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Kompetansekysten II

Kriss Rokkan Iversen 
hadde en gjestekommen-
tar i samme spalten på 

mandag med tittelen «Kom-
petansekysten», som peker 
på viktige utfordringer og 
muligheter for kystsamfun-
nene i kampen om kompetan-
searbeidsplassene. Spørsmå-
let er hvilke «kystsamfunn» 
som kan vinne kampen om 
talentene både i forhold til 
andre sektorer og internt i 
næringen? Er det Iversens 
Svolvær med ca. 6000 inn-
byggere eller er det byer som 
Tromsø, Trondheim, Bergen 
og Oslo?

Enten vi liker det eller ikke 
vil mennesker med høyere 
utdanning dominere kompe-
tansearbeidsplasser. I 2008 
hadde nesten 35% av Norges 
befolkning mellom 30 og 49 
år høyere utdanning. Sjømat-
næringen har så langt vært 
en «taper» når det gjelder å 

trekke til seg høyt utdannet 
arbeidskraft. For eksempel 
har petroleumsnæringen over 
30% sysselsatte med høyere 
utdanning, mens sjømatnæ-
ringen har rundt 10 prosent.

Min hypotese er at den helt 
nødvendige kunnskapsin-
tensiveringen som må skje 
i sjømatnæringen også vil 
være lokaliseringsvridende 
mot større byregioner. Å re-
kruttere og holde på et miljø 
av kompetansemedarbei-
dere i et lite tettsted er svært 
krevende. En viktig grunn til 
dette er at kompetansemed-
arbeideren vanligvis har en 
kompetansemedarbeider som 
ektefelle eller samboer. De 
har typisk blitt utdannet i en 
by og de har ervervet seg en 
rekke preferanser og vaner 
som gir byen fortrinn fremfor 
tettstedet. Ikke minst har 
byen et arbeidsmarked som 
gir langt flere muligheter for 
høyt utdannede. For de som 
vil forstå bedre (de i Norge 
ofte utskjelte) byenes fortrinn 
anbefales Edward Glaesers 
bok «The Triumph of the 
City».

Kompetansearbeidsplas-
ser må i hovedsak være i 
kompetansemiljøer, dvs. at 
det innenfor samme fysiske 
lokaler må være flere kompe-
tansemedarbeidere. Iversen 
beskriver viktige grep man 
har gjort i Svolvær for å lage 
et attraktivt kunnskapsmiljø 
i samme lokaler. Med slike 
grep kan man dempe noe 
gravitasjonskreftene mot 
byene. Likevel er min påstand 
at når vi plotter det norske 
sjømatkartet om 10 år så vil 
fangst og oppdrett av fisk ha 
noenlunde samme geogra-
fiske fordeling, mens lokalise-
ringen av arbeidsplassene vil 
ha endret seg dramatisk med 
en langt tyngre konsentra-
sjon i og nær byene.

Spørsmålet  ”er hvilke 
«kystsamfunn» 
som kan vinne 
kampen om 
talentene både 
i forhold til 
andre sektorer 
og internt i 
næringen?

Den viktigste kampen som sjømatnæringen skal 
kjempe de neste 10 årene er kampen mot andre næ-
ringer og offentlig sektor om medarbeidere med høy-
ere utdanning.
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En  ny rapport slår fast av verken små eller 
store båter har problemer med å treffe hul-
let i Stad skipstunnel. Kanskje ikke en helt 

overraskende konklusjon, men etter vår mening 
likevel et klart signal til regjeringen om at det er 
på tide å få bygget tunnelen som folk på kysten 
har kjempet for i tiår. 

I rapporten fra Kystverket tilbakevises inn-
vendingene som tidligere har kommet mot tun-
nelen på Nord-Vestlandet. Hovedkonklusjonen 
i den ferske rapporten er at det ikke vil være 
vanskelig for båtene å treffe hullet. Rapporten 
har resultert i gledesutbrudd fra de lokale 
forkjemperne, og håpet nå er at den tas alvorlig 
også blant dem som bestemmer.

Etter vår mening har nå statsråd Lisbeth 
Berg-Hansen fått nok innspill til å ta en avgjø-
relse i favør kystens befolkning. 

Selve spørsmålet om skipstunnel på Stad har 
nærmest utviklet seg til en farse. Tidligere har 
styresmaktene laget 17 rapporter om saken. I 
høst bestemte så Lisbeth Berg-Hansen at hun 
måtte få utarbeidet én til før en konklusjon 
kunne trekkes. Blant annet var hun skeptisk 
til problemene med dårlig vår, og hun stilte seg 

tvilende til om 
båtene ville treffet 
hullet også i uvær. 
Dette har hun nå 
fått svar på. I rap-
porten kommer 
det fram at det 
kun er dårlig sikt 
som kan hindre 
ferdsel i tunnelen, 

noe som rapportskriverne vurderer at kun vil 
skje i snitt fire ganger pr år.

Konklusjonen i den nye rapporten ble kjent 
kun kort tid etter at en rekke Ap-topper fra kyst-
Norge hadde gått sammen for å skaffe støtte for 
tunnelen. Fra Troms i nord til Agder-fylkene i 
sør mobiliseres det nå innad i regjeringspartiet. 
Prosjektet får blant annet støtte fra Ap-repre-
sentant Bendik Arnesen, som mener at tunnelen 
må være et nasjonalt prosjekt. 

Etter vår mening er det på tide regjeringen 
setter punktum i denne saken. Vi er helt enig 
med Arnesen. 

Vi må lytte til de erfaringene som sjøfolk har 
opplevd gjennom flere generasjoner. Stadhavet 
er noe helt spesielt. Derfor bør konklusjonen 
være nokså klar og entydig. 

Frem med maskinene og sprengstoffet. Hullet 
i Stad bør bygges. 

Klokt om kystfiske
Regjeringen la fredag frem en lovproposisjon 

til oppfølging av kystfiskeutvalgets innstil-
ling om retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 
Innstillingen har som ønske om å ta vare på 
og styrke små – men viktige fiskerisamfunn, 
både som et distriktspolitisk virkemiddel og 
for å sikre at fiskerireguleringene er innenfor 
rammene som følger av folkeretten. Vi mener 
konklusjonen er en klok avgjørelse.

Hull i mørket

Frem med 
maskinene og 
sprengstoffet. 
Bygg tunnel!
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NYHETER Fettforvirret: Fire av ti norske mødre med barn i alderen 0-2 år vet ikke 
hvilke typer fett som sikrer barnet den optimale utviklingen. Barns hjerner er 
helt avhengige av fett. Ved riktig fettinntak kan barnet spise seg smartere.

Kjersti Sandvik
Bergen

I dag legger Klif (Klima og 
Forurensingsdirektoratet) og 
DN (Direktoratet for Naturfor-
valtning) fram sin vurdering og 
anbefaling i gruvesaken.

Nordic Mining har søkt om 
å få lov til å deponere rundt 
6 millioner tonn gruveavfall 
hvert år i 50 år,

Mangelfull kontakt
– Vi registrerer 
at Klif inntil nå 
ikke har vist 
særlig forståel-
se for hensynet 
til sjømatnæ-
ring, gyteom-
råder og mat-
trygghet, når 
de vurderer 
planer om utslipp av gruveav-
fall i fjordene, sier Jan Henrik 
Sandberg, rådgiver i miljøsaker 
i Norges Fiskarlag.
Han mener det faglige grunn-

laget er for dårlig til å kunne 
anbefale utslipp.

–Dersom Klif anbefaler slike 
enorme utslipp i en gytefjord,  
er det svært alvorlig, sier Sand-
berg.

Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN) har inntil nå vært fra-
værende i denne debatten, men 
Sandberg har forhåpninger om 
at de nå vil komme mer på ba-
nen. Han savner informasjon 
om hvordan sjømatnæringene, 
gyteområdene  og mattrygghet 
vil bli ivaretatt dersom det blir 
sjødeponi.

– Dette gjelder ikke bare 
gruvesaker, men også tilfeller 
der fjordene brukes som opp-
huggingssteder for utrangerte 
oljeplattformer.

Meningsløst
– Hvis alt dette skal kunne 
foregå i fjordene, vil det un-
dergrave mye av tilliten vi må 
ha til lov- og rammeverket som 
skal ivareta et godt kyst- og 
fjordmiljø. 

Det omfatter blant annet 
vannforskriften, naturmang-
foldloven, regimet med nasjo-
nale laksefjorder og kartleggin-
gen av gyteområder  og marint 
biologisk mangfold. 

– Det vil være svært uhel-
dig om legitimiteten til disse 
føringene brytes ned, sier 
Sandberg

Han er også kritisk til at 
de offentlige insititusjonene 
som har forvaltningsansvar 

for sjømatnæring og marint 
miljø ikke har  fått være med i 
nasjonale ressursgrupper, når 
det gjelder saker som berører 
deres område. 

Mattilsynet og Fiskeridirek-

toratet, ikke har fått være med i 
nasjonale ressursgrupper, som 
har gitt faglige anbefalinger 
for behandling av utslipp fra 
gruveavfall. 

– Når det ikke ligger en nød-

vendig trerrfaglig kompetansen 
til grunn, blir disse anbefalin-
gene av liten verdi.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55213328

TIL AVFALLSDUMPING?: Norges Fiskarlag savner en tverrfaglig grundigere gjennomgang om 
hvordan utslipp påvirker næring og mattrygghet. ILLUSTRASJONSFOTO: EINAR LINDBÆK

Norges Fiskarlag 
frykter Klif vil anbefale 
gruvedrift i Engebøfjel-
let, Sogn og Fjordane, 
med fjordeponi i 
Førdefjorden.

zEngEgbøsakEn

Jan Henrik 
Sandberg

Frykter 
gruve-ja
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Gøteborg: Siden 2008 er den europeiske havdagen blitt 
feiret. I år er det Gøteborgs tur til å være åsted, og havet feires 
i dagene 21. –22. mai. Prisen Kungsfenan blir også utdelt da.

Jon Eirik Olsen
Harstad
– Det er et be-
klagelig fak-
tum som noen 
kjøpere – men 
absolutt ikke 
alle – bidrar 
til, sier lederen 
i Fiskekjøper-
nes Forening.
– Saken har sitt 
utgangspunkt i Nofima-rappor-
ten om hvordan fangstene fra 
redskaper som gir relativt dår-
ligst kvalitet øker, og hvordan 
store fangster fra store fartøy i 
kystflåten ser ut til å ha medført 
redusert kvalitet. Flere av våre 
medlemsbedrifter har tatt tak i 
dette, og stiller krav til fiskerne 
slik det nå foreslås, sier Elias-
sen til FiskeribladetFiskaren.

– Hvor grensen konkret skal 
gå vil variere. Men når vi hører 
om store, ubløggede snurrevad-
fangster må det være lov til å 
spørre om hvordan kontroll-
systemene i disse bedriftene 
fungerer. Vi leste nylig om en 
fangst på over 100 tonn, der 
kvaliteten ble beskrevet som 
«tilfredsstillende». Hva betyr 
det i praksis?

– Still krav
– Kjøperne 
må sette klare 
krav til snurre-
vadfangstene 
de kjøper. De 
kan ikke vente 
at vi fiskere 
skal ta kvali-
tetsansvaret 
a lene, nå r 
«lettvintløsninger» ikke får 
noen konsekvenser.

Det sier skipper og reder Hå-
kon Gullvik om bord på snur-
revadbåten «Olagutt». Gullvik 
og hans mannskap leverer både 
levende fisk og konvensjonelle 
fangster i løpet av sesongen, 
og støtter fullt og helt opp om 
strenge kvalitetskrav fra fis-
ken kommer opp av havet og 
til den havner på bordet hos 
forbrukeren.

