utstyr.

Geir Iversen skal for øvrig innlede på et 

stort møte om oljeutvinning utenfor Lofo-

ten/Vesterålen i Svolvær 31. oktober.

Firer ikke
Ordfører Eva D. Husby er også av den opp-

fatning at det ikke skal settes i gang boring 

utenfor Sørøya før verdens beste oljevern-

utstyr er på plass. 

– Vi er i tett dialog med blant andre olje-

selskapet ENI. Løpet om ilandføring er 

kjørt, og det er ingen grunn til å legge skjul 

på at jeg er skuffet over vedtaket om bøye-

lasting framfor ilandføring. Fra vår side 

arbeides det nå med å få oljeavledet virk-

somhet lokalisert til Sørøya, sier Husby, og 

understreker:

– Helt sentralt står arbeidet med å få på 

plass verdens beste og mest effektive olje-

vernberedskap, med en ny generasjon len-

ser. Det er en kjensgjerning at dagens len-

ser ikke holder mål. Og la meg også nevne 

at det politisk er vedtatt etablering av depo-

ter for oljevernutstyr her på Sørøya, i Måsøy 

og Nordkapp. Depotene må også på plass 

før det igangsettes boring. Arbeidet med en 

helhetlig oljevernberedskap, med skikkelig 

utstyr, må derfor intensiveres. 

Ordføreren lover at de aldri vil fire på 

kravene. Hun sier Sørøya på mange måter 

går opp løypa for en eventuell petroleums-

virksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen.

– Er ikke utstyret testet og på plass innen 

2011, ja, da kan heller ikke oljeselskapet 

ENI eller andre sette i gang prøveboring i 

Barentshavet. Vi kan ikke gamble med sik-

kerhet og beredskap. For oss handler det 

om Sørøyas framtid og omdømme, sier 

ordfører Eva D. Husby.
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Leder av Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, tror regjeringen vil bruke tid på å innhente kunnskap før en eventuell oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. 

Tekst og foto: Svein-Arne Nilsen

Fornyet tillit
Fiskeren fra Bø i Vesterålen fikk nylig 

fornyet tillit hos fylkeslaget som han har 

 ledet de siste tre årene. Forut for møtet 

var det røster som ville kaste Tobiassen 

som leder. De mente han var for oljevenn-

lig og ikke talte fiskernes sak godt nok. 

Men lederen red stormen av og hevder 

at han på ingen måte er noen oljevennlig 

fisker, men vil heller være forbedt dersom 

det skulle gå så langt at fiskerne må leve 

sammen med olje næringen utenfor Lo-

foten og Vesterålen.

Demokratisk prosess
– Jeg er overbevist om at regjeringen vil 

bruke den tiden som er nødvendig til å 

samle inn nok kunnskap om konsekven-

sene av en eventuell oljeutvinning utenfor 

Lofoten og Vesterålen. For dem som måtte 

være i tvil så er vår organisasjon, i likhet 

med Norges Fiskarlag, i mot oljeutvinning 

i dette området. Vi er uansett veldig opptatt 

at den prossesen som skjer i dette spørs-

målet skal skje på en demokratisk måte. Vi 

er også nødt til å følge forvaltningplanen, 

sier Tobiassen.

– Stoler du på SV i regjeringen i olje-

spørsmålet?

På barrikadene
– Jeg kan si det slik at jeg er overbevist om 

at SV vil stå på barrikadene for å forsvare 

LoVe som et oljefritt område, uavhengig av 

om partiet er i regjeringsposisjon eller ikke. 

Jeg tror de kommer til å bruke alle midler 

for å nå frem med sitt syn i oljedebatten.

– Men hvorfor gikk SV da så mye tilbake 

i Nord-Norge under stortingsvalget?

Nådde ikke frem
– Jeg tror rett og slett at de ikke nådde frem 

med sitt budskap. De snakket et språk som 

vi nordlendinger ikke forstår. En annen sak 

er at jeg tror at mannen i gata vil ha mer 

kunnskap om konsekvensene av en oljeut-

vinning her, og eventuelt hvilke muligheter 

det vil gi for landsdelen.

Ikke travelt
Administrerende direktør i Norges Råfisk-

lag, Trygve Myrvang, vil ikke ha absolutte 

meninger om en oljeboring utenfor Lofo-

ten og Vesterålen. Men han er klar på at det 

skal stilles krav før man eventuelt starter 

med noen form for petroleumsvirksomhet 

i LoVe. Det må bygges kunnskap før man 

tar en endelig beslutning om hva som skal 

skje i dette området. Det har vi tid til, og 

fiskerinæringen fortjener det.

– Vi skal ikke ta noen sjanser. Vi skal 

ikke ta noen beslutninger som skader fis-

keriene. Enten vi er for eller i mot oljebo-

ring, skal vi ta den tid vi trenger for å ha 

den nødvendig kunnskapen som skal til i 

dette spørsmålet, sier Myrvang.

Tror ikke på boring i Lofoten
Skulle det noen gang bli aktuelt med petroleumsvirksomhet uten for Lofoten og Vesterålen (LoVe) tror jeg 
det vil være langt frem i tid. Regjeringen vil bruke den tiden som er nødvendig for å komme frem til en god 
løsning, sier leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Tom Tobiassen.
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Han skulle gjerne sett at det kom flere båter til kaia. Bjørn Arild Olsen og Lyngen Reker har kapasitet til langt mer råstoff enn fabrikken får tak i per dags dato.

Lyngen reker en 
institusjon i 60 år 
Håper på mer råstoff
Det er mulig sola ikke hadde fått med seg Gislefoss siste regn- og sluddvarsel. Rett nok var det bare så vidt 
hun snek seg over Lyngsalpene, men til gjengjeld kastet hun sitt trassige høstlys over trær, lyng og mose. 
Det var som hun ville kaste et ekstra lys over dagen og turen.
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Kontakten med kundene går foran alt annet. Slik er det også for Bjørn Arild Olsen. Handpilling av reker er tradisjon på Lenangsøyra. Det går fort unna – to grep og så er rekeskallet borte.

Tekst og foto: Svenn A. Nielsen

Fra fabrikken på Lenangsøyra i Lyngen  

– Lyngen Reker AS – kommer de beste re-

kene. I alle fall om vi skal tro de som jobber 

der, og det skal vi nok. De kommer fra den 

lille bygda med utsikt mot det næringsrike 

Lyngenbassenget, fjellene i nord og øst og i 

alle fall i dag en speilblank fjord. Knasende 

lettrensede reker, sprø i kjøttet og akkurat 

passe salte. Med hvitløkmajones og ferske 

butikkstekte rundstykker fra den lokale Jo-

kersjappa – nam, nam.

– Men vi skulle gjerne tjent penger også, 

sier Jack-Robert Møller, daglig leder ved 

Lyngen Reker AS idet han setter tennene i 

rekesmørbrødet han selv har laget. 

Men helsvart er det ikke:

– Vi tjener penger på skallreker og til dels 

håndpillede reker og har også bra margin 

på ferske maskinpillede reker. Vår utfor-

dring i forhold til lønnsomhet er maskin-

pilling basert på fryst råvare hvor vi trykkes 

av høye råvarepriser som blant annet har 

sammenheng med eksport av råvarer til Is-

land, forklarer Møller.

Bedriften eies av Stella Polaris AS og  

Lyngen Seafood AS med halvparten hver. 

Bak Lyngen Sefood AS står Bjørn Arild 

 Olsen, Odd Einar Eriksen som også er 

teknisk sjef ved Lyngen reker, Per Vegard 

 Mortensen og Jack-Robert Møller.

Under skiftende eierskap har bedriften 

produsert reker fra Lyngenbassenget i vel 

60 år.

