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Autolinebåten «O. Husby» er Årets kvalitetsfisker 2019 
 
På Råfisklagets årsmøte ble autolinebåten «O. Husby» med sitt mannskap i dag kåret til Årets 
kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse. 
 
- Fisken fra denne båten har så fin kvalitet at den kan brukes til å lage et bredt spekter 
sjømatprodukter av ypperste klasse. Mesteparten av rederiets fangster selges via Råfisklagets 
auksjon og er så ettertraktede blant kjøperne at det i 2018 var hele 35 ulike bedrifter som bød 
og fikk tilslag, sier Charles A. Aas i Norges Råfisklag. 
 
Råfisklagets hederspris deles i år ut for 16. gang og går til fiskere som gjør en ekstraordinær 
jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for 
andre i villfisknæringen. 
 
- Vinnerens fisk blir til produkter som hel klippfisk, klippfiskfilét og filétprodukter og selges 
til godt betalende kunder over hele verden. I Norge finner du vinnerens fisk i fiskedisken hos 
blant annet i Norgesgruppens butikker. Fangstene selges også direkte til produsenter i utlandet 
som i hovedsak lager filetprodukter. 
 
- Har du vært i England og spist «fish and chips» er det en sjanse for at det er fisk fra nettopp 
dette fartøyet du har nytt, legger Aas i Norges Råfisklag til. Fartøyets fisk har i tillegg sluppet 
gjennom det trange nåløyet blant luksusmatvarene hos Marks & Spencer. 
 
Fokus på kvalitet har eierne fått inn fra barnsben av, med en far som var veldig bestemt på at 
fartøyet alltid skulle levere best mulige råvarer. Båten er eid av O. Husby fiskebåtrederi AS 
som består av søskentrioen Ingvald John Husby, Jorunn Husby Nekstad og Anne Husby 
Dyrseth.   
 
- Det er felles innsats fra alle om bord som gir høy kvalitet på fisken. At vi får denne prisen 
betyr derfor veldig mye for oss, sier en stolt og ydmyk Ingvald John Husby på vegne av 
rederiet. 
 
Det var Statssekretær Roy Angelvik som sto for utdelingen av prisen under Råfisklagets 
årsmøte.  
 
– Gjennom fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden ligger det et stort potensiale for større 
verdiskaping i fiskerinæringen. Skal vi videreutvikle oss som sjømatnasjon, er vi avhengige 
av at norske fiskere leverer høykvalitetsprodukter, sier Angelvik, som roser prisvinnerne for 
sitt arbeid. 
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Prisvinner «O. Husby» er fra Ekkilsøy i Averøy kommune på Nordmøre. Fartøyet er bygget i 
1998 ved Larsnes Mekaniske og er modernisert flere ganger. Båten fryser all fisken om bord 
og er et moderne fartøy med god kvalitet og sikkert arbeidsmiljø.  
 
Norges Råfisklag gratulerer «O. Husby» med prisen Årets kvalitetsfisker 2019. 
 
Norges Råfisklag, 14. mai 2019  
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