Følger ikke opp
– Men det er en vanskelig mål-
setting så lenge kjøperne ikke i 
praksis følger opp de kravene de 
selv taler varmt for i andre sam-
menhenger. Nærmere bestemt: 
Det har fra flere hold vært kla-
get over for store snurrevad-
fangster og påfølgende dårlig 
behandling av fisken. Men går 
man inn på Råfisklagets sedler 
så ser man knapt nok at det er 
trukket i snurrevad-oppgjørene 
på grunn av sviktende kvalitet. 
Det kan ikke tolkes på annen 
måte enn at torsken som har 
vært levert, har vært av før-

steklasses kvalitet – og at et 
eventuelt kvalitetstap er påført 
fisken av kjøperne sjøl, framhol-
der Gullvik.
– I virkeligheten er det kanskje 
ikke helt slik. Men for meg sy-
nes det åpenbart at kjøperne 
ikke bruker den sanksjonsme-
toden de har, trekk i pris, for å 
oppnå sine kvalitetsmål. Da kan 
jeg vanskelig se at de kan klage 
i ettertid, når vi fiskere bruker 
de muligheter som finnes, sier 
Gullvik.

– Men hvis kjøperne mener 
alvor med sine krav, så kan 
imidlertid saken ordnes på et 
langt tidligere tidspunkt. Det 
bør skje ved at kjøperne gir flå-
ten klar beskjed om hvor store 
fangster som kan aksepteres 
for å sikre nødvendig kvalitet 
gjennom hele prosessen. Ikke 
minst vil dette være viktig der 
det tilbys sløying på land, un-
derstreker Gullvik.

Vil aksepteres
Han mener fiskerne vil aksep-
tere slike retningslinjer fra kjø-
perne, og man vil unngå ulik 
konkurranse og tapte inntekter 
for fiskere som i egen regi prø-
ver å følge opp kvalitetsmålset-
tingene. 
– Hvis du selv leverer de 25 el-
ler 40 tonn du mener er kvali-
tetsmessig forsvarlig, og ser at 
nabobåten får samme pris for 
100 tonn – så er det liten tvil 
om hva løsningen blir for din 
neste fangst. Med klare krav 
fra kjøperne kan det riktignok 
bli flere turer på feltet for å ta 
torskekvoten for en del båter. 
Men det er en rimelig pris for å 
sette en kvalitetsstandard som 
hele næringa vil få glede av, me-
ner Håkon Gullvik om bord på 
23,4 meter store «Olagutt» fra 
Sortland.

jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

KVALITET: Store snurrevadfangster stiller krav til kvalitetsoppfølging i alle ledd. ILL.FOTO: ARKIV

Fakta: snurrevad
Snurrevad er en redskapstype QQ

som blir mer og mer brukt i våre 
farvann. Den blir benyttet til 
fangst av fiskeslag som : torsk, 
hyse, sei, og sild. 

Det norske snurrevadfiske QQ

drives for det meste fra Lofoten 
til Øst-Finnmark. 

Snurrevad har litt til felles med QQ

en trål. Hovedforskjellen på trål 
og snurrevad er i første omgang 
at trålen blir holdt åpen av to 
tråldører mens snurrevaden blir 
satt i havet fullt utstrakt og så 
trekt gradvis sammen.

(Kilde: Toby.no.)QQ

– For store snurrevad-
fangster og dårlig kva-
litet er et problem som 
rammer hele næringa i 
form av dårlig renommé 
for norsk fisk ute i 
markedene, sier Steinar 
Eliassen i Fiskekjøper-
nes Forening.

z kvalitet Ønsker snurrevadkrav fra kjøperne

Steinar 
Eliassen

Det er et beklagelig faktum som noen  ”kjøpere – men absolutt ikke alle – bidrar til
Steinar Eliassen, Fiskekjøpernes Forening

Håkon 
Gullvik

– Gir norsk fisk 
dårlig rykte

Struktur-press
jag: Lederen i Fiskekjøpernes 
Forening, Steinar Eliassen, 
mener fiskernes jag etter å 
levere størst mulig fangster er 
en klar følge av struktur-presset 
i næringa.  – Mange har satt opp 
et driftsopplegg der store kvanta 
av størst mulig torsk skal på land 
etter at de har vært på silda, og 
før de skal på lodda. Det er ikke 
nødvendigvis en god løsning i 
kvalitetssammenheng, sier han.

Han gir støtte til fisker Håkon 
Gullvik om å ta fatt i saken.

Boks-
åpning
– Tendensen til økende skrei-
andel er klar, og vi åpner nå 
Henningsværboksen for 
båter opp til 15 meter fak-
tisk lengde, forteller seni-
orrådgiver Trond Ottemo i 
Fiskeridirektoratet.

Åpningen trådte formelt 
i kraft fredag ettermiddag, 
etter at ny forskift var utar-
beidet og reguleringsendrin-
gen bekjentgjort gjennom 
NRK.

De siste fangstprøvene fra 
Lofoten har vært utslagsgi-
vende for at direktoratet 
nå tar affære, etter at man 
tidligere har avventet den 
nevnte tydelige tendensen i 
målingene. Høy skreiandel 
har det vært en tid, men det 
har også vært enkeltmålin-
ger med relativt høy andel 
kysttorsk.

De siste prøvene fra områ-
det viser hele 85,15 prosent 
skrei inne på Austnesfjor-
den, 70,07 prosent fra selve 
Henningsværboksen, 57,44 
fra Henningsværstraumen, 
og 84,47 prosent fra Mohol-
men.

Dermed ble det altså åp-
ning 16. mars, mens det i fjor 
ble åpnet 3. april – og stengt 
igjen 18. april. I fjor var det 
havforskere på skreitokt som 
foresto de avgjørende skrei-
prøvene. I år starter skrei-
toktet i Tromsø samme dag 
som verneområdet åpnes.

– Vi åpner i første omgang 
for båter opp til 15 meter med 
konvensjonelle redskaper 
utenom snurrevad. Åpning 
videre opp til 21 meter, som 
i fjor, ligger foreløpig ikke i 
kortene.

– Men vi fortsetter selvføl-
gelig prøvetakingen, og vil 
følge opp resultatene videre. 
Går skreiandelen ned, kan 
vi bli nødt til å gå tilbake til 
11 meter, slik det har vært 
tidligere i sesongen, sier 
Ottemo. Verneområdet for 
kysttorsk utenfor og øst for 
Henningsvær, ble tidligere i 
år åpnet for fartøyer opp til 
11 meter faktisk lengde. Fis-
keridirektoratet har siden i 
februar tatt jevnlige prøver 
av fangster fra dette områ-
det, og etter dna-analyse 
ved Havforskningsinstitut-
tet i Bergen er skreiandelen 
beregnet.

jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Stengt boks irriterer

Terje Jensen
Harstad

Fiskeridirektoratet bestemte 
seg sist fredag for å stenge den 
omstridte Henningsværboksen 
i Lofoten etter at prøver fra 
først i uka hadde vist skreiinn-
blanding på under 50 prosent. 
Stengingen tok til å gjelde fra 
natt til tirsdag i denne uka.

Men ikke før var avgjørelsen 
tatt sist fredag, før en ny prøve 
fra onsdag i forrige uke landet 
på 74 prosent skrei - godt over 
det som har vært antydet som 
ei nedre grense.

– Overraskende. Men vi har 
sett før at resultatene fra en-
keltfangster kan variere. Ten-
densen er likevel at det blir 
gradvis mindre skrei i dette 
området. Og beslutningen om 
å stenge Henningsværboksen 
blir stående, fastslår regiondi-
rektør Janne Andersen i Fiske-
ridirektoratet.

Irritasjon
Beslutningen skaper mer ir-
ritasjon enn fortvilelse blant 
fiskerne. Fiskeriaktiviteten er 
minkende i området fram mot 
påske, og ei stenging er neppe 
ødeleggende for annet enn til-
liten til forvaltningen.

På våre nettsider er i hvert fall 
meldingene klokkeklare. «Hen-
ningsværboksen har blitt et 

alibi som skal 
vise at norske 
myndigheter 
mener alvor i 
forhold til kyst-
torskvern» og 
«dette er idioti 
satt i system» 
er blant kom-
mentarene til 
boksstengin-
gen.

Fiskeridirektoratet tar fortsatt 
prøver i området. 
– Vi har fortsatt fram til 20. 
april de tidligere årene, og øn-
sker å gjøre det samme i år for 
å ha sammenlignbare tall over 
år, forteller Erun Thesen som 
er direktoratets prøvetaker i 
Svolvær.

Denne uka gjøres det DNA-
analyser av fire prøver a 100 
hundre fisk fra sist torsdag og 
fredag, og det skulle også tas 
prøver mandag og tirsdag i den 
grad det i det hele tatt ble tatt 
fangster. Mandag var det rett og 
slett snøkov i området, og slett 
ingen «påskelofotfiskeidyll».

Kan fiske rundt
I prinsippet er det ingen pålagt 
stopp i fisket i påsken. I og med 
at det ikke er satt oppsyn for 
fisket i Lofoten, så er det hel-

ler ikke helligdagsfredning, og 
fiskerne kan i utgangspunktet 
fiske både på røde og svarte 
dager.

I praksis er det imidlertid 
åpningstidene på fiskebrukene 
som bestemmer aktiviteten. I 
Svolvær, for eksempel, stenger 
L. Berg & Sønner på onsdag, 
mens Saga Fisk planla å holde 
hjulene i gang også under selve 
påskehøytiden.

Godt år
Ved inngangen til den stille 
uka var det registrert et lo-
fotkvantum så langt i år på 
ganske nøyaktig 46.000 tonn. 
Det er 8000 tonn mer enn på 

samme tid i fjor, og i nærheten 
av langtidsgjennomsnitet for 
Lofotfisket.

Verdien på denne fisken var 
over en halv milliard kroner på 
første hånd, ei økning på over 
150 millioner kroner i forhold 
til i fjor.  

Henningsværboksen er 
fortsatt åpen for håndsnøre 
og stangfiske i den ordinære 
stengingsperioden ut juni.

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

STENGT: Hølla og henningsværboksen ble stengt igjen natt til tirsdag. ´FOTO: TERJE JENSEN

Fakta: h-boksen
Henningsværboksen er et om-QQ

råde ved Henningsvær i Lofoten 
som er stengt for fiske i første 
halvår for å verne kysttorskbe-
standen.

Bare håndsnøre og fiskestang QQ

er unntatt fra forbudet.
Fiskeridirektoratet kan gjøre QQ

unntak fra forbudet for alle red-
skapstyper unntatt snurrevad og 
fløytgarn dersom det anses for å 
være tilstrekkelig store konsen-
trasjoner av skrei i området.

Åpning av området under QQ

skreifisket baseres på kartleg-
ging og prøvetaking.

Boksen er nå stengt etter å ha QQ

vært åpen en stund i april.

Fiskeridirktoratets grep 
med å stenge Hennings-
værboksen sist fredag 
skaper irritasjon blant 
fiskerne. Men beslutnin-
gen blir stående.

z kysttorsk

Janne 
Andersen

Tendensen er  ”likevel at det blir grad-
vis mindre skrei i dette 
området. Og beslutnin-
gen om å stenge Hen-
ningsværboksen blir 
stående 
Janne Andersen, regiondirektør 
ved Fiskeridirektoratet Nordland.

Endelig fisk – 
men hvor ble 
kvota av?

Terje Jensen
Harstad

– Først ribbe, så middagskvil 
og til slutt ei symbolsk setting 
av en garnstubbe inne i boksen 
som ei stille feiring av alt er til-
bake til det normale, i hvert fall 
for ei stund, forteller skipperen 
på 14-metringen fra Laupstad 
fra ei god helg i Øst-Lofoten.

Mandag formiddag skulle 
han knapt berget fangsten 
ombord fra fisketunge garn 
som i utgangspunktet kanskje 
ikke var av den nyeste, ubrukte 
sorten.  – En masse, h.... fisk, 
rapporterte han mandag for-
middag fra fiskefeltet Hølla 
utenfor Svolvær.

Kvotelaus
Slik har det vært i hele Vestfjor-
den den siste drøye uka, inklu-
dert de innerste områdene inn 
Austnesfjorden. Skrei overalt. 
Det eneste som mangler etter 
hvert er fiskere og kvote.