Det startet med Bendix Olsen, handels-

mann på Lenangsøyra i første halvdel av 

1900-tallet. Han så båter komme helt nede 

fra Trøndelag for å fiske reker i fjordene 

under Lyngsalpene. Han manglet kai, men 

hadde en pram, og med den dro han ut og 

kjøpte reker fra båtene.

Den første tiden kokte han dem i salt-

vann med skallet på, men det tok ikke lang 

tid før han fikk kvinnfolkene i bygda til å 

rense dem før de ble sendt ut på markedet.

Den driftige kjøpmannen utviklet egne 

metoder og Lyngenreker ble etterspurt 

både i Norge og utenlandet, til å begynne 

med var det England man satset på.

I denne tradisjonen drives ennå Lyngen 

Reker AS. Og selv om hypermoderne mas-

kiner for lengst har gjort sitt inntog, har 

noen av kvinnene på Lenangsøyra, der noen 

hundre sjeler holder liv i samfunnet, fortsatt 

en inntekt fra håndpilling av reker. Storhus-

holdninger – restauranter og andre med 

særlig krav til kvalitet og eksklusivitet – ut-

gjør et lite men godt marked for bedriften.

En lokal flåte på godt og vel 20 båter sør-

ger for at driften drives kontinuerlig hele 

året. Halvparten av båtene driver i kom-

binasjon med andre fiskerier, resten har 

spesialisert seg på rekefisket, og Jack Ro-

bert Møller registrerer økende interesse fra 

fiskeflåten.

– Det har jo vært vanskeligheter i andre 

deler av fiskeriene, og vi er svært positive til 

nye fiskere som vil levere hit, sier Møller.
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Ulike markeder krever ulik innpakning. Etter at bedriften kom sammen med Stella Polaris i Kårvika i Lenvik, har den overtatt produksjonen av marinerte reker. Smak av urter og hvitløk, lime og 

curry og chili og koriander er nisjeprodukter som gir god pris.

Sammen med Jan Brox i Råfisklaget har 

de også drevet et kvalitetsprosjekt der ikke 

minst fiskerne er blitt involvert.

– Du skal ikke taue trålen for lenge før 

rekene tar skade av det, forteller Bjørn 

Arild Olsen, sønn av grunnleggeren Ben-

dix Olsen, og medeier i bedriften.

Problemet som oppstår ved for lang tid 

mellom hvert hal er at rekene dør. Noen 

kveles, andre kan bli stukket i hjel. Resul-

tatet er at den ikke krøller seg ved koking, 

og generelt blir den bløt og av mye dårli-

gere kvalitet. Men også for fiskerne er det 

lønnsomt å bidra til høy kvalitet. Prisene 

varierer fra 42,50–56,50 per kilo avhengig 

av størrelse og kvalitet.

I fjor gikk bedriften med et regnskaps-

messig underskudd på i overkant av en 

kvart millioner kroner. Omsetningen var i 

overkant av 30 millioner kroner, men det 

sier seg selv at det ikke er enkelt å holde et 

stort moderne anlegg når varekostnadene 

ligger på nesten 25 millioner kroner.

– Jeg synes ikke det er morsomt å drive 

når vi ikke tjener penger. Jeg blir rett og 

slett deprimert, og jeg tror ikke mange an-

dre hadde holdt på slik, sukker Jack-Robert 

Møller.

Konkurransen i markedet er beinhard. 

Noen lysning kan heller ikke skimtes. 

 Canada pumper billige reker ut i markedet, 

og om ikke fisket der skulle svikte, vil mar-

ginene forbli små.

Lederne ved Lyngen Reker AS er også 

svært skeptiske til at vi fra Norge leverer 

så mye reker til Island, som også er sterke 

konkurrenter på det europeiske markedet. 

70 prosent av produksjonen ved Lyngen re-

ker går til eksport. Sverige og Finland er i 

dag de største avtakerne.

– Det er en tragedie. Vi legger til rette for 

at utenlandske konkurrenter kan kjøpe fra 

oss. Her skulle vi ha hatt en avgift, og kom-

mer ikke fiskeindustrien snart i posisjon 

slik at vi kan tjene penger, ser det mørkt ut, 

mener Jack-Robert Møller og Bjørn Arild 

Olsen.

De to sier minsteprissystemet ikke må 

bli et makspris system, og de håper det 

ikke blir slik at alt for mange kjøpere duk-

ker opp i markedet og skaper økt konkur-

ranse om råstoffet.

– Råfisklaget vil jo gjerne være monopo-

list på førstehåndsomsetningen samtidig 

som de ønsker flest mulig aktører i mel-

lomleddet. 

Uansett; de to bedriftslederne på Le-

nangsøyra er i godt humør og frykter ikke 

fremtiden for egen virksomhet. Tvert i mot 

ser de at nye felt tas i bruk. Selv forsøker 

de å legge til rette slik at de kan kjøpe reker 

fra et større område. I dag henter de råstoff 

rundt om i store deler av Troms, selv om 

det stiller krav til logistikken.

– Vi ønsker oss fremfor alt mer råstoff, 

og vi vil ha reka fersk, sier Bjørn Arild 

 Olsen.
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Av: Svein-Arne Nilsen

Gunnar Klo AS har lange tradisjoner når 

det gjelder produksjon av hvalkjøtt. Tenden-

sen viser at det er nedgang i salget av dette 

produktet. Det til tross for at det i perioder 

har vært god etterspørsel etter hvalkjøtt og 

at dette er en god råvare. Nå er Gunnar Klo 

AS en av få produsenter som har hvalkjøtt 

å tilby i sommerhalvåret, men det er tyde-

ligvis ikke stort nok marked til at de selger 

ut alt de har på lager.

– Jeg tror den stansen som vi hadde i 

hvalfangsten på 1980-tallet, gjorde at vi 

mistet en del av våre markeder. Japan var et 

viktig marked for oss. De kjøpte både kjøtt 

og spekk fra Norge, men det gjør de ikke 

lenger. Dette markedet er helt borte. Det er 

klart at når en slik kunde blir borte, er det 

ikke lett å komme tilbake å få innpass på 

nytt. Jeg tror likevel at det norske markedet 

kunne vært mye bedre om vi hadde satt inn 

tiltak for å få solgt mer kjøtt i Norge, sier, 

produksjonssjef hos Gunnar Klo AS, Arne 

Antonsen

– Hvilke tiltak mener du kunne vært 

satt inn?

Det burde vært satt inn en storstilt mar-

kedsføring av hvalkjøtt. Her burde staten 

bidratt med støtte. Da tenker jeg på å få ut 

Hvalfangstnæringen 

Hvalfangstnæringen sliter med å få til lønnsomhet. Det er dårlig rekruttering til fangstsiden og markedet 
er borte. Kort sagt; næringen er inne i en kritisk periode.

Produksjonssjef Antonsen hos Gunnar Klo AS på Myre synes det er liten fortjeneste å hente i hvalkjøttproduksjonen. En storstilt markedsføringskampanje må til for å få større innpass 

i forbrukermarkedet, mener han.

.

sliter
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oppskrifter til gode middagsretter der kjø-

perne kunne få ideer til hvordan man kan 

lage delikate retter. Det handler mye om 

matvaner. Vi har en ny generasjon som har 

blitt en sterk kjøpegruppe. De er ikke vant 

til hvalkjøtt som middagsrett. Det er denne 

gruppen vi må gjøre bevisst på hvilken fl ott 

råvare hvalkjøtt er, sier Antonsen.

Liten rekruttering
Per Rolandsen er salgskonsulent i Norges 

Råfi sklaget med ansvar for alt av hvalkjøtt 

som produseres i deres distrikt. Han ser 

at de har en utfordring når det gjelder det 

produktet.

Også i Norges Råfi sklag har de merket 

seg at fl ere produsenter sliter med å få 

overskudd på salget av hvalkjøtt. Da er det 

forstålelig at fl ere vurderer om de skal fort-

sette med denne form for produksjon. Men 

han ser også andre utfordringer for hval-

fangstnæringen. 

– Etter årtusenskiftet ser vi store varia-

sjoner i antall dyr som er fanget. I 2000 ble 

det fanget 487 dyr. I 2003, et toppår, ble det 

fanget 647 dyr. Så langt i år har vi regis-

trert fangst av 483 dyr. Det vi registrerer er 

at det har vært en nedgang i fangsten de 

siste årene. Det som også er verdt å merke 

seg er at det er liten tilvekst til fangstsiden. 

Det er ikke bra. Vi vet at dette er en yrkes-

gruppe der man rekrutterer mye av folkene 

om bord i hvalfangstskutene fra de samme 

familiene. Dette gjør at næringen er inne i 

en kritisk periode, sier Rolandsen. 

Også han ser at det kunne ha vært gjort 

mer på markedsføringen av hvalkjøtt. Han 

forteller at det i perioder har vært nes-

ten umulig å få tak i hvalkjøtt selv om et-

terspørselen har vært tilstede. Nå mener 

Roland sen det er viktig å markedsføre hval-

kjøttet bedre og gjøre det tilgjengelig over 

hele landet. Det er også viktig at et tilstrek-

kelig antall dyr tas ut for å beholde en god 

balanse i økosystemet.

Verdikjeden må på plass
Lise Mangseth, markedssjef for fi sk og le-

der for markedsrådet for hvalkjøtt i Norges 

Råfi sklag, mener at hvalfangstnæringen 

fortsatt kan være liv laga. Men da må det 

etableres en god verdikjede med gode for-

brukertilpassede produkter.

Dagens store problem er at vi mangler 

en lett gjenkjennelig merkevare. Produk-

tene er heller ikke godt nok tilpasset for-

brukerne. Derfor trenger vi mer kunnskap 

om hvordan forbrukeren bruker kjøttet og 

hva som  etterspørres. Da kan man lage de 

rette produktene og selge dem i den rette 

disken i butikken.

– Når vi har dette på plass, kan vi drive 

effektiv og oppmerksomhetskapende mar-

kedsføring i form av reklame eller demon-

strasjoner i butikkene. Det norske dagligva-

remarkedet er Europas mest konsentrerte 

med stor konkurranse. Det krever derfor 

stor kompetanse fra leverandørkjeden, sier 

Mangseth.

Hun mener at god produktutvikling med 

mange produkter, kan være en måte å gjøre 

det på. Videre mener hun at det ville være 

nyttig om hvalkjøttprodusentene samlet seg 

og produserte den samme merkevaren. Det 

ville gi muligheten til å kunne tilby standard-

iserte produkter av ulik kvalitet. Da ville også 

hvalkjøttet bli mer synlig i butikkene.

– Det som er problemet er at verdikje-

den ikke fungerer, og da begynner hele 

næringen å miste troen på det de holder 

på med. Derfor tror jeg at ved å etablere en 

god verdikjede med gode forbrukertilpas-

sede produkter, kan hvalfangstnæringen 

ha en fremtid, sier Mangseth.

Per Rolandsen, ansvarlig for hvalkjøttet i Norges Råfi sklag. Foto: Thor E. Kalsaas
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Av: Gunnar Grytås

Motbør i markedet
Framfor alt er 2009 det året da torsken fra 

Norge møtte en motbør i markedet som 

bare de færreste trodde var mulig. Det 

meste av 2008 var preget av optimisme og 

tro på fortsatt opptur. Av høye priser på tor-

skekvoter, råstoffkamp og overpriser. 

Så dundret næringa inn i en motbakke 

høsten 2008. Over natta var det nesten 

stopp i omsetninga av fryst torsk på auk-

sjonene.  Ingen var lenger villig til å betale 

30–40 kroner for stor torsk i et sugende, 

globalt marked. I den grad det var snakk 

om salg, handlet det om minstepris. Trål-

og autolinerederiene valgte å legge fang-

sten på lager (minst 4.000 til 5.000 tonn 

torsk og hyse) i påvente av bedre priser.  De 

måtte vente lenge. Frykten for at proppen 

i markedet skulle bli stående helt fast når 

vinterfisket med nye kvoter startet opp i 

 januar, spredte seg. Den slo ikke feil.

Sjokkbølger
I mellomtida kom pengekrisa. Finanshus 

og banker vaklet og mange gikk overende. 

Først i USA, deretter Europa.  Sjokkbølgene 

spredte seg fra finansmarkedet til  produk-

sjon, handel og forbruk. Det handlet om 

råtne lån, verdiløse garantier og manglen-

de tillit til at alle som  skulle betale, kunne 

det. Sjølsagt rammet dette også markedet 

for sjømat, og særlig den dyre torsken var 

omgitt av billigere arter og produkter.

Vinterfisket, Lofotfisket og vårtorskefis-

ket i Finnmark ble for flåtens del en sam-

menhengende kamp om å få levere og ber-

ge mest mulig av prisen. For industrien ble 

det en hårfin balansegang mellom hensynet 

til  egen økonomi, vurderinger av markedet 

og ikke minst den interne konkurransen  

på den ene siden, og på den andre: Hensy-

net til fiskerne og samfunnsansvaret. Men 

det var ikke til å unngå at fiskeprisene kom 

under voldsomt press, og at debatten om 

råfisklov og fiskesalgslagens makt blusset 

opp på nytt. Både med ideologiske og mer 

pragmatiske innfallsvinkler.  

30 prosent ned
Resultatet av flere runder med forhandlin-

ger er så langt at minsteprisen på stor torsk 

er satt ned med over 30 prosent. Med et 

unntak for seien, har også annen hvitfisk 

blitt kraftig redusert i pris. Likevel opplev-

de mange fiskere problemer med å levere 

fangstene, noe som var ekstra bittert fordi 

torsken var lett tilgjengelig.

2009 og startet med en svært gunstig 

kvotesituasjon, men ved utgangen av sep-

tember stod det mellom 180.000 og 190.000 

tonn torsk, hyse og sei igjen å fiske. Cirka 

… når Torsken os feyle …
Når torskefisket svikter – denne gangen på grunn av ei markedskrise – skjelver grunnen under kyst-Norge.  
At det samtidig er toppår for både laks og de to ville feitfiskartene; sild og makrell – hjelper så lite.
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60.000 tonn av dette var torsk, noe som er 

et uvanlig høyt restkvantum til Norge å 

være. 

Hardere konkurranse
Trolig er det flere årsaker til at torskemar-

kedet har brutt sammen. Men i ettertid sier 

nesten alle at etter flere år med økende pri-

ser var det all grunn til å vente en kraftig 

korreksjon. Torsken fra Nord-Atlanteren 

har i løpet av få år fått hardere konkurranse 

fra nye og langt billigere råstoff og pro-

dukter fra oppdrett i Asia. For noen er et 

hvitt fiskestykke et hvitt fiskestykke uansett 

om opprinnelsen er pangasius eller gadus 

morhua. 

Når den økonomiske krisa kom på top-

pen av dette, med summen av tyngende 

gjeld, arbeidsløshet og private «stram inn 

beltereima-tiltak»  hos noen hundre millio-

ner EU-forbrukere, sier det seg sjøl at den 

dyre torsken stod lagelig til for hogg.

Verst for saltfisken
Langs kysten i nord gikk dette verst ut over 

bedriftene som i hovedsak lever av å salte 

fisk. De ligger på strekningen Vest-Finn-

mark til Vesterålen, og mange av dem er 

helt avhengig av det fisket og den produk-

sjonen som skjer i årets tre første måneder. 

Men i toppsesongen stoppet eksporten 

nesten totalt opp, og prisene falt dramatisk. 