– Her på Hølla første dagen 
var det kun vi og så to «pen-
sjonistjuksere», forteller Trond 

K. Johansen. Han for sin del 
regner med å bli ferdig med 
9-meterskvota si på 27 tonn 
sløyd fisk i løpet av uka. Så blir 
det «se, men ikke røre» resten 
av tiden fram til påske.

Blitt borte
– Da får vi rikelig tid til å spe-
kulere på hvor kvotene har blitt 
av disse årene med stramme 
reguleringer og oppbygging av 
bestanden. De har i hvert fall 
ikke ligget på vent. De kvotene 
de torskeavhengige har nå når 
kysten står full, står ikke i stil 
med det vi hadde før elendighe-
ten startet, påpeker kystfiske-
ren fra Austnesfjorden.

Johansen er i utgangspunktet 
glad for at både torskeprisen og 
seiprisen tross alt har blitt litt 
bedre enn i fjor. Men uansett er 
de ikke høyere enn sist det var 
torskefest innover i Austnes-
fjorden, i 1997, den gangen på 
sildejagende kysttorsk. 

– Men den gangen var det 
bare her inne det pågikk. Nå 
er det torsk overalt langs hele 
kysten. Og så er altså ikke kvo-
tene høyere enn på en brøkdel 

av det vi fisket den gangen. 
– Dette er ytterst betenkelig, 

og forteller oss at her har det 
skjedd ei omfordeling nærmest 
i det stille i løpet av de siste par 
tiårene. Det får vi bruke tid på 
å finne ut av, nå når vi blir sit-
tende i land fram mot påske, 
forteller Johansen.

Refordeling
I første omgang håper han på 
tilslag for kravet fra fylkesfis-
karlaget i Nordland om ei lita 
refordeling etter en stormfull 
vinter og relativt lite oppfisket 
av gruppekvota for kystflåten 
under 11 meter.

For ei drøy uke siden hadde 
denne flåtegruppa fisket vel 
19.000 tonn av gruppekvota på 
knappe 43.000 tonn, og hadde 
over 5000 tonn mer igjen å fiske 
på resten av året enn på samme 
tid i fjor, takket være kvoteøk-
ninga fra i fjor til i år.

Totalt gjenstod nesten 24.000 
tonn. Men inngangen på april 
var en regulær fiskefest for den 
minste flåten i Lofoten, og har 
nok spist godt av dette kvan-
tumet.

FISKE: Rekordinnsiget av skrei kom godt, men seint slik at de aller fleste allerede hadde nærmet seg kvotetaket. Det gjaldt også Trond K. Johan-
sen i Austnesfjorden. 

Søndag kveld forlot 
Trond K. Johansen på 
«Ariadne» lune Austnes-
fjorden for å sette garn i 
Henningsværboksen, for 
å feire at området nå er 
åpent for yrkesfiske for 
første gang siden 2004.

z lofotfiske Tidenes største innsig!

Mia Kanstad KulsengTromsø

Havfors-kningsin-stituttets tradisjonelle skreitokt viser at det står fisk på et mye større område enn tidligere. – Mens hovedtyngden de sis-

te fem årene var konsentrert rundt Røst, så står det nå også mye fisk på bankområdene, for eksempel Røstbanken, Vester-djupet og enda lenger sør, sier skreitoktleder Erik Berg til FiskeribladetFiskaren.

Aldri vært bedreSkreien har stått så spredt at forskningsskipet ”Johan Hjort” måtte utvide måleom-rådet lenger sør og vest for å dekke alle forekomstene.– Vi finner skrei fra Malan-gen og forbi Røst. Det nærmes-te vi kommer ei registrering som denne var i 1992, forteller toktlederen videre.Samtidig forteller Berg om utrolige mengder hyse, så vel på bankområdene som på eggakanten.– Stor og fin hyse rundt 55 centimeter, og over 1,5 kilo i rund vekt.

Mer fisk men mindre Det er torsken med lengde rundt 70 centimeter som domi-nerer, og som gjennomsnittlig er syv år. – Fiskerne liker det i kilo, så 

det skal de få. Hovedsakelig har rundvekta vært mellom 3 og 3,5 kilo, sier Berg.Størrelse og vekt på skreien har gått ned de siste to årene, hvilket havforskeren mener er naturlig når mengden fisk øker.  – Skreien kommer inn samtidig som før, men den er i litt dårligere kondisjon enn tidligere. 

Rekordstor gytebestandTall og beregninger er ikke klare, så toktlederen vil ikke gå ut med et bestandsestimat når FiskeribladetFiskaren snakker med han.– Men jeg kan stå inne for at innsiget er rekordstort, sier toktlederen som ellers er for-

siktig med å forutsi resultater. Alt tyder på at gytebestanden kommer til å være stor til nes-te år og, men hvor gytinga vil skje tør ikke Berg si.– Jeg håper årets innsig ikke var et blaff, men neste års gytevandring vil være akkurat like vanskelig å spå som denne. Når skreien har større ut-bredning, får eggene likeså. Hovprøver har funnet egg fra kysten og ut på eggakanten. Overingeniør Magnus E. Johannessen undersøker eggfordelingen, og selv om gytebestanden er større, har han ikke registrert flere egg enn tidligere år.– Derimot ser vi flere egg  i tidlige stadier enn på dette tidspunktet i fjor. I fjor var skreien kommet lenger på utviklingsstadiet, men kanskje ville vi funnet enda flere egg om vi var her en uke til, sier Johannes-sen.– 

Det ser ut som om gytinga er vel halvveis, og det burde den være først i april, sier toktle-der Berg, som også forteller at gytinga er kommet lengre på innsida enn på yttersida. 

Lite å si for kvoteneSelv om gytebestanden er stor, så har det lite å si for neste års kvoter.– Det må i så fall skje store endringer i beregningene som ICES vil gjøre i København senere denne måneden. Skrei-toktet og vintertoktet vi gjør i Barentshavet blir slått sammen og gir et esti-mat av Barentshavets torskebestand, både gyte-b e s t a n -

Konklusjonen fra skreitoktet er ganske enkel: – Foreløpig så er dette det største innsiget og den største gytebestanden vi noen gang har målt. Det sier toktleder og havforsker Erik Berg.

z lofotfiske

Erik Berg

Vi finner skrei  ”fra Malangen og forbi Røst. Det nærmeste vi kommer ei registrering som denne var i 1992Erik Berg, skreitoktleder

Stengte og dro på seminar
På fredag 1. april kom prøveresulta-tene fra Havforskningsinstituttet på dna-prøver av torsk tatt i Hennings-værboksen ti dager tidligere, det vil si lenge før innsiget i Vestfjorden startet 25. mars.De viste ikke uventet ei skrei-inn-blanding på bare rundt 30 prosent, mens direktoratet har varslet 60 - 70 prosent som et slags åpningskriterie.

Prøve ble liggendeDet viste seg at forskerne som skulle gjennomføre analysene var dratt på seminar, mens fiskekjøpere og sjarkfiskere øst i Lofoten ventet i spenning på om noen av de fineste 

fiskefeltene i området kunne åpnes for fiske igjen etter syv års stengingDette medførte i neste omgang at prøvene som ble tatt 25. mars og 28. mars, det vil si etter at de største torskemengdene på 40 år hadde inntatt Vestfjorden. også var blitt liggende i Bergen. De håpet man å få ferdig analysert på fredag kveld, ei uke etter at de ble tatt, etter diverse seminarer og havbrukskonferanser på Kielferga og i Bergen. Prøvene ble oversendt fra Svolvær allerede dagen etter at de ble tatt. –Vi har prøvd å få dette unna fortløpende her hos oss, forteller Erun Thesen på Fiskeridirektoratet i Svolvær som 

har vært prøvetaker.  – Før denne helga tok jeg prøver fra garnfangster i Henningsvær og fra fløytgarn-fangster i Austnesfjorden. Det skal bli spennende å se fordelingen her. Men reint visuelt så fortonet det seg for meg som mye kysttorsk fortsatt, selv etter det store innsiget, forteller Thesen.

Skaffet vikarDermed kan det paradoksale skje at Vestfjorden står pakket av torsk, mens Henningsværboksen forblir lukket fordi en stor andel av innsiget viser seg å være kysttorsk som skal vernes akkurat her.

– Når skal den minste sjark-flåten da få slippe til på de beste fiskefeltene inne i Lofoten, undrer både fiskere og fiskekjøpere som FiskeribladetFiskaren har vært i kontakt med.  Prøvetakingen rundt Henningsværboksen fortsetter imidlertid, ufortrødent, uavhengig av hvilke resultater  prøvene fra vel ei uke siden måtte vise. Det til tross for at prøvetaker Erun Thesen drar på ferie. – Vi har skaffet vikar, lover Fiskeri-direktoratets laborant i Svolvær. 

terje.jensen@fbfi.noTelefon: 77 05 90 21
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oljebråk: Fredagens sak i FiskeribladetFiskaren om Einar Meløysunds avgang som leder i Nordland Fylkesfiskarlag var årets aprilspøk både på nett og avis.  Fredags skrev vi at Einar Meløysund trakk seg som leder på grunn av endret standpunkt i oljesaken. Laget jobbet fredag på spreng for å finne noen som kan overta. I den anledning 

lanserte vi flere kandidater som vi mente kunne være mulige arvtagere. Kanskje litt overras-kende så var det Tom Tobiassen som fikk flest stemmer. Han stakk av med hele 40 prosent av stemmene. Deretter fikk Frank Bensvik og hilmar Olav Sivertsen 20 prosent hver.Fritz Nilsen og Preben Angel-sen fikk ti prosent hver.

Spøk om Meløysund-avgang

msc: På Grønland går debatten livlig om reker og fisk skal søke Marine Stewardship Council, MSC-sertifisering. I motsetning til flere andre land Grønlands fiskere konkurrerer med, man-gler Grønland denne sertifise-

ringen.Mange forbrukere går målrettet inn for å kjøpe MSC-merket fisk, skriver Sermitsiaq. Uten et slikt merke får landet problemer med å konkurrere med kanadiske reker, som er godkjent av MSC. 

Grønlands fiske må miljøsertifiseres

straff: Fra årsskiftet innfører Sverige prikkbelastning av fiskere som gjør noe ulovlig. Hver forseelse gir mellom tre og sju prikker, alt etter hvor alvorlige de er.En og samme inspeksjon kan gi maks 12 prikker. Når fiskeren har fått 18 totalt, vil fiskelisensen bli inndratt i minst to måneder. 

Alvorlige overtredelser er blant annet å fiske i stengte områder eller med forbudt redskap. Men klarer han seg uten prikker i en periode på tre år, kan alle tidligere bli fjernet. Greier han ikke å forbedre seg er det ingen bønn. Får han 90 prikker til sammen vil lisensen hans bli inndratt for alltid.

Prikksystem for EU-fiskere i 2012

koNtroll: – Godkjenning fra Mattilsynet er nødvendig for at sjøltilvirkerne av tørrfisk får lov å selge fisken sin i år.Dette bekrefter rådgiver Robin Martinsen ved Mattilsy-nets regionkontor for Troms og Finnmark.– Vi blander oss ikke inn i hva folk henger til eget bruk, men skal noe omsettes må sjøltilvirkeren ha søkt oss om tillatelse, sier Martinsen til FiskeribladetFiskaren.

Nektes fiskesalg 
koNtroll: Fiskeridirektoratet får mange tips fra fiskere om at mottak jukser med vekta, og at kvantum de får på sluttsed-delen er lavere enn det de har levert.– Vi ser alvorlig på at det jukses ved fiskemottakene, og kontrollene våre skjer hovedsa-kelig når fangsten landes, sier seksjonssjef Einar Ellingsen i en pressemelding.Når mottaker jukser med vekta får fiskeren betalt mindre enn han skal ha. 

Øker kontrollen

politikk: I mai blir det fiskeripolitisk seminar på akvariet i Hirtshals. Det er Fiskeviden Nord som arran-gerer, og tema for møtet er den kommende reformen av EUs fiskeripolitikk.

miljø: De som fisker blå-skjell i Limfjorden kan puste lettet ut etter vinteren, mel-der Danmarks Radio. Trass i at årets vinter også ble hard, er følgene for Limfjorden bedre. 