Fra juli/august og frem til nå har det løsnet 

noe, men prisene som burde vært over 50 

kroner, ligger like over 30. Når fisken blir 

liggende månedsvis på lager betyr det store 

kapitalutgifter, lavere vekt og dårligere kva-

litet. For å unngå et konkursras lovte regje-

ringa ei  ny ordning med likviditetslån til 

industrien med ei ramme på 250 millioner. 

Her var det særlig saltfisk- og tørrfisknæ-

ringa Helga Pedersen hadde i tankene, og 

ikke minst faren for at dødslista utover høs-

ten – foran en ny vintersesong – skulle bli 

lang.

Kan bli trasig
Også andre deler av industrien sliter tungt. 

Samarbeidet om tørrfiskeksporten til Italia 

har brutt sammen, og prisene har gått kraf-

tig ned.  I kombinasjon med redusert ek-

sport kan det bli et trasig sluttresultat. Fal-

let i råstoffpriser har i løpet av året ført til 

kraftig økning i eksporten av fryst råstoff til 

Kina. Markedet for filetblokk som ikke var 

lett fra før, er i alle fall ikke blitt bedre. Den 

delen av næringa som har greid seg best er 

eksporten av fersk filet og rundfisk. Samti-

dig har torskeoppdrett fått en ny smell da 

eksportprisene ramlet langt under produk-

sjonskost.

Den tradisjonelle fiskeindustrien i Norge 

har aldri tjent mye penger. Etter et svakt år 

i 2008 er de fleste bedriftene nokså skade-

skutt før dårlig 2009-regnskap kommer på 

toppen.  I dagens struktur er nesten hvert 

anlegg en hjørnesteinsbedrift. Men det 

blir også lenger mellom disse.  I år har det 

gått særlig hardt ut over Nord-Troms der 

Nergård-konsernet har avgjort å legge ned 

både Skaretfisk på Arnøya og det gamle fi-

letanlegget på Skjervøy.

Kiloprisen verst
Status så langt, i den grad den kan måles 

i eksportverdi, er at  salget av torsk er re-

dusert med 600 millioner;  4,1 til 3,5 mil-

liarder for årets ni første måneder Men 

kvantumet har økt fra 86.000 til 97.000 

tonn. Desto verre blir nedgangen i kilopris 

på produktene. Den har falt fra et snitt på 

48 til 36 kroner.

Eksporten av saltfisk totalt (torsk og sei) 

er redusert fra 1,2 milliarder til 600 mil-

lioner. Kvantumet er redusert fra 28.000 

til 20.000 tonn, mens snittprisen har gått 

ned med over 10 kroner till 33,18 hittil i 

år. Også utviklinga i Portugal gjenspeiler 

torskekrisa. Et verdifall så langt fra 1,6 til 

1,1 milliard, også her et prisfall rundt 10 

kroner i snitt; fra 46 til 37 kroner.

Total vekst
Men nedgangen for torskefiskeriene blir 

mer enn oppveid av framgang for resten 

av fiskeri-Norge. Hittil i år ligger ei samla 

sjømatnæring nesten fem milliarder foran 

skjema til rekorden på 40,5 milliarder fra 

i fjor. Årsaka er  sterk vekst i eksporten av 

laks – i volum og enda mer i pris. Det blir 

store tall når snittprisen for 488.000.000 

kilo laks hittil i år har vært 34 kroner – seks 

kroner mer enn i 2008.

I Chile har et sammenbrudd som skyl-

des en kombinasjon av sykdom og miljø-

problemer  gjort  det mulig for norsk lak-

senæring å styrke sin posisjon i markeder 

der billig laks fra Chile har presset hardt 

på i flere år. Blant annet holder Norge på å 

gjenvinne USA til tross for 17–18 år med 

drepende straffetoll. 

Med finanskrisa som bakteppe, er det 

likevel mest oppsiktsvekkende at ekspor-

ten til de fleste EU-landene har økt i volum 

samtidig som prisen har gått kraftig opp. 

Dette gjelder  i like stor grad Russland og 

delvis Japan.

Laks, sild og makrell
Lakseveksten står for fire av fem milliarder 

i økt eksportinntekter. Den siste kan i ho-

vedsak tilskrives eksporten av pelagisk fisk;  

sild og makrell. Også her betales det bedre. 

Særlig for silda der nesten hele eksportvek-

sten skyldes prisvekst. For makrellen er det 

mer snakk om en kombinasjon av pris og 

volum.  I 2008 ble det lagt merke til at Ni-

geria var blitt en av de store importørene av 

norsk sild. I 2009 er det ekstra gledelig at 

dette banebrytende salget til et nytt marked 

i Afrika holder seg oppe til tross for en be-

tydelig prisoppgang.

Det dystre unntaket er og blir torsken.  

Men sjøl om trenden for 2009 holder seg, 

og kanskje forsterkes, skal det godt gjøres 

at torskekrisa vil gi så mye som en milliard 

i eksporttap for året totalt. Og hva betyr en 

tapt milliard når eksporten for 2009 forsik-

tig anslått vil havne på 42–43 og i beste fall 

bortimot 45 milliarder?

«Skuld Torsken os feyle»
Sannsynligvis svært mye, om vi skal legge 

temperaturen i den politiske debatten om 

torskekrisa, årsak og virkninger til grunn.  

I flåten,  i industrien og i mange kyst-

samfunn som er avhengige av at leddene 

i næringa kan jobbe sammen, er usikker-

heten foran  neste vinter til å ta og føle på. 

Rekordkvoter har liten verdi når ingen vil 

kjøpe fangstene og markedet er dødt.

Dikterpresten Petter Dass formulerte i 

sin tid spørsmålet «Skuld Torsken os feyle, 

hvad  havde vi da» Over 200 år senere har vi 

enorme mengder laks, sild og makrell som 

var ukjente verdier i dikterpresten sitt res-

sursregnskap. Men uten torsken,  i havet så 

vel som i markedet, vil det alltid være noe 

som mangler.

15



Tekst og foto: Bjørn Tore Forberg

Fiskeriminister Helga Pedersen har benyt-

tet Husøydagan til å presentere regjeringas 

beslutning om å bevilge 250 millioner kro-

ner i likviditetslån til fiskeindustrien. Salt-

fiskbedriftene tynges av historisk saltfisk-

krise. Mange har tapt egenkapitalen. 

Helga Pedersen smeller tilbake mot 

Sanner: – Regjeringa har gått inn med 

milliardbeløp for å berge norsk næringsliv 

unna de største globale finansskredene si-

den 1929. 

Samferdselsminister Liv Signe  Navarsete 

følger på og bygger opp under omfanget av 

rødgrønn innsats.

Bakalaokysten blør
Det er oppkjøring foran stortingsvalget, 

bakalao-delen av kysten blør og fiskeproduk-

sjonshallen hos Brødrene Karlsen i  Husøy 

på Senja har for 20. år på rad rigget opp lan-

dets viktigste fiskeripolitiske talerstol.

Det vil si: Første gang det virkelig tok 

av, var i 1994 da statsminister Gro  Harlem 

Eventyrhelga da folketallet 
på Husøya ble 12-doblet
– Dette papiret kan vise seg å være verdiløst, nærmest roper Høyre-toppen Jan-Tore Sanner ut over 400 
tilhørere på fiskebruket hos Brødrene Karlsen i Husøy.
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Brundtland kom til Husøydagan. Hun 

møtte veggen i et hederlig forsøk på å få 

kystens folk til å stemme Norge inn i EU i 

andre og hittil siste forsøk.

Men Gro lyktes med sitt budskap num-

mer to. Husøydagan skulle for ettertida 

være fiskeriseminaret der alle kommende 

fiskeriministre måtte møte. Og hittil har 

alle vært der. Helga har så langt vært på 

Husøy to ganger. Svein Ludvigsen er blitt 

fast gjest.

Naturstridig
– Egentlig er det naturstridig at 300 til 400 

mennesker møter opp på et kaldt fiskebruk 

en lørdags kveld for delta i et fiskeriseminar. 

Det sier Mathilde Karlsen, mot sin vilje 

kalt «Mor Husøy». Tidens trend er ikke ak-

kurat å delta på folkemøter, i alle fall ikke 

lørdags kveld. Det var Mathilde som for 21 

år siden var i Trøndelag og fikk ideen om at 

også Husøy med sine 240 innbyggere kun-

ne få til et lokalt markedsarrangement.

– Det er fortsatt Mathilde som er krum-

tappen, spesielt med å få deltakere til se-

minaret. Etter det jeg hører skal det ikke 

være vanskelig å få stortingstopper og 

andre topper til å stille opp, sier lederen i 

grendeutvalget på Husøy, fiskeren Torfinn 

Tøllefsen.

Rikskjendiser
I tillegg til overskrifter etter de årlige 

Husøydagan, ble Husøy-folket rikskjendi-

ser i vinter da TV2 sendte realityserien «Da 

damene dro». Grendeutvalget og alle andre 

på Husøy merket økt interesse for den lille 

og tett befolkede øya innerst i Øyfjorden. 

De fryktet for at det skulle bli plassmangel 

både for folk og biler. Og trangt ble det. 

Grovt beregnet var det 4.000 som kom, og 

folketallet på 240 ble 12-doblet.

Normalt er det 40–50 campingvogner 

og bobiler som kommer til Husøyadagan. 

Denne gangen var tallet mer enn doblet. I 

tillegg var antall biler så høyt at det ble nød-

vendig med avansert trafikkdirigering. Øya 

var full, og på Senjasida var det biler helt 

opp til Storsvingen for den som måtte være 

lokalkjent, halvannen kilometer.

Stinn kai
Fullt var det også på kaikanten da Arild 

Braathen i Redningsselskapet, fra rednings-

skøyta, introduserte dåpen av Elias-båten 

«Elias Steinbiten», en jubileumsgave fra 

Norges Råfisklag som skal bidra til at kyst-

unger blir tidlig båtvante.

– Så mange har aldri stått på kaikanten 

hos Brødrene Karlsen, sa Braathen. Kan-

skje var det et par tusen.

Administrerende direktør Trygve Myr-

vang overrakte også på vegne av Råfisklaget 

og Fokus Bank en sjekk på 30.000 kroner 

i stipend.  Denne gangen gikk sjekken til 

Grov skole for arbeidet for kystkulturen. 

Gjennom årene er det mange stipendie-

kroner som har gått til kystkulturens frem-

me via Husøydagan.
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Penger til lokalsamfunnet
Torfi nn Tøllefsen, Mathilde Karlsen og de 

fem andre i grendeutvalgets styre skal også 

strø penger over kystkultur og ungdoms-

arbeid på Husøy når nettoen er klar. I fjor 

fi kk blant annet skolen på Husøy penger 

nok til en oppegående datapark.

– Vi har fått godt med tilskudd fra 

Husøydagan opp gjennom årene, så det er 

mye vi slipper å kreve fra kommunen, sier 

rektor Knut Pettersen ved Husøy skole, en 

av de få skoler i landet med en sjark i sko-

legården. Skolen har forøvrig rikelig med 

elever og barnehagen er sprengt. Folketal-

let har lenge hatt en økende tendens, og er 

i øyeblikket på 243. Også det er nærmest 

naturstridig på en kyst der innbyggerne 

blir stadig færre.

Mye dugnad
I tillegg til marked, fi skeriseminar, diverse 

matserveringer, fi skerestaurant og kultu-

relle innslag, inneholder Husøydagan fest 

både fredag og lørdag, og kirkedag med 

kulturelt innslag på søndag.

– Det er lagt ned mye dugnad her på 

Husøy gjennom 20 år. Kjerringene har 

planlagt, bakt og laget matretter, og gub-

bene har rigget, båret, organisert og ryddet. 

Dugnaden gir samhold og kanskje mindre 

bygdekrangel enn en del andre steder. Det 

blir en del bal mens det står på. Men jeg 

våknet tidlig søndag morgen etter Husøy-

dagan, og gledet meg allerede til neste års 

arrangement, sier Torfi nn Tøllefsen.

Debatt om detaljer
De 250 millioner kronene som var hetest 

debattert på seminaret, skal styrke saltfi sk-

bedriftenes rygg til å kunne bære vinterens 

torskesesong. Da Jan-Tore Sanner betvilte 

verdien av bevilgningen, var det fordi dje-

velen sitter i detaljene. De som får lån skal 

være sunne bedrifter, og bedrifter som alle-

rede er belagt med pant og krysspant, og 

likviditetslån forutsetter at bankene avgir 

sikkerhet. Det er slett ikke sikkert at så 

skjer. Da det tikket inn mot valgdag var de-

taljene fortsatt ikke klare. Bare «kanskje» 

når pengene fram.

På Senja-sida – der festen og fi skerestau-

ranten fi nner sted – var det i år stappfullt av 

tapsbringende tørrfi sk. 800 tonn lå det her 

før også Brødrene Karlsen begynte å selge 

med tap. Fest og restaurant måtte huses i 

telt.

Kjøpte med tap
– Roar Karlsen og de øvrige ved Brødrene 

Karlsen viste betydelig samfunnsansvar da 

de kjøpte fi sken fra de lokale fi skerne i vin-

ter. Til priser de visste ville gi tap. Vi har len-

ge skjønt at det er av stor verdi å ha en lokal 

kjøper, men i år fi kk vi det alvorlig bekreftet. 

De jobber godt og framtidsrettet, så vi håper 

tapet ikke blir for stort. Til vinteren er det 

vi fi skere som får smellen med priser som 

ligger 40 prosent under fjoråret og årets tid-

ligvinter, sier fi sker Torfi nn Tøllefsen.

Den mangeårige SVer Jack Jensen er-

klærte overgang til Høyre under Husøy-

dagan, og Jan-Tore Sannner noterte det 

som et snev av høyrevind.

Hvem vet hvor vinden blåser på Husøy 

neste år?
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Våte graver – ei nydelig bok

Av: Svenn A. Nielsen

Journalist Gunnar Grytås i Fiskerbladet-

Fiskaren har samlet 13 historier i ei vak-

ker bok. 13 historier om forlis langs kysten 

gjennom vel 100 år. Det er som forfatteren 

selv skriver i forordet:

Havet utanfor Troms er ei kjelde til rik-

dom, – men det kan og vere ei årsak til 

fattigdom – og ikkje minst til store tap og 

tunge sorger.

Gunnar Grytås tar oss rett inn i den store 

dramtikken. Til DS «Eidsfjord » som skul-

le slepe 21 fi skebåter til Lofoten i februar 

1894. Det endte i den våte grav for seks av 

dem da de ble overrasket av orkanaktige 

byger i Rystraumen. Båtene som var under 

slep kolliderte med hverandre, trossene 

som festet dem til «Eidsfjord» fi ltret seg 

inn i hverandre. Tragedien var et faktum.

Men ett er historiene om de dramatiske 

og tragiske hendelsene. Noe helt annet, en 

sterk dimensjon ved boka, er at den setter 

hendelsene inn i en større helhet. Her får vi 

vite om både redskaper og mannskap, om 

fangstmetoder og om den rivende utvikling 

innen fi skeriene fra slutten av det 19. år-

hundre og frem til dagens moderniteter.

Gledelig er det også at året 2008 ble det 

aller første der ingen fi skere ble meldt om-

kommet på havet. Det forteller kanskje mer 

enn noe annet om utviklingen av sikkerhe-

ten til en yrkesgruppe som alltid med livet 

som innsats har skaffet seg, sin familie og 

landet sårt tiltrengte inntekter. I dag er det 

vel ingen som kan forstille seg hvordan det 

var å drifte langs kysten i åpen båt med årer 

og seil som eneste fremkomstmiddel, og 

uten skydd mot vær og vind.