Tidenes største innsig! 1. april2011fredagLøssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 39  Uke 13

kystavisa

lofotfisket slår alle rekorder

Både fiskere og fiskekjøpere melder om det beste lofotfisket på 40 år. Havet koker av torsk, og det fiskes eventyrlige mengder på kort tid. Side 4–5

Myndighetene skremmer fis-kerne bort fra havet. Leder side 2 Hvor var næringen selv når den lyse ideen trolig ble tent på et kontor? Kommentar side 2

dypdykk i gledeI dagens fredagslott kan du følge jakten på det perfekte bildet – det med spontan glede. Side 18–19er på vaktOrdfører i Andøy er på vakt etter salg av «Andøybuen» Side 3

– Drar fiskeprisen ned Side 8Droppet kjempe-gebyr Side 10Vil ha fokus på makrell Side 12Konfidensiell avtale Side 16–17

Bråsnur og går av Fersk leder i Nordland Fylkes Fis-karlag, Einar Helge Meløysund, har overraskende snudd i oljestriden og må dermed gå av som leder. Side 6

z freDagSlotten

KlippfiSK til feSt SiDe 20Dette reiser igjen spørs-målet om den industrielle arkitektur i nord. Nordområdekronikk Side 23

Bli klokeretre ganger i ukenFiskeribladetFiskaren 1.4.11

Saken oppdateres på fbfi.no

RESULTATER: Erun Thesen. Det har drøyet med resultate-ne fra Havforskningsinstitut-tet i Bergen.  FOTO: TERJE JENSEN  

den og ungfisken. Kvotene framover er avhengig av alle årsklassene som skal bringe bestanden videre, ikke bare denne, sier Erik Berg til Fis-keribladetFiskaren.

Et oppdatert skreikart blir publisert på www.fbfi.no i dag.

mia.kulseng@fbfi.noTelefon: 77 66 56 81

GODE PRISER
VI HAR LEDIG KAPASITET FOR MOTTAK AV FISK

Gjesvær North Export 78 47 57 44

Andenes Framnes Fiskeindustri 90 59 69 01                         

Røst Jangaard Export 90 54 80 69

Stamsund Jangaard Export 97 11 15 21

Henningsvær Jangaard Export 91 51 25 42
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Har mista 13 tonn på veien
En sjekk i kvotetall fra 1991, 
2001 og 2011 viser at Terje 
Amundsen presenterer en 
snev av sannhet når han 
hevder at sjarken har mistet 
kvoteandeler de siste tyve 
årene. 

For hans del dreier det seg 
helt konkret om vel 13 tonn 
rund fisk, viser sammen-
ligninger av makskvote og 
totalkvote fra disse tre årene. 
I 1991 hadde 35-fotingen 
ei kvote på 19,5 tonn rund 
fisk, mens totalkvota var på 
215.000 tonn. 

Ti år seinere, i 2001, hadde 
samme båten 32,2 tonn i 
makskvote mens totalkvota 
var på 395.000 tonn. I år 
har standardsjarken 50,4 
tonn rund torsk i kvote av ei 
totalkvote på 703.000 tonn. 
I detaljerte desimaler så 

har 35-fotingens andel av 
totalkvota blitt redusert fra 
0,00906 i 1991, via 0,00815 i 
2001 til 0,00716 i 2011. Med 
den samme andelen som i 
1991, ville 35-fotingen hatt ei 
makskvote i år på 63,69 tonn, 
og ikke bare 50,4 tonn som 
han nå har. 

Forklaringen er som 
alltid sammensatt. Noe har 
forsvunnet i forhandlinger 
med andre land, noe til 
fritidsfiskekvote og turister, 
noe til forskning og noe til 
de nordligste, sjøsamiske 
egner. Noe kan sjarken i 
Austnesfjorden fortsatt nyt-
tiggjøre seg i form av ei egen 
bifangstavsetning, dersom 
han flytter seg nordover 
på kysten dit torsken også 
opererer om høsten. Og noe 
ga timetringene og resten av 

Kontrollordning for fiskefartøy
under 15 meter

Kontakt oss for mer informasjon:
E-post: e.larsen@dnv.com og steinar.dahl@dnv.com
http://www.dnv.no/fisk

DNV (Det Norske Veritas) er en uavhengig stiftelse som leverer et 
bredt spekter av tjenester til den maritime næringen. DNV kjenner 
fiskeflåten og har mer enn 500 fiskefartøy i klasse.

Som godkjent kontrollforetak kan DNV tilby tjenester via alle 
våre 18 stasjoner langs norskekysten.

Kontrollordningen utvides 

Kontrollordningen ble innført i 2001, og vil fra 2012 også 
omfatte mange fiskefartøy under 10,67 m. Kontakt oss for in-
formasjon. Vi tilbyr fast avtalt pris på kr 8 500,00 for forenklet 
kontroll, med tillegg av faktiske reisekostnader.

DNV ER GODKJENT AV SJØFARTSDIREKTORATET TIL Å UTFØRE 
KONTROLL AV NORSKE FISKEFARTØY

VI KJENNER FISKEFLÅTEN OG 
HAR STASJONER LANGS HELE 
NORSKEKYSTEN.
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FISKE: Rekordinnsiget av skrei kom godt, men seint slik at de aller fleste allerede hadde nærmet seg kvotetaket. Det gjaldt også Trond K. Johan-
sen i Austnesfjorden. 

Fakta: loFotFiske
Det viktigste sesongfiskeriet QQ

etter torsk for kystflåten.
Den minste flåten har historisk QQ

sett hatt de beste feltene i le, 
langt øst i Lofoten, utenfor Hen-
ningsvær og Svolvær og langt inn 
i Austnesfjorden.

I over ti år nå har fisket på QQ

disse feltene vært labert til tross 
for at kvote og fiske har økt på 
ellers langs kysten.

I denne perioden har Lofot-QQ

fisket «flyttet» til Værøy og aller 
mest Røst hvor det på det meste 
har vært samlet opp mot 500 
båter i slengen.

Nå får vi rikelig tid til å  ”spekulere på hvor kvotene 
har blitt av disse årene med 
stramme reguleringer og 
oppbygging av bestanden
Trond K. Johansen, kystfisker 
Austnesfjorden. 

Torsken går «hele veien»
Skreien har gått hele veien til 
bunns i Vestfjorden. De siste 
dagene har det vært store 
fangster på steder hvor det 
knapt nok har vært sett en 
skrei på årtider. 

En fisker berget knapt 
garnene sine for isen inne 
i Eidsfjorden i Vesterålen, 
men fikk tross alt med seg 
rundt 1000 kilo på 3 - 4 garn. 
Det fiskes på Hadselfjorden i 
Vesterålen, og lokale fiskere 
får skrei i Raftsundet og i 
Kanstadfjorden mot Lødingen 
og langt inne i Steigen . 

– Noen av de eldste fiskerne 
antyder at det eneste som kan 
måle seg med dette innsiget, 
var det de hadde i 1959. Mens 
andre erfarne fiskere mener 
at selv ikke 1959 kan måle 
seg med den fiskemengden 
som nå har kommet innover 
fjorden. 

Personlig vil jeg betvile at 
det har vært noe tilsvarende 
tidligere, sier Terje Amund-
sen fra Liland i Austnesfjor-
den.

Tore Krane er ute på sin 54. 
vintersesong. Han hadde sin 
første i 1955. 

– Det var mye fisk i 1959. 
Men det var hovedsaklig i 

området rundt og i Austnes-
fjorden. Nå er skreien overalt. 
Det har nok aldri manns 
minne vært så stort innsig 
inne i Vestfjorden som i år, 
mener Skrova-fiskeren.

På mandag i denne uka lå 
Tore og broren Ernst og koste 
seg med 20 garn i ei lenke og 
jevnt 700 - 800 kilo etter 4 -5 

timers stubbing i Austnes-
fjorden. Med innlagt mid-
dagpause rakk de akkurat to 
dragninger for dag.

De rakk akkurat tilbake til 
eventyret etter å ha vært på 
Brevikfjorden på Sørøya først. 

– Bra der også. Men mye 
dårlig vær, oppsummerer 
Ernst Krane.

VETERAN: Tore Krane er ute på sin 54. vintersesong. Han 
hadde sin første i 1955. ARKIVFOTO 

Har mista 13 tonn på veien

småflåten fra seg til de litt 
større båtene da lengdegren-
sa mellom flåtegruppene ble 
flyttet fra ti til 11 meter for 
noen år siden.

Lofoten
Ofoten

Langøya
Hinnøya

© Kartagena / Statens kartverk0 50 km
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Tsunami-effekt
Det ble mindre og mindre 
skrei rundt Hennings-
værboksen før torske-
«tsunamien» av skrei fosset 
innover Vestfjorden for vel ei 
uke siden. 

De siste målingene fra 
Henningsværstraumen fra 
28. mars viste rett og slett 
sjelden lite skrei, rundt ti 
prosent i snurrevadfang-
sten og 15 - 16 prosent i en 
garnfangst. Så skjedde det et 
veritabelt omskifte nærmest 
fra den ene dagen til den 
andre.

– Nå blir det interessant 
å følge utviklingen videre 
i ukene framover, forteller 
Trond Ottemo i Fiskeridi-
rektoratet som forestod den 
formelle åpningen av Hen-
ningsværboksen ved kirketi-
der sist søndag.

Prøvetakingen i og rundt 

boksen fortsetter med 
uforminsket styrke. – Det er 
naturligvis viktig, og til og 
med vel så viktig, å kunne 
fastslå når innsiget er over og 
skreien trekker seg ut. 

Da er det på med vernet 
igjen ut juni, varsler Ottemo i 
Fiskeridirektoratet.

Inntil videre er det fullt 
kjør i boksen for alle fartøy 
under 21 meter, unntatt de 
som drifter med snurrevad 
og for fløytgarn. 

I henhold til forskriften 
kunne direktoratet begren-
set åpningen til bare å gjelde 
flåten under 15 meter. 

– Men vi så ikke noe stort 
poeng i å skille flåten på 
denne måten med så stort 
skrei-innslag og så mye skrei 
overalt i Vestfjorden, forkla-
rer Trond Ottemo til Fiskeri-
bladetFiskaren.

Telefon: 7769 8021 | Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø | Torsdager åpent til 1800

Kunnskap – Kvalitet – Tillit – Service

Benytt gjerne vår flytebrygge i Tromsø
 ved kjøp av fiskeredskaper.

NOFI er en totalleverandør innen fiskeri!

Besøk oss på vår stand
 på Lofotfishing – for en fiskeriprat.
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Holder 
tett om 
resultat
Etterforskning i saken der 
«Breivik Junior» følte seg 
bøllet fra feltet av et seis-
mikkfartøy, er ferdig. Men 
resultatet er foreløpig hem-
melig. Saken ligger hos Ro-
galand Politidistrikt ennå, 
men i løpet av mai venter 
politiadvokat Per Kristian 
Haaland at statsadvokaten 
i Rogaland har bestemt seg 
for hva som blir resultatet 
av saken.

Over påske
Det var i august 2008 at 
«Breivik Junior» av Florø 
følte seg kraftig forstyrret 
i torskefiske på Vikingban-
ken. Det var seismikkfar-
tøyet «Geco Triton» som ble 
anmeldt i saken. 

Politiadvokaten sier han 
akkurat har fått saken inn 
som ferdig etterforsket, og 
skal over påske skrive en 
innstilling til statsadvokaten 
i Rogaland som skal bestem-
me om saken skal henlegges, 
om det skal utstedes bøter 
eller forelegg, om man går 
for påtaleunnlatelse eller om 
det blir tatt ut tiltale. 

Saken har tatt tid fordi det 
gikk ei stund før saken ble 
anmeldt først etter ei stund, 
mens det også tok tid før den 
ble sendt til rette person i 
Rogaland Politidistrikt.

– Det har tatt tid og det 
må gjenspeiles i en eventu-
ell avgjørelse. Generelt kan 
jeg bare si at straffesaker 
ikke bør ta så lang tid, sier 
Haaland i en kommentar til 
Fiskeribladetfiskaren.no.