For den historieinteresserte vil det anta-

kelig også være nyttig at forfatteren har tatt 

seg bryet med å lage solide registre. Her 

fi nner vi oversikt over kilder og litteratur, 

hvor bildene er hentet fra, båtregister og et 

komplett navneregister.

Ei av historiene handler om 14 mann om 

bord i banklinebåten «Nysjø» med stø kurs 

mot Kræmerkaia i Tromsø og en varm vel-

komst. De nådde aldri frem. Båten ble rent 

i senk av den Øst-Tyske lastebåten «Trat-

tendorf» og ble mer eller mindre kløvd.

Ei av de verste ulykkene, og også mest 

dramatiske, hendte i Vestisen i 1952. Trom-

sø, Balsfjord og Sunnmøre ble rammet da 

fem fangstskuter og 78 mann aldri kom 

hjem fra isen.

«Slik vind som det var desse dagane har 

eg aldri opplevd, korkje før eller seinare. 

Barometeret sto og dirra med utslag oppi 

tre–fi re strek kvar veg, og det fall ikkje til 

ro før etter eit par dagar. Vi kjende orkanen 

i heile kroppen, og presset på trommehin-

nene var så sterkt at vi trudde dei skulle 

sprengjast kva tid som helst. Uansett kvar 

du var, i lugaren eller styrhuset, kjende du 

dette forferdelege presset på trommehin-

nene», forteller ishavsskipper Kåre Peder-

sen til Gunnar Grytås.

Også det mystiske forliset til «Utvik Se-

nior» har forfatteren behandlet. Et forlis 

man ennå den dag i dag ikke kjenner år-

saken til. Var det en ubåt fra det tidligere 

Sovjetunionen som rente båten i senk? Ni 

mann omkom.

«Ein eller annan stad, heime i Noreg 

 eller i eit anna land, fi ns det truleg nokon 

som veit kva som skjedde – og kvifor», 

skriver Gunnar Grytås i innledningen til 

kapitlet.

Han har med boka «Våte graver» skapt 

et verdifullt dokument og ikke minst et 

vakkert minnesmerke mellom stive per-

mer som står der, ikke bare i respekt og til 

minne om dem som er omtalt, men som 

en bauta i bokhylla over alle de tusener 

som aldri kom hjem.

Tittel: Våte graver, 175 sider

Forfatter: Gunnar Grytås

Forlag: Samlaget

Vi har levd med livet i handa her nord. Mer før enn nå. Men historien om alle dem som aldri kom hjem 
fra fangst og fi ske er en del av den nordnorske virkeligheten.

Forfatteren Gunnar Grytås er journalist i FiskeribladetFiskaren. 

«Våte graver» – ei vakker bok om en vill kyst som har tatt mange liv.
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Sertifikat som Miljøfyrtårn
Av: Thor E. Kalsaas

Norges Råfisklags hovedkontor i Tromsø er 

sertifisert som Miljøfyrtårn. Forvaltnings-

sjef Lena Pettersen fikk under en seremoni 

i Tromsø rådhus 23. september overrakt et 

sertifikat som et synlig bevis på dette. Ord-

fører Arild Hausberg i Tromsø kommune 

stod for overrekkelsen. Miljøfyrtårn er en 

nasjonal sertifiseringsordning rettet mot 

virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Råfisklaget er opptatt av miljø i videste 

forstand, og legger til grunn for all sin virk-

somhet at havets ressurser skal forvaltes 

på en bærekraftig måte til glede for frem-

tidige generasjoner. Også i eget hus er det 

da viktig å tenke miljø. Derfor startet Rå-

fisklaget en prosess med miljøsertifisering. 

Hovedkontoret har nå fått sitt synlige bevis 

og målet videre er at hele organisasjonens 

virksomhet skal få et grønt stempel.
F.v. Ordfører Arild Hausberg i Tromsø kommune, 

miljøvernrådgiver Wim Weber i Tromsø Kommune og 

forvaltningssjef Lena Pettersen i Norges Råfisklag.

Av: Svenn A. Nielsen

Lutefisksesong
Lutefisksesongen åpnet offisielt på den 

ærverdige restauranten Gamle Radhus 

15. oktober i Oslo, og dagen etter snakker 

prosjektleder Ragnhild Heen og informa-

sjonsdirektør Christian Chramer på inn- 

og utpust om den massive fiskekampanjen 

vi står foran i de største nasjonale marke-

dene.

I noen uker fremover skal fersk torsk 

markedsføres i de store nasjonale maga-

sinene og ukebladene. Ei brosjyre med 

smakfulle men enkle fiskeretter skal spres 

med et sterkt håp om at folk også i Norge 

skal bytte mye av den julestrie kjøttmaten 

ut med fisk.

Spleiselag
Fra uke 41 – 48 skal kampanjen gå for fullt i 

det som er et spleiselag mellom EFF, salgs-

lagene og departementet.

– Vi bruker også kvalitetsmerket, kam-

panjen der Norges Råfisklag er aktivt med, 

og som er en garanti for at fisken har fått 

god og riktig behandling fra hav til kunde, 

forteller Ragnhild Heen.

25 millioner fra departementet
Torsk, kveite og laks er de fiskeslagene kam-

panjen fokuserer på, og Christian Chramer 

forteller at Fiskeridepartementet som en 

følge av finanskrisen la 25 millioner kroner 

ekstra på bordet. 

I samarbeid med salgslagene er så kam-

panjen blitt til. De viktigste markedene fin-

ner vi i Italia, Spania, Portugal, Brasil og 

ikke minst Norge, og nå i november skal 

EFF meisle ut sin strategi også for de neste 

tre årene.

Selv om kampanjen vil gå, for en stor 

del i Aftenposten, lover Ragnhild Heen at 

også nordnorske medier er inne, og at vi vil 

merke den i landsdelen.

Julekampanje til 41 millioner
41 millioner kroner ekstra til en nasjonal kampanje. Eksportutvalget 
for fisk (EFF) satser tungt foran jul.

Ragnhild Heen, prosjektleder i Eksportuvalget for fisk. Christian Chramer, informasjonsdirektør i Eksportutvalget for fisk.
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Rockekonsert for fi sken
Hva synes fi sken om en sammenhengende rockekonsert over fl ere 

uker?
Den omstridte seismikkskytingen utenfor Vesterålen fi re uker i 

juli var omstridt og ble derfor fulgt opp av Havforskningsinstitut-

tet, på oppdrag fra Stortinget.

For å lete må man skyte seismikk. Seismikkinnsamlingen ble 

gjort om sommeren, for å forstyrre dyrelivet i området minst mulig.

Men salvene høres godt. De blir avfyrt hvert 10. sekund, fl ere 

uker i strekk. På grunn av den kraftige lydforurensningen, blir sky-

tingen beskrevet som å måtte være til stede på en sammenheng-

ende rockekonsert. Forskerne vet at fi sk og hval kan høre seismikk-

skuddene som blir avfyrt, over 100 kilometer unna.

Fantastisk materiale

Toktleder Egil Ona ved Havforskningsinstituttet vil ikke røpe resul-

tatene av undersøkelsene han og kolleger har gjort fra forsknings-

fartøyet «Håkon Mosby» og seks ulike fi skefartøyer i sommer.

De blir offentliggjort når Oljedirektoratet og Fiskeri- og kystde-

partementet får sine rapporter en gang i høst.

– Men vi har greid å samle et fantastisk datamateriale som vil gi 

mange svar, avslører Ona. 

Forskningsprosjektet i sommer er et av de mest omfattende i 

verden på effekten av seismikk og hvordan skyting påvirker marint 

liv og fi skefangst. En mindre undersøkelse på Nordkappbanken på 

90-tallet viste en halvering av fi skemengden.