Ga uttalelse i saken
Like før foreldelsesfristen 
gikk ut to år etter episoden, 
ble det av Rogaland Politidis-
trikt tatt ut såkalt fristavbry-
tende siktelse for at saken 
ikke skulle bli foreldet. År-
saken til at man kunne gjøre 
dette var at her var grunn til 
mistanke i saken. Fiskeridi-
rektoratet ble bedt om å gi en 
uttalelse i saken, og har gjort 
det, men politiadvokaten sier 
direktoratets syn er unntatt 
offentlighet.

Dette fordi statsadvokaten 
skal uttale seg først og par-
tene forkynnes en konklu-
sjon. Men Haaland røper at 
uttalelsen til Fiskeridirek-
toratet gjorde at man måtte 
etterforske videre ved å ta 
et ekstra avhør i saken, og 
hente inn ytterligere doku-
mentasjon.

tone.karlsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Kraner • Deler • Service
Vinsjer • Brukt • Ticodeler

Transportindustri AS
8205 Fauske • Tlf. +47 75 60 27 05 

www.ti-as.no - morten@ti-as.no
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– Bløggingen må skjerpes
– Jeg er ikke imponert over 
utblødningen i en del av 
torskefangstene. Gjøres bløg-
gingen riktig, spør Jan Brox i 
Råfisklaget.

– Hvor godt utblødd fisken 
er, spiller en betydelig rolle 
for kvalitet og holdbarhet på 
sluttproduktet. Og det hjelper 
lite å gjøre seg flid med de 
øvrige kvalitetsfaktorene 
hvis ikke fisken er skikkelig 
utblødd i prosessen, påpeker 
Brox.

– Og det leder igjen til 
spørsmålet om de som utfører 
bløggingen virkelig kan sin 
oppgave. Etter mine observa-
sjoner bør skipperen om bord 
ikke ta det for gitt at fiskerne 
behersker dette. Dette må 
sjekkes, og her må de erfarne 
blant mannskapet ta ansvar 
for de som kanskje er ferskere 
i yrket.

Brox skisserer at det er 
forskjellige oppfatninger av 
hvordan man mest effektivt 
bløgger fisken, og han har 
også selv sine meninger hva 
som gir best resultater. –Det 
viktigste er imidlertid at man 
sjekker at den teknikken man 

bruker fungerer, og at fisken 
blør ut som den skal. Jeg har 
sett nok av tilfeller der det 
bare er stukket hull på fiskens 
spiserør og ingenting annet. 
Det holder ikke, sier Brox, og 
sender utfordringen videre til 
de ansvarlige om bord.

KORREKT: Bløggingen er en avgjørende faktor for at fisken 
skal holde kvalitetskravene. ILL.FOTO: EINAR LINDBÆK

– Varierende kvalitetskrav
– Det er mulig 
å få aksepta-
bel kvalitet av 
en 100 tonns 
fangst, og det 
er også mulig 
å ødelegge en 
fangst på 40 
tonn. Mange 
faktorer spil-
ler inn, og prisen er ikke alltid 
et egnet virkemiddel.

Ikke alt er «skrei»
Det sier rådgiver Jan Brox i 
Norges Råfisklag, «guru» på 
fiskekvalitet og feltarbeider 
i næringa med nettopp dette 
temaet i en årrekke.

– Det finnes noen viktige ret-
ningslinjer for å oppnå optimal 
råstoffkvalitet. Men samtidig 
trenger ikke all torsk å være 
av den toppkvaliteten som ek-
sempelvis forventes av fersk-
fisk levert under varemerket 
«Skrei». Snakker vi om saltfisk 
finnes det mange anvendelser, 
og produsentene kan få solgt 
sine varer, selv om kvaliteten 
ikke ville være optimal i andre 
sammenhenger, sier Brox.

Ingen klar sammenheng
– Prisene varierer med 
etterspørselen, og det er 
ikke nødvendigvis noen klar 

sammenheng mellom pris 
og kvalitet i alle ledd fram til 
forbrukeren, og dermed heller 
ikke alltid når det gjelder pris 
til fisker, sier han, og påpeker 
at kjøperne også kan være 
under press når en fangst 
kjøpes. 
De må ha arbeid til sine an-
satte og de må ha noe å levere 
til sine kunder. 
Og i tillegg har de ofte lite 
informasjon om en fangst som 
eventuelt tilbys per telefon fra 
feltet.

Alarmklokker ringer
– Men når det er sagt, så må 
jeg medgi at det ringer noen 
alarmklokker når jeg hører 
om hundretonns-fangster. 
Her skal ting være godt 
forberedt og gjennomført for 
at resultatet skal bli bra. Det 
er snakk om både kunnskap, 
kapasitet, teknologi og tid. 
Men er alle disse faktorene 
på plass, så kan resultatet bli 
akseptabelt til en gitt produk-
sjon, mener Brox.

Klare krav
Brox skisserer at en korrekt 
behandling av et snurrevad-
kast for større kystnotbåter 
i korte trekk kan foregå som 
følger: 

– Fiskerne må ta den 
nødvendige tid med kastet 
ved sida, slik at fisken holdes i 
live, og er live når den fortlø-
pende bløgges om bord. Så må 
fisken blø ut og raskt komme i 
nedkjølt sjøvann like raskt, og 
så befinne seg godt nedkjølt 
fram til levering. 

Og da snakker vi om skik-
kelig utført bløgging, og rsw 
der nedkjølingen er startet 
i god tid på forhånd, og der 
temperaturen er i underkant 
av null grader. 

Vanlig seks-sju graders 
sjøvann duger absolutt ikke 
her, forteller han, og under-
streker spesielt viktigheten 
av korrekt behandling når det 
sløyes i land.

Mye er bra
– Hadde det vært en klar og 
sterk sammenheng mellom 
pris og kvalitet, så hadde det 
vært greit. Men det må legges 
til at mye av det vil leverer er 
gode varer – selv om det åpen-
bart går litt fort i svingene av 
og til. 

Og med tanke på det 
generelle prisnivået på torsk, 
og hva fiskere og industri har 
igjen etter sesongen: Dårlig 
kvalitet fremmer absolutt 
ikke bedre priser!

Jan Brox

Mer fisk, mindre kvalitet
«Spesielt store fangster fra 
store fartøy ser ut til å med-
føre redusert råstoffkvalitet», 
var en av påstandene i en mye 
omtalt rapport fra forskings-
selskapet Nofima i fjor.

Rapporten hadde navnet 
«Fangstregulering og råstoff-
kvalitet i kystflåten. Ferskt 
råstoff til fiskeindustrien i 
Nord-Norge». Her har for-
skerne Edgar Henriksen 
og Marianne Svorken i 
utgangspunktet tatt for seg en 

mulig sammenheng mellom 
reguleringer og råstoffkva-
litet med utgangspunkt i 
ferskfisksatsingen i nord. I 
presentasjonen av rapporten 
skriver forskerne: 

«Vi finner at de redskapsty-
pene som gir dårligst råstoff-
kvalitet (garn, snurrevad og 
not (for sei)) øker sine andeler 
av kystflåtens landinger, 
mens juksa og line, som gir 
beste kvalitet, reduserer 
sine andeler. Fangstene blir 

også større, og spesielt store 
fangster fra store fartøy ser ut 
til å medføre redusert råstoff-
kvalitet. 

Siden sammenhengen mel-
lom råstoffkvalitet og råstoff-
pris er svak og gjør at pris er 
et lite effektivt virkemiddel 
for å bedre råstoffkvaliteten, 
anbefales det å undersøke 
hvorvidt råstoffkvalitet bør 
være en av faktorene som 
vektlegges i reguleringsopp-
legget».

KVALITET: Store snurrevadfangster stiller krav til kvalitetsoppfølging i alle ledd. ILL.FOTO: ARKIV

z kvalitet Ønsker snurrevadkrav fra kjøperne

– Gir norsk fisk 
dårlig rykte
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Danmark: Selv om det var masse reker å få, endte 2011 
opp som et dårlig år for de 28 danske fartøyene som fisker 
hestereker. Snittprisen sank fra over 20 kr til 15 kr per kilo.

VINNER; Danske sildoljefabrikker ligger drøyt 70 prosent over norske priser i ausjonsrundene 
på lodda. ILL:FOTO

Einar Lindbæk
Ålesund
– Skammelig. 
Nå får fiskerne 
svi fordi det 
ikke lengre er 
reell konkur-
ranse mellom 
norske sildol-
jefa br i k ker, 
sier Lodve 
Gjendemsjø på 
«Inger Hildur».

Han tilbød en loddelast på 
drøyt 1400 tonn til norske og 
danske kjøpere, men alle de 
norske kjøperne bød rundt 
1,03 kroner kiloet, langt under 
den prisen de normalt byr for 
industrilodde. Ved Hanstholm 
Fiskeindustri i Danmark fikk 
«Inger Hildur» et bud på 1,77 
kroner kiloet, mer enn 70 pro-
sent over den norske prisen.

900.000 kroner
Dette betyr at «Inger Hildur» 
kan få 2,5 millioner for lodde-
lasta i Danmark, mens norske 
fabrikker bød 1,4 millioner, en 
forskjell på 900.000 kroner. 
Prisforskjellen gjorde valget 
enkelt for rederen. «Inger Hil-
dur» valgte å gå til Hanstholm 
i stedet for å stoppe i Egersund 
med lasta fra Barentshavet. 
Hele kvoten ble tatt på en tur.

– Den endelige prisen får vi 
først om noen dager når fett og 
tørrstoffprosenten er utregnet, 
men vi har ingen grunn til å tro 
at prisforskjellen blir mindre av 
den grunn, sier Gjendemsjø.

Gjendemsjø synes det er uri-
melig at norske kjøpere ikke vil 
være med på en reell konkur-
ranse med utenlandske kjøpere 
om råstoffet fra fiskerne, men i 
stedet vil straffe norske fiskere 
som tilbyr fangstene både til 
norske og danske kjøpere.

– Normalt leverer vi ikke 
fangster til sildoljefabrikker 
lengre, men denne gang valgte 
vi å gjøre det med lodda og fisket 
alt på en gang i stedet for å gå 
flere turer med konsumlodde, 
sier Gjendemsjø.

Mange til Danmark
Flere norske ringnotfartøy med 
store loddefangster har valgt 
å levere i Danmark i det siste. 
«Norderveg» meldte inn 1250 
tonn på auksjon i Norge og Dan-
mark og fikk gjennomslag hos 
TrippelNine Protein i Thybo i 
Danmark. «Eros» gikk også ny-
lig med 1450 tonn til Hanstholm 
Fiskemelsfabrikk. «Nordervon» 
leverte 1850 tonn til Fiskernes 
Fiskeindustri i Skagen.

Administrerende direktør 
Peter Jensen i Hanstholm Fis-
kemelsfabrikk i Hanstholm, 
styrer en av de tre store sildol-

jefabrikkene i Danmark som 
konkurrere om det norske 
råstoffet.

Langt til Barentshavet
– Jeg tror prisforskjellen gjen-
speiler hvor langt det er til Ba-
rentshavet. Skal vi ha lodde fra 
Barentshavet, må vi by vesentlig 
mer. Det blir kanskje ikke like 
god butikk som det man får til 
i Norge, men det er nødvendig 
for oss å få dette råstoffet for å 
holde det gående, sier Jensen.

Han avviser at danske fabrik-
ker blander ikke billig brisling 
fra Østersjøen for å konkurrere 
ut de norske prisene.

– Det finnes ikke billig pe-
lagisk fisk og vi kjøper ikke 
brisling for tiden. Det er ingen 
annen hemmelighet bak vår 
prissetting enn at vi velge rå 
betale mer for å få fangstene 
den lange veien fra Barents-
havet, sier Jensen. Han tror 
ikke det blir store svinginger i 
mel og oljeprisene i år, selv om 
Peru øker sin produksjon og 
sier at Norge og Danmark ikke 
er en særlig sterk påvirker av 
det globale prisnivået på disse 
produktene.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 93256323

Fakta: lodde
Omsetningen gjennom Norges QQ

Sildesalgslag viser at det er 
betalt 1,67 kroner kiloet i gjen-
nomsnitt for lodde til mel og olje-
produksjon. I fjor var prisen 2,36 
kroner i samme periode med en 
omsetning nesten tre ganger 
høyere enn i år. Hittil i år er det 
levert 44.000 tonn til mel og olje, 
mens det ble levert 114.000 tonn 
til midten av mars i fjor.

Prisen til sildoljefabrikker har QQ

falt vesentlig mer enn til konsum. 
Konsumindustrien har betalt 
1,85 kroner kiloet i gjennomsnitt-
lig i år, mot 2,40 kroner i fjor. Det 
er levert 77.000 tonn lodde i år 
til konsum, mens det i samme 
periode i fjor ble levert 68.000 
tonn, viser tall fra Norges Silde-
salgslag.

All omsetning, også det som QQ

fiskes i Norge og leveres til 
Danmark, går gjennom Norges 
Sildesalgslag.

Bare rundt 45.000 tonn av en QQ

norsk totalkvote på 221.000 tonn 
lodde fra Barentshavet gjenstår 
å fiske nå. Det er i hovedsak 
trålgruppa som ikke har fisket sin 
loddekvote til nå.

Ringnotbåter som byr 
loddelaster, hevder de 
ikke får reelle priser 
fra norske kjøpere i 
auksjonsrunden. Dan-
ske priser ligger drøyt 
70 prosent over norske 
priser.

z lodde

Lodve 
Gjendemsjø

Sildoljefab. 2012
Regnskapstall fra 2010

Fabrikk Sted Oms. Res R.f.s.
SUM  1614 219 239 

arne MøgSter    
Fabrikk Sted Oms. Res R.f.s.
Bodø Sildoljefab. B. 179 2,6 1,8
Måløy Sildoljefab. M. 368,5 58,7 55,4
Karmøy Fiskem. K. 418,2 56,7 51,2

HanS Petter KoPPernæS
Fabrikk Sted Oms. Res R.f.s.
Vedde Sildoljefab. Sula 212,3 33,3 62,3

gunnar Witzøe    
Fabrikk Sted Oms. Res R.f.s.
Egersund Sildoljefab. Eg. 435,6 68,1 68,5

Vinner 
uansett

Både samarbeid og konkurranse
– Vi samarbeider om å tilby 
priser på råstoff for våre tre 
fabrikker, men det er hard 
konkurranse med de to andre 
fabrikkene om råstoffet uten 
noen form for prissamarbeid 
med dem, sier daglig leder 
Øyvind Stang i Welcon AS.

Arne Møgsters Welcon eier 
fabrikkene i Bodø, Måløy og 
Karmsund. – Litt av hensik-
ten med å eie tre er jo å sam-
arbeide om innkjøp, men det 
er likevel konkurranse på det 
norske markedet, sier Stang. 
– Bys det mindre for fartøy om 

også tilbyr sine fangster til 
danske kjøpere ?

– Det kan hende at det har 
skjedd med enkelte fartøy. Vi 
vil jo helst at fartøyene skal 
levere i Norge. Det ser ut til at 
vi ikke er i stand til å konkur-
rere med danske kjøpere på 
pris og spekulerer på hvorfor 
det er slik. Muligens er det 
slik at danskene blander 
lodda med rimelig kjøpt 
råstoff av brisling fra Øster-
sjøen, som ikke vi har tilgang 
til, sier Stang.

– Blir det lagd en svarteliste 

på norske fartøy som leverer i 
Danmark ?

– Nei. Vi ser heller på egne 
kostnader og hvordan vi kan 
ta opp konkurransen med 
danskene. Det er tøff konkur-
ranse. Flere av dem som 
leverte i Danmark i fjor, har 
levert til gode priser i Norge 
i år. At prisene faller nå på 
slutten av sesongen, er vanlig 
på grunn av lavere fettprosent 
når lodda har gytt, sier Stang, 
som minner om at minstepri-
sen på lodde til mel og olje er 
1,01.
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Gunn Hedberg
Hvaler

Nordisk Råd møtes i Reykjavik 
på Island denne uka, for å drøf-
te en felles strategi for Arktis. 
Utvinning av olje og fordeling 
av ansvar ved ulykker står høyt 
på møtekartet.

Ansvar
Når ulykken er ute i arktiske 
farvann, er det ikke innlysende 
hvilket land som er ansvar-
lig for redningsoperasjonen. 
På temamøtet sitt om Arktis 
neste uke henvender Nordisk 
råd seg til finansministrene. 
De ber dem finne modeller for 
hvordan finansiere felles red-
ningsaksjoner.

Oljeutslipp etter forlis er van-
skelig å håndtere når oljen blan-
der seg med is. Det viste seg da 
«Exxon Valdez» forliste i Prince 
William-sundet utenfor kysten 
av Alaska i 1989. Forliset regnes 
som en av de mest ødeleggende 
miljøkatastrofer forårsaket av 
mennesker noensinne.

Det at sundet lå så avsideslig-
gende gjorde ryddingen særlig 
vanskelig. Eneste mulighet til 
å komme seg dit er med heli-
kopter eller båt. Sundet er et 
viktig område for laks, oter, sel 
og sjøfugl.

Cruisetrafikk
Den økende cruisetrafikken 
rundt Grønland viser beho-
vet for økte redningstiltak i 
Nord-Atlanteren. Nordisk råd 
har tidligere bedt de nordiske 
landene om å finansiere fel-
les redningstiltak, men uten 
resultat. Nå vil rådet anbefale 
finansministrene å nedsette en 

TRAFIKK: Ansvar ved ulykker i Arktis står høyt på møtekartet når Nordisk Råd møtes denne 
uken i Reykjavik. Både turisttrafikk og annen trafikk øker i arktiske områder, noe som kan bety 
flere redningsaksjoner i årene som kommer.  ILL.FOTO

Fakta: om aRktIS
Arktis er områdene rundt QQ

Nordpolen.
Det omfatter isdekket som QQ

flyter rundt polen, i tillegg til 
Svalbard, Grønland og det nord-
ligste av Amerika.

Landområdene er dekket av QQ

isbreer, eller det er tundraland-
skap der det meste av jorda er 
frosset året rundt.

Når ulykken er ute i Ark-
tis, er det uklart hvilket 
land som har ansvar for 
en redningsoperasjon. 
Nordisk Råd ber landene 
i Norden bli enige om 
fordeling av utgiftene.

z beredskap

Jonas Gahr 
Støre

arbeidsgruppe som skal jobbe 
fram mulige løsninger på hvor-
dan betale for operasjonene.

På møtet i Reykjavík denne 
uka tar Nordisk råd også opp 
sikkerheten i forbindelse med 
utvinningen av olje og natur-
gass i Arktis. Her vil de ta 
skrittet videre fra avtaler som 
fins i dag om opprensing etter 
miljøulykker. Rådet ønsker en 
avtale som regulerer utvin-
ningen, for å gjøre risikoen for 
ulykker minst mulig.

Felles strategi
Nordisk Råd vil også ta opp be-
hovet for en felles strategi som 
kan samle de nordiske landene 
om felles utfordringer i Arktis 
på møtet fredag. Rådet vil an-
befale de nordiske landenes re-
gjeringer om ikke bare å se på 
utvinningen av naturressurser. 
Det er like viktig å ta hensyn til 
befolkningen i de tynt befolkede 
arktiske områdene.

Norges uten-
riksminister 
Jonas Gahr 
Støre vil delta 
med innlegg i 
debatten. Det 
samme vil Nor-
ges, Islands, 
Grønlands og 
Færøyenes nor-
diske samarbeidsministre.

Mangelen på kvinner er en 
særlig utfordring i Arktis. Unge 
kvinner flytter for å utdanne 
seg, få bedre jobb og bedre 
skole til sine barn, mens men-
nene har arbeidsmuligheter og 
blir værende.

gunn.hedberg@fbfi.no
Telefon: 69 37 75 54

Sammen 
for Arktis

Svak fiskestart
Danmark: Nye tall fra det 
danske Fiskeridirektoratet 
viser at det ble fisket 25 pro-
sent mindre fisk i januar 2012, 
sammenlignet med samme 
måned i fjor. En viktig årsak til 
det er uværet som har herjet 
i Skagerrak og Nordsjøen i 
starten av 2012. Industrifisket 
bidrar sterkt til nedgangen. 
Fangstene i år er halvert, 
samtidig som prisen på fisken 
ligger på samme nivå. Det 
ble også fisket mindre torsk i 
Østersjøen, som er der danske 
torskefiskere starter året. 
Hovedfisket på torsk foregår 
til april. En trøst er at kilopri-
sen stadig kryper oppover, nå 
til 11 kroner per kilo østersjø-
torsk. Torskefiskerne i Kat-
tegat, Skagerrak og Nordsjøen 
får mer enn dobbelt så mye 
betalt for sin torsk. Fangstene 
fra Kattegat og Skagerrak har 
også økt.

DONG E&P Norge vil i mars 2012 teste nedgravd produksjonsrør og tilhørende 
navlestreng og i tillegg installere stein og deksel. Det vil ikke bli utlagt sjømerker i 
forbindelse med installasjonsarbeidet. En sikkerhetssone på 500 meter, vil være 
gjeldende i denne perioden. Området hvor det vil være aktivitet er begrenset av følgende 
koordinater:
 
56˚55’59’’N 02˚39’18’’Ø
56˚56’00’’N 02˚43’14’’Ø
57˚06’48’’N 02˚53’04’’Ø
57˚06’47’’N 02˚47’07’’Ø

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no

NYHETER 7FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 19. mars 2012



Viktigere
Fiskerienes andel av Islands 
økonomi er større nå enn 
den har vært i tidligere år. 
Årsaken er finanskrisen og 
den islandske valutaens fall, 
viser direktør ved det island-
ske havklyngesenteret, Thor 
Sigfusson, til.

– Noe skyldes bedre priser, 
men lavere kroneverdi for den 
islandske kronen gjør at vi 
får større verdier av det vi ek-
sporterer, enn det som skapes 
innenlands, sier han.

Turisme, aluminium og 
marin sektor er de områdene 
som står seg godt. 

– Andre sektorer har ikke 
samme kraft som tidligere. 
Vi ser mindre etterspørsel i 
hjemmemarkedet.

Sigfusson tror at utvik-
lingen med færre ansatte 
direkte i fiskeriene, vil fort-
sette, men ser fortsatt vekst i 
teknologisektoren. 

– Selskaper som islandske 
Marel vil styrke sin posisjon, 
akvakultur vil doble seg i 
løpet av 3-4 år, handel og 
markedsarbeid vil styrke 
seg, og marin bioteknologi vil 
komme sterkere, spår han.

I dag er omsetningen i 
marin bioteknologi mellom 
200 og 300 millioner norske 
kroner, mens lakseproduksjo-
nen er på rundt 6.000 tonn.

– Som et middels norsk 
oppdrettselskap, viser Sigfus-
son til.

– Det er interessant at vi i 
1980-årene landet 400.000 
tonn torsk, og tapte enormt 
med penger, mens vi i dag 
fanger 160.000 torsk og tjener 
godt.

– Vi gjør mer med fisken i 
dag enn tidligere, på grunn 
av kvotesystemet vi har på 
Island, viser direktøren ved 
det islandske havklyngesen-
teret til.

Godt år for Marel 
Godt: Selskapet Marel hadde et 
meget godt år i 2011. Inntektene 
beløp seg til 5,1 milliarder kroner, 
sammenlignet med 4,4 milliarder 
kroner i 2010. En økning på 14,8 

prosent.  EBIT-marginen var 10,9 
prosent, noe som er i tråd med 
selskapets mål om 10-12 prosent 
avkastning på inntektene for 
året, ifølge selskapet.

– Som Nord-Norge
Island har fått 
mye ut av fis-
kerinæringen. 
Det mener ad-
ministrerende 
direktør 
Karl Almås 
i SINTEF. 
Han viser til 
at fiskeri- og 
havbruksnæringen betyr like 
mye for Island som for Nord-
Norge, men ser at verdiskap-
ningen rundt disse næringene 
er større på Island. 