Annen forskning gjort på yngel og larver ved Austevoll havbruks-

stasjon viste at skadene på fi skelarver var vesentlig mindre enn 

ventet.

Fisk snakker 

Lyd er et veldig viktig kommunikasjonsmiddel for marine pattedyr 

og for mange fi skearter. Spørsmålet forskerne ved Havforsknings-

instituttet skal gi oss svar på i løpet av høsten, er i hvor stor grad 

seismikk fører til at fi sken rømmer unna, og om fangstene reduse-

res for fi skerne. (Bård Amundsen/Norges Forskningsråd Artikke-

len er forkortet men kan leses i sin helhet på www.forskning.no)

Hvor fersk er fi sken?Forbrukerne tror fersk fi sk i fi skedisken maks 
er to–tre dager gammel. Men det er sjelden 
den er så nyfanget. Snart kan kundene kreve 
å få vite hvor gammel fi sken er. Det kan bli 
en utfordring for norsk fi skerinæring. Fra 1. 
januar neste år innføres de nye reglene. Da 
skal all fi sk være merket med fangst- eller 
slaktedato.

Dermed vil kundene vite nøyaktig hvor 
fersk fi sken er når de står ved fi skedisken.Nofi ma Marked har på oppdrag av Fiskeri- 
og kystdepartementet undersøkt forbruker-
nes forventinger til fersk fi sk.– Undersøkelsen viser at folk tror at fi sken 
i fi skedisken er mye ferskere enn den egent-
lig er. Hvordan vil kunden reagere når det vi-
ser seg at fi sken er eldre enn han eller hun 
tror? Vil de føle seg lurt og heller kjøpe kjøtt 
til middag, spør forsker Bjørg H. Nøstvold ved 
 Nofi ma Marked. (www.forskning.no)

Kjempeekkolodd: Seismikkfartøyene bruker luftkanoner som slepes som en vifte fl ere tusen meter bak fartøyet. Olje, 

gass og andre geologiske strukturer kartlegges. Illustrasjon av havbunnsseismikk: P = trykkbølger, S = skjærbølger. (Se 

www.statoilhydro.com for full forklaring av illustrasjon)

Oppdrettstorsk spreier seg

Det har vore hevda at rømt oppdrettstorsk dør før han 

rekk å blanda seg med sine ville artsfrendar. No vi-

ser omfattande forsøk at oppdrettstorsken klarar seg 

utmerkt ute i det fri. Det er lite som tyder på at han 

ikkje kjem til å blanda seg med villtorsken.

Oppdrettstorsk gyt i merdane, og treng ikkje å  rømme 

for å spreia sitt genetiske materiale. 

Det store ankepunktet mot næringa er risikoen for 

blanding av genetisk materiale frå vill- og oppdretts-

torsk. Det kan på sikt resultera i ei kritisk utarming 

av villtorsken.

Grundige undersøkingar så langt har dokumentert at 

tilhøva ligg til rette for slik kryssing.

Seniorforskar Knut E. Jørstad ved Havforskingsin-

stituttet trur det berre er eit spørsmål om tid før dei 

første hybridane ser dagens lys.

I 2009 reknar dei med å få sikre svar på om det føre-

kjem kryssing. Spørsmåla som då melder seg er om 

desse hybridane er levedyktige og korleis  innkryssinga 

påverkar villtorsken.

(Marie Hauge/Havforskningsinstituttet. Artikkelen 

er forkortet men kan leses i sin helhet på www. forsk-

ning.no)

Verdens raskeste
Verdens raskeste bakholdsangrep er nå fi lmet av dan-ske forskere. Bak overfallet står en hoppekreps som akselererer raskere enn et jetfl y. For et dyr med en størrelse på under én millimeter virker vannet like tykt som sirup, og den minste bevegelse burde raskt avsløre vannloppas intensjoner. Det plutselige utfallet mot byttedyret skjer med en fart av 100 mm per se-kund og er overstått på få millisekunder.Det tilsvarer 360 meter i timen, og hvis det lille dyret hadde menneskestørrelse, ville det tilsvare en fart på om lag 2000 kilometer i timen. (www.forskning .no)

Christian Chramer, informasjonsdirektør i Eksportutvalget for fi sk.



Av: Svein-Arne Nilsen

Dårlig butikk
Vi møtte dem nylig da de holdt på å gjøre 

seg klar for å gå til Finnmark på krabbefis-

ke. De er et mannskap på fire som aldri tid-

ligere har prøvd denne formen for fangst-

ing. Derfor er dette noe helt nytt for alle om 

bord. Det de har erfart de siste årene, er at 

å ligge med snurrevad og drifte etter sei, 

hyse eller torsk om høsten, ikke har vært 

noen god butikk. Nå er det gode priser på 

kongekrabben, og da fant de ut at det kun-

ne være verdt å prøve noe nytt.

Tror på krabbefisket
– Når det er et marked for det og det betales 

rimelig godt for kongekrabben, da mener 

vi det kan være lønnsomt å prøve dette fis-

ket. Det har vært vanlig å få mye krabbe på 

fjordene i Finnmark. Men for oss har det 

ingen hensikt å ligge med en 60 fot stor båt 

å fiske der. Vi må lenger ut i havet for å ha 

håp om å gjøre gode fangster, sier skipper 

Hermansen.

Investert mye
Men skal du være med på dette fiske, må 

du også ha utstyr for det. Derfor har de nå 

investert for vel 800 000 kroner i teiner og 

utstyr om bord. Det er ingen andre båter fra 

Øksnes som noen gang tidligere har satset 

så tungt på denne typen fiske. 150 teiner 

er kjøpt inn for å kunne drive et effektivt 

krabbefiske. Nå er det fritt fiske etter krab-

be utenfor 12 mila og øst for Nordkapp. Det 

er i dette området med Mehamn som base, 

at M/K «Havstein» skal prøve å skape seg 

lønnsomhet.

«Førstereisgutter»
– Vi er førstereisegutter når det gjelder 

fiske etter krabbe. Derfor regner vi med å 

prøve og feile når vi nå setter kursen mot 

Finnmark. Vi har prøvd å hente inn så mye 

informasjon som mulig fra folk som har 

drevet med denne typen fiske i noen år. Det 

er ikke bare krabbeteinene som skal fun-

gere, men også det nye utstyret som vi har 

montert om bord skal virke for at vi skal få 

det til, sier skipperen.

En positiv egenskap ved teinene er at de 

ikke er så avhengig av godt vær for å kunne 

fiske.

3–4 måneder i Finnmark
Nå er den 60 fot store Øksnes-båten kom-

met til Finnmark og Mehamn. Her regner 

de med å bli frem til jul i første omgang. 

Det er i desember og januar man har de 

beste forholdene for gode krabbefangster. 

Derfor må de belage seg på å bli i Finn-

mark i 3–4 måneder.

– Vi legger opp til å bli her nord i noen 

måneder nå. Vi er som sagt ikke vante 

med krabbefiske og da må vi også ta tiden 

til hjelp. Det blir kanskje en form for lot-

teri for oss. Men den som intet våger, han 

vinner heller ikke noe. Vi har allerede hatt 

våre første turer på feltet, men det ble bare 

fangster på noen hundre kilo med krabbe 

for oss. Det skal visstnok være vanlig at det 

ikke er så mye kongekrabbe der vi fisker på 

denne tiden. Vi er likevel optimister og tror 

på større fangster etter hvert, sier mann-

skapet på M/K «Havstein».

25 kroner kiloet
Prisen på den største krabben ligger på et 

snitt på 25 kroner pr kilo. Målet er å fiske 

100 tonn krabbe frem til jul. Da mener fir-

kløveret at de skal være fornøyd og at de har 

sikret seg en akseptabel «julegave».     