– I Nord-Norge er fem 
prosent av alle ansatte knyt-
tet til fiskeri og havbruk. Det 
samme som på Island, viser 
han til. 

Almås tror at om vi hadde 
samme ambisjoner for vår 
fiskeri- og havbruksnæring 
som islendingene, kunne vi 
fått til det samme som dem. 

Regnet i andel av brutto 

nasjonalprodukt (BNP) er 
imidlertid Norge langt fra Is-
land i forhold til betydningen 
av fiskeri og havbruk. 

– På Island utgjør det 
direkte bidraget til BNP 10 
prosent. I Norge én prosent. 
Det er forskjellen mellom de 
to landene. 

Oljen skygger for mye av an-
nen virksomhet i Norge, viser 
Almås til. 

– Alt annet blir smått, men 
fortsetter veksten i norsk 
fiskeri- og havbruksnæring 
slik den har vært de siste 
årene, vil disse næringene nå 
nivået som oljenæringen har i 
dag om 18 år.

– Vi vil neppe nå oljen igjen, 
men veksten kommer ikke i 
samme grad der i framtiden. 
Sjøl om det finnes nye reser-
ver, flater oljeproduksjonen 
ut, viser SINTEF-direktøren 
til.

Karl Almås

Henter en fjerdedel 
av BNP fra havet

gjensidige.no
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SAMMEN GIR VI DEG TRYGGHET 
FOR BÅT OG MANNSKAP

Gjensidige samarbeider med Havtrygd, Nordlys,  
Bud og Hustad om salg av forsikringer.  
Samarbeidspartnerne skal i tillegg til å levere forsikring, 
ha hovedfokus på skadeforebyggende arbeid. 
 
Sammen gir vi deg trygghet for båt og mannskap.

SLIK FÅR DU KONTAKT:
Havtrygd 55 55 74 00
Bud og Hustad  71 26 67 00
Nordlys 75 54 40 88
Gjensidige  03100

.... og vi trygger deg og din familie
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Henter en fjerdedel 
av BNP fra havet

Nils Torsvik
Bergen

Det viser en ny 
rapport som 
Islandsbanki 
har fått laget 
om betydnin-
gen av klyngen 
av havrettede 
virksomheter 
på Island.

– Dette er 
mer enn det som tidligere har 
vært antatt av sysselsetting 
knyttet til havrettede virksom-
heter, sier de som to er ansvar-
lig for rapporten, Thor Sigfus-
son, direktør ved det islandske 
havklyngesenteret, og Ragnar 
Arnason, som er professor ved 
Islands Universitet. 

26 prosent
Rapporten viser at mens fiske-
riene bidro med 10,2 prosent til 
Islands brutto nasjonalprodukt 
(BNP), bidro samtlige virksom-
heter knyttet til havrettede 
virksomheter med 26 prosent 
av BNP i 2010.

– I følge det islandske sta-
testikkbyrået er 8.600 personer 

direkte sysselsatt i fiskerisekto-
ren, noe som utgjør fem prosent 
av arbeidsstyrken.

Hele klyngen
– Klyngen av havrettede virk-
somheter skaper, direkte eller 
indirekte, mellom 25.000 og 
35.000 jobber, noe som er et 
høyere tall enn tidligere an-
tatt, heter det i rapporten der 
det pekes på at fiskeriene er 

en grunnleggende industri for 
Island.

– Vi får et langt bedre bilde 
av betydningen av fiskeriene 
for Islands økonomi ved å se på 
hele den havrettede klyngen av 
virksomheter, istedenfor bare 
å studere tradisjonelt fiske og 
fiskeindustrien, sier de to som 
står bak rapporten til Islands-
banki.

– Det er viktig å vite at end-
ringer i drift, ved at en rekke 
arbeidsoppgaver er overlatt til 
andre, gjennom outsourcing, 
bidrar til å gi et skeivt bilde av 
betydningen av fiskerivirksom-
hetene, viser de til.

Outsourcing kan være alt fra 
lossing av fartøyer, vedlikehold 
av fartøyer og fabrikker, og en 
rekke andre oppgaver.

Bedre lønnsomhet
– Når fiskerivirksomhetene be-
stemmer seg for å overlate slike 
oppgaver til andre, istedenfor 
å utføre dem sjøl, vil offisielle 

tall vise en nedgang i ansatte i 
fiskerisektoren, uten at det fak-
tisk har vært noen nedgang.

Når de direkte og indirekte 
virkningene knyttet til havret-
tede virksomhetene utgjør 26 
prosent av Islands BNP, kan 
det også antas at 26 prosent av 
antall sysselsatte på Island er 
knyttet til slike virksomheter. 
Det vil si rundt 45.000 jobber.

– Vi tror imidlertid at dette 
er et for høyt tall, sier Sigfus-
son og Arnasson og begrunner 
dette med at lønnsomheten i 
fiskeriene nok er langt bedre 
enn i samfunnet ellers.

– Lønningene er høyere enn 
det nasjonale gjennomsnittet, 
slik at det er mer sannsynlig at 
den havrettede klyngen bidrar 
med mellom 15 –20 prosent av 
antall jobber på Island, tilsva-
rende mellom 25.000 og 35.000 
ansatte.

nils.torsvik@fbfi.no
Telefon: 932 56 325

RINGVIRKNINGER: Det er 8.600 ansatte på fiske-
båter og i fiskeindustrien på Island, men to –tre 
ganger flere jobber i tilknyttede virksomheter.
ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE, DN

Fakta: islands Fiskeri
Fiskerisektoren bidro med nær QQ

140 milliarder islandske kroner 
(6,3 milliarder norske kroner) til 
Islands BNP (10,2%) i 2010.

Eksportinntektene var samme QQ

år på 220 milliarder islandske 
kroner (9,85 milliader norske 
kroner).

Antall direkte sysselsatte var QQ

8.600 ansatte, mens de havret-
tede virksomhetene direkte og 
indirekte antas å skaper mellom 
25.000 og 35.000 jobber på 
Island.

Virksomheter knyttet 
til hav og sjø på Island 
sysselsetter mellom 
25.000 – 35.000 ansat-
te og står for mer enn 
en fjerdedel av Islands 
brutto nasjonalprodukt.

z Island Henter stor del av nasjonalinntektene fra havet

Ragnar 
Arnason

Det er viktig å vite  ”at endringer i drift, ved 
at en rekke arbeids-
oppgaver er overlatt til 
andre, bidrar til å gi et 
skeivt bilde av betyd-
ningen av fiskerivirk-
somhetene
Thor Sigfusson og Ragnar Arna-
son, ansvarlig for rapporten

Figure 3.
Direct contribution of the �sheries sector to the gross 
domestic product (at factor cost) 
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[Grafikk fra rapporten]

Kjøper fisk 7 dager i uken 
	 • Vi sløyer din fisk på land om ønskelig 
	 •	Kort vei til butikk 
	 •	Mekanisk verksted 
	 •	Olje på kai 

Kontakt oss på følgende: 
Harald: 911 09 089 / Vidar: 990 41 228 
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FANGST PER REDSKAPSGRUPPE Tonn

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER Pris gjelder største størrelse

1 52UKE

TORSKEPRIS 201 1 –  2012

Tonn

LEVERT KVANTUM I TONN fartøy under 15 meter

ANTALL FARTØY under 15 meter i fiske

Kilde: Norges Råfisklag

2011 2,5-6*

2012 2,5-6

2011 >6*

201 >6

Gjennomsnitt NRL 2011-2012 u/15 m

*Størrelsesgradering for torsk 
2,5-5 kg og over 5 kg ble fra 
uke 53 i 2010 endret til 2,5-6,5 kg 
og over 6,5 kg, og fra *uke 38 
2011 til 2,5-6 kg og over 6 kg.

 Torsk >6,5 Torsk 2,5-6,5 Hyse Sei
 pris (SUH) pris (SUH) pris (SUH) pris(SUH)

 Torsk Hyse Sei Totalt

 Antall Fartøy Fangstrater i tonn 

 Torsk Hyse Sei  Totalt

Øst-Finnmark  140  5,41

Vest-Finnmark  271  7,16

Troms  350  7,17

Vesterålen  225  6,76

Lofoten  628  3,75

Øvrig Nordland  91  2,47

Trøndelag&Nordmøre  184  1,59

Total  1876  

Øst-Finnmark 709 48 1 758

Vest-Finnmark 1817 99 24 1939

Troms 2437 59 15 2510

Vesterålen 1457 62 3 1522

Lofoten 2132 21 199 2351

Øvrig Nordland 205 3 17 225

Trøndelag&Nordmøre 255 17 20 292

Total 9010 309 279 9598

Øst-Finnmark 17,45 14,62 9,52 9,66

Vest-Finnmark 17,61 14,76 8,57 9,9

Troms 17,41 14,75 9,79 10

Vesterålen 17,56 15,08 10,1 9,98

Lofoten 17,82 15,22 9,26 10,23

Øvrig Nordland 17,25 14,51 8,37 10

Trøndelag&Nordmøre 17,36 14,61 9,1 10,14

Totalt 17,57 14,89 9,31 10,19

Autoline             9 34 0 43

Garn                 5954 76 246 6275

Juksa                1814 2 8 1824

Line                 744 110 2 856

Snurrevad            483 87 23 593

Teiner               6 0 0 6

TOTALT               9010 309 279 9598
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BLIR FÆRRE: Fiskerne risikerer å miste politisk ryggdekning dersom struktureringa går fort og det blir for få næringaktører. Det er advarslene som nå kommer etter Fiskarlagets siste krav om nye kvotetak. 
ILLUSTRASJONSFOTO

«Farlig» kvotesentralisering

Terje Jensen
Harstad

– Det er vel 
neppe slik at 
majoriteten av 
norske velgere 
ønsker at en av 
våre viktigste 
ressurser skal 
eies av kun 
noen få utvalg-
te, slik som det nå er blitt i flåten 
som tråler etter hvitfisk, sier 
Torstein Solem som er daglig 
leder i foreninga.

Fiskarlagskrav
Landsstyret i Fiskarlaget ba 

nylig fiskeriministeren om å 
heve kvotetaket for den kon-
vensjonelle havgående flåten fra 
tre til fem torske- og hysekvoter 
per båt. På få år er denne flåten 
redusert fra et 80-talls fartøy 
til ca. 35. Ei slik endring vil 
bringe tallet på antallet fartøy 
ned mot 20.

I trålerflåten eier Aker Sea-
foods og Nergård-konsernet 
per i dag bortimot halvparten 
av kvotene. Her vil Fiskarlaget 
heve taket fra tre til fire kvoter 
per tråler. I den pelagiske trå-
lerflåten har det også vært en 
formidabel strukturering de 
siste årene. Her vil Fiskarlaget 
heve kvotetaket fra 630 basis-
tonn til 1000.

Forfordeler
– Vi skjønner ikke Fiskarlaget, 
sier Solem.

– Dette vil i all hovedsak være 
til fordel for større aktører. Vi 
ønsker at det skal brukes andre 
politiske virkemidler enn å byg-
ge ned flåteleddet for å bedre 
økonomien i næringa, sier han. 

Solem har planer om å fremme 
foreningas tanker rundt dette 
overfor næringskomiteen på 
Stortinget med det første.

Skatt
Et hovedkrav fra Pelagisk For-
ening i denne forbindelse er de 
skattemessige rammebetingel-
sene for flåten. Fiskeflåten har 
fortsatt langt dårligere betin-
gelser på dette området enn 
den øvrige norske flåten. De 
har også mistet den mulighe-
ten man før hadde til skattefri 
fondsavsetning for å finansiere 
nybygg.

– Det vi registrerer, og som 
bør være et tankekors for de 
som nå vil videre i strukture-
ringsspiralen, er at de omlig-
gende klyngene som lever av 
fiskebåtrederne, nå i stigende 
grad advarer mot å gå for langt 
med struktureringen.