M/K «Havstein» tenker nytt:

Satser tungt på krabbefiske
Skipper Remi Hermansen og hans mannskap på M/K «Havstein» 
fra Myre er lei av dårlig snurrevadfiske om høsten. De ønsker å prøve 
noe nytt. Med en investering på 800 000 kroner i teiner og utstyr, 
satser de nå tungt på kongekrabbefiske.

Mannskapet om bord i M/K «Havstein». (F.v) Per Atle Pedersen, Marius Knudsen, Stian Amundsen og skipper Remi Hermansen er klar for å sette kursen mot Finnmark for å prøve 

fiske etter kongekrabbe. 
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Deilig å være norsk, i Danmark!

Av: Thor E. Kalsaas

Råfisklagets delegasjon fikk meget god 

oppfølging og hadde stort utbytte av opp-

holdet i Danmark. Den norske ambassa-

den og Innovasjon Norge stilte lokaler til 

disposisjon til styremøtet, servicen under-

veis var utmerket og ambassadør Jørg Wil-

ly Bronebakk ledet an i konstruktive sam-

taler. Utsagnet «Det er deilig å være norsk, 

i Danmark!» ble innfridd til fulle. Dette var 

også representativt for det videre program-

met: Besøket ved DANISH Landbrug & 

Fødevarer gav god innsikt i organisering, 

rammebetingelser, produktutvikling og 

merkevarebygging for danskenes store ek-

sportvare – svinekjøtt. At vi har noe å lære 

av denne samordnede storindustrien, er 

det ingen tvil om. Hos Innovasjon Norge 

stod deres engasjement i Danmark i fo-

kus. I hovedtrekk går dette ut på å legge 

til rette for norsk industris utvikling og 

kontaktflate i Danmark og inn mot EU. 

Sentralt for norsk fiskerinæring er et pro-

sjekt for utvikling av nye markedskanaler 

for torsk. I Ministeriet for Fødevarer, Land-

bruk og Fiskeri var dansk fiskeripolitikk og 

-struktur som del av EU-systemet viktige 

tema, og ikke minst det europeiske forvalt-

ningsregimet og hvordan kvoteopplegget 

ble organisert og forvaltet gjennom PO-

systemet. Delegasjonen som besøkte Dan-

ske Fiskeres PO og Danmarks Fiskerifore-

ning i Fredericia, vel to timers togtur fra 

København, fikk en grundig gjennomgang 

av hvordan en søsterorganisasjon innenfor 

EU tenker, hvordan de har omstrukturert, 

hvordan de prioriterer og hvilke utfordrin-

ger de står foran. Både PO’ens adminis-

trasjon og tillitsvalgte var med, og det var 

noe hjemmekoselig og familiært å oppleve 

deres interne spenninger, noe vi motvillig 

må innrømme at vi til tider også kan ha 

her hjemme. 

Alt sett under ett, så var det en solid bal-

last vi tok med oss hjem til Norge. Vi had-

de kunnskap om alternative modeller og 

opplegg, vi hadde med oss tips og ideer, vi 

hadde tilegnet oss kunnskap om markeder 

og kanaler i Danmark og EU og vi hadde 

kontaktinformasjon og fått åpne dører til 

nye forbindelser. Her hjemme sier vi ofte 

at de ulike aktørene i fiskerinæringa er i 

samme båt. Etter turen, er dette noe vi også 

kan si om våre godlynte skandinaviske na-

boer i sør. 

Studieturer i innland og utland
Styret i Norges Råfisklag avvikler normalt 

sine møter i Tromsø – både av praktiske og 

økonomiske årsaker. Unntaket er styrets 

høstmøte som kombineres med en stu-

dietur. Turene går enten til kystsamfunn i 

Råfisklagets distrikt eller til markeds- og/

eller konkurrentland utenfor våre grenser. 

Sistnevnte kunne vært Sunnmøre, men 

ofte strekker vi oss noe lengre … 

Hensikten er å lære, få ideer, knytte 

kontakter og pleie forbindelser med orga-

nisasjoner og virksomheter vi står i et for-

hold til eller som er sentrale innen fiskeri. 

I september gikk altså turen til Danmark 

– et stort markedsland for rød fisk, men 

med et potensiale for mer hvitt. Danmark 

er dessuten en nabo som vi lett kan føre 

dialog med, som er innenfor EU og som 

forvalter bestander og arter som er fami-

liære med våre.

Høstmøtet og studieturen til Råfisklagets styre ble i år lagt til Danmark. Møtet ble gjennomført ved den 
norske ambassaden i København. Deretter delte styret og administrasjonen seg i to. Den ene gruppen 
gjennomførte besøk og møter i København med DANISH – Landbrug & Fødevarer, Innovasjon Norge 
og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den andre tok tog til Fredericia på Jylland og besøkte 
Danske Fiskeres Producent Organisation (PO) og Danmarks Fiskeriforening.
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Singapore pepper crab
Denne retten er kreert av Bjørn Cameron 
 Alexander Årets Kokk 2006. 

Ingredienser
Porsjoner 4
4 biter ben av kongekrabbe

Pepperglasur:
50 g sukker
1 dl soyasaus
0,5 dl søt soyasaus
saft av 1 lime
2 ss grovkvernet brent sort pepper
2 fi nhakket sjalottløk
1 fi nhakket hvitløksfedd
2 cm revet frisk ingefær
½ fi nhakket rød chili
lime og frisk koriander

Start med å lage pepperglasur. Karamelliser 
først sukker, og kok ut pannen med soyasaus 
og søt soyasaus. Tilsett saft fra 1 lime og grov-
kvernet brent sort pepper.

Surr sjalottløk, hvitløk, ingefær og rød chili 
forsiktig i pannen til det er mørt. Hell så over 
soya- og peppersausen.

Kutt kongekrabbebena på langs, og stek i 
varm panne med nøytral olje. Når krabben 
begynner å bli ferdig (tar ca 3–5 min) helles 
soya- og peppersausen over krabben.

Server med lime og et lite dryss av frisk 
koriander.

Vil du bli sushi-kokk
Makisushi, trinn for trinn:
Følg anvisningen på pakken når du kjøper sushiris eller følg denne. Rundkornet 
ris kan brukes til sushi, kok den som forklart under. Sushimarinade får du også 
kjøpe ferdig blandet.

1  Slik koker du ris til sushi
Skyll og vask risen mange ganger i kaldt vann. La risen renne av i en sil. Ha ris 
og vann i en gryte og kok godt under lokk i 3–4 minutter. Ta risen av platen og 
skru ned varmen. Sett risen tilbake og la den trekke ved svak varme 15 minutter.
Ta gryten vekk fra varmen og la risen stå under lokk i 15 minutter til. 

2  Marinering
Ha risen over i en bolle. Bland sammen eddik, salt og sukker og rør til alt er 
oppløst. Hell blandingen over risen og vend den godt inn i all risen. Avkjøles før 
bruk. Risen skal ha romtemperatur når sushirullene skal lages. Legg et ark nori-
tang på en bambusmatte. Fordel kokt sushiris utover. 

3  Montering
Legg strimler med laks og gjerne frisk agurk eller mango på risen. Både type 
fi sk, frukt og grønnsak kan varieres. Tenk farger når du velger. 

4  Rulle
Begynn å rulle sammen på samme måte som du gjør med en rullekake. 

5  Rulle sammen
Rull sammen til en fast rull. Ha noen fuktige knuste riskorn langs kanten 
som lim. 

6  Forming
Klem rullen godt i bambusmatten så den blir jevn og fi n. 

7  Hvile
Når rullen er ferdig, legg den i kjøleskapet til alle er ferdige. 

8  Oppdeling
Del hver rull i to, og del så videre i to og to. Av en rull får du 8 makibiter. 

9  Anrettning
Makisushi klar til servering.