Det samme gjør represen-
tanter for finansnæringa og de 
aller fleste politikerne vi har 
snakket med. 

De ønsker ikke at et fåtall 

Fiskebåtrederne i Pela-
gisk Forening advarer 
mot den kvotesentrali-
seringen som Fiskarla-
gets forslag på heving av 
kvotetakene i fiskeflåten 
vil medføre.

Torstein 
Solem

z Fiskekvoter På kollisjonskurs med Norges Fiskarlag
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redere skal eie store kvotean-
deler. 

Det bør vi innrette oss etter. 
Det er viktig for denne næringa 
med bred politisk ryggdekning, 
mener Solem.

– Skremmende

En av de som har manet til 
debatt, er lederen i Austevoll 
Næringsråd, Tore Dalseid. På 
Austevoll-seminaret sist høst 
fremla han sin egen variant av 
NHH-professor Ragnvaldur 
Hannessons sluttvisjon med 
20 -25 fiskebåter til å ta alle 
fiskekvotene.

– Det er et skremmende tall, 

egentlig. Derfor ønsket jeg å 
sparke pådriverne litt på leggen 
slik at vi kan få en debatt om 
hvor fort man egentlig ønsker å 
gå frem i forhold til det å samle 
store kvoteandeler på få hender, 
sier Dalseid i dag.

Mer splittet
Næringsrådslederen i en av lan-
dets største fiskerikommuner 
har et klart inntrykk av at næ-
ringa er mer splittet i synet på 
strukturering enn det fremstår 
i det offentlige rom.

– Det er ledende personlig-
heter som fører an i denne 
debatten, og som vil videre. 
Men jeg mener at ei for rask 
nedbygging, vil være negativt 
og tildels ødeleggende. Det er 
nok å se på trålerflåten som et-
ter mitt syn har blitt mer eller 
mindre rasert som et resultat 
av kvotesammenslåingene, sier 
Dalseid.

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

BLIR FÆRRE: Fiskerne risikerer å miste politisk ryggdekning dersom struktureringa går fort og det blir for få næringaktører. Det er advarslene som nå kommer etter Fiskarlagets siste krav om nye kvotetak. 
ILLUSTRASJONSFOTO

«Farlig» kvotesentralisering

Vi ønsker at det  ”skal brukes andre poli-
tiske virkemidler enn å 
bygge ned flåteleddet 
for å bedre økonomien i 
næringa,
Tostein Solem, Pelagisk Forening.

Fakta: kVOtEtak
Trålerne har i dag et kvotetak QQ

på tre torsk-, hyse- og seikvoter 
per båt, og ber om fire.

Ringnot har et tak på 650 QQ

basistonn pr. båt, og er uenig 
om det er behov for ytterligere 
strukturering.

Pelagisk trål (indyustritrål/QQ

nordsjøtrål) har et tak på 630 
basistonn, og ber nå om 1000.

Den havgående konvensjonelle QQ

flåten (autolinerne) har et tak på 
tre torsk- og hysekvoter, og ber 
om fem.

Kystflåten har ulike ordninger QQ

etter båtstørrelse, fra 3+3 sild 
og torskekvoter for noen av de 
største over 15 meter til ingen 
ting for flåten under 11 meter.

Her ber Norges Fiskarlag om QQ

likhet for alle på 3+3.

z Fiskekvoter På kollisjonskurs med Norges Fiskarlag

MER: Torsketrålerne vil sentralisere kvoterettighetene ytterli-
gere. ILL.FOTO

– Muligens upresist 
Assisterende 
generalsekre-
tær i Norges 
Fiskarlag, Jan 
Birger Jørgen-
sen, innrøm-
mer at det 
kanskje var 
litt upresist 
av dem å ikke 
sende forslaget om videre 
strukturering i trålereflåten 
og i pelagisk trål ut på orga-
nisasjonsmessig høring som 
spesifikk sak.

– Det som ble sendt ut på 
høring, var forslaget om 
heving av kvotetaket i den 
konvensjonelle havfiskeflåten. 
Her ba vi også medlemsorga-
nisasjonene om å komme med 
synspunkter og merknader 
generelt rundt dette med 
strukturering.

– Men i lys av de reak-
sjonene som har kommet 
i ettertid, så ser vi jo at det 
kunne vært lurt å sende også 
forslagene om å heve kvoteta-
ket på torsketrål og pelagisk 
trål ut på særskilt høring, sier 
Jørgensen.

Kritikk
I en tidligere utgave av Fiske-
ribladetFiskaren kritiserer 
tidligere leder i Møre og 
Romsdal Fiskarlag, Lars Hop-
mark, måten Fiskarlaget har 
håndtert denne saken på. Han 
advarer sterkt mot ei slik yt-
terlig heving av kvotetakene.

– Dette er naturligvis en 
viktig debatt. Hvis man hever 
taket fra tre til fem kvoter per 
båt i den konvensjonelle hav-
gående flåten, så nærmer man 
seg antagelig et kritisk nivå 
for hvor mange båter som blir 
igjen, mener Jørgensen.

Debatt
Han forteller at det var en viss 
debatt i landsstyret hvorvidt 
man også skulle fremme krav 
på vegne av pelagisk trål og 
torsketrål, men at man følte at 
det også var god oppslutning 
rundt et slikt krav.

– Forslaget kunne nok vært 
sendt på organisasjonsmessig 
høring. Men resultatet hadde 
nok antagelig blitt det samme, 
mener assisterende general-
sekretær.

Fiskebåt-forslag
Forslaget som ble behandlet 
i landsstyret forleden skriver 
seg opprinnelig fra et vedtak 
i Fiskebåtredernes Forbund 
for ett og et halvt år siden, 
vedtaket som skapte slik røre 
internt blant ringnotrederne.

I ettertid har den havgående 
konvensjonelle flåten fått 
saken opp i Fiskebåt-styret på 
nytt, i tillegg til at de har dre-
vet intens lobbyvirksomhet 
opp mot sentrale myndigheter 
for å vinne gehør for kravet 
om et kvotetak på fem torsk- 
og hysekvoter per båt.

Saksframlegg
Denne saken ble oversendt 
Fiskarlaget sentralt i novem-
ber i fjor, før arbeidsutvalget i 
Fiskarlaget i januar vedtok å 
sende dette på organisasjons-
messig behandling og seinere 
sluttbehandling i landsstyre-
møtet nå i mars.

– I saksframlegget til dette 
landsstyremøtet ble videre 
strukturering i alle flåtegrup-
per drøftet. Sånn sett var 
dette også en mulighet for 
landstyremedlemmene å ta 
sakskomplekset i sin helhet 
opp i sine respektive med-
lemsorganisasjoner, mener 
Jan Birger Jørgensen.

I forhold til kritikken fra 
Møre og Romsdal, så viser 
han til at dette fylkeslaget 
hadde styrelederen sin som 
observatør på landsstyremø-
tet i forrige uke nettopp på 
grunn av denne saken, etter 
at den ordinære landsstyre-
representanten og vararepre-
sentantene hans ikke kunne 
møte på grunn av det pågå-
ende fisket.

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Jan Birger 
Jørgensen

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE Tonn

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER Pris gjelder største størrelse

1 52UKE

TORSKEPRIS 201 1 –  2012

Tonn

LEVERT KVANTUM I TONN fartøy under 15 meter

ANTALL FARTØY under 15 meter i fiske

Kilde: Norges Råfisklag

2011 2,5-6*

2012 2,5-6

2011 >6*

201 >6

Gjennomsnitt NRL 2011-2012 u/15 m

*Størrelsesgradering for torsk 
2,5-5 kg og over 5 kg ble fra 
uke 53 i 2010 endret til 2,5-6,5 kg 
og over 6,5 kg, og fra *uke 38 
2011 til 2,5-6 kg og over 6 kg.

 Torsk >6,5 Torsk 2,5-6,5 Hyse Sei
 pris (SUH) pris (SUH) pris (SUH) pris(SUH)

 Torsk Hyse Sei Totalt

 Antall Fartøy Fangstrater i tonn 

 Torsk Hyse Sei  Totalt

Øst-Finnmark  124  4,63

Vest-Finnmark  181  4,37

Troms  267  5,72

Vesterålen  180  3,79

Lofoten  522  4,03

Øvrig Nordland  78  1,51

Trøndelag&Nordmøre  121  1,60

Total  1460  

Øst-Finnmark 480 93 1 574

Vest-Finnmark 703 84 4 791

Troms 1472 32 22 1526

Vesterålen 652 29 2 683

Lofoten 1881 17 206 2104

Øvrig Nordland 101 2 15 118

Trøndelag&Nordmøre 161 14 18 192

Total 5450 271 268 5988

Øst-Finnmark 17,55 14,72 9,89 9,82

Vest-Finnmark 17,68 14,79 8,42 10,52

Troms 17,37 14,71 9,39 10

Vesterålen 17,48 15,03 9,82 9,94

Lofoten 17,87 15,18 9,39 10,14

Øvrig Nordland 17,25 14,62 8,33 10

Trøndelag&Nordmøre 17,34 14,66 8,98 10,1

Totalt 17,58 14,92 9,26 10,12

Annet                4 0 0 4

Autoline             12 42 0 53

Garn                 3356 48 250 3654

Juksa                1056 1 14 1070

Line                 736 126 1 863

Snurrevad            283 54 3 339

Teiner               3 0 0 3

Totalt 5450 271 268 5988
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HASTER MEST: Kystflåten synes det er på tide at kystflåten får doblet sitt kvotegrunnlag, før autolineflåten får femdoblet sitt.ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE JENSEN 

Vil ha det høyt under kvotetaket

Terje Jensen
Harstad

–Surrealistisk for kystflåten 
som håper på to, sier styrele-
der Einar Helge Meløysund i 
Nordland Fylkes Fiskarlag.

Han understreker at de for 
sin del ikke setter seg imot de 
ønskene som nå fremmes gjen-
nom Fiskarlaget på vegne av 
havfiskeflåten.

– Men jeg vet at det å støtte ei 
femdobling av kvotegrunnlaget 
oppleves med avmakt for man-
ge av kystfiskerne som ikke får 

lov til å doble 
sitt eget drifts-
grunnlaget for 
å berge seg 
ø k o n o m i s k , 
sier Meløy-
sund.

Trål
I vedtaket sist 
uke går landsstyret i Fiskar-
laget ikke bare inn for å øke 
kvotegrunnlaget på torsk for 
den såkalte havgående kon-
vensjonelle flåten (autolinerne), 
men også for å heve kvotetaket 
i flere andre flåtegrupper.

De vil heve kvotetaket for 
trålerne fra tre til fire kvoter 
per båt, for de pelagiske trå-
lerne fra 650 basistonn til 1000 
basistonn og for kystflåten står 
kravet om et tak på tre silde-
kvoter samt tre torskekvoter 
fast for alle.

Historisk bommert
– Hvis myndighetene skal gripe 
tak i noe, er vi klare på at det er 
i kystflåten dette haster mest. 
Det er nå på syvende året at 
den rødgrønne regjeringen har 
stanset, og til og med senket 
kvotetaket for denne flåte-
gruppa. 

Her står alt i stampe. Det er 
en bommert av historiske di-

Landsstyret i Norges 
Fiskarlag ber fiskeri-
ministeren heve kvo-
tetaket helt opp til fem 
torskekvoter pr. båt for 
autolineflåten.

Det er i kystflåten  ”dette haster mest.  
Det er på syvende året 
at den rødgrønne re-
gjeringen har stanset, 
og til og med senket 
kvotetaket for denne 
flåtegruppa.   
Einar Helge Meløysund

Einar Helge 
Meløysund

z kvotetak Uenighet om i hvilken flåtegruppe det haster mest å heve kvotetaket
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mensjoner, mener Meløysund.
Norges Fiskarlag har si-

den stortingsbehandlingen 
av strukturmeldingen i 2006 
gjentatte ganger bedt om jus-
teringer av kvotetakene i kyst-
flåten, uten at myndighetene 
så langt har villet etterkomme 
forslagene.

Prisnivå
I vedtaket denne uka trekker 
Norges Fiskarlag fram den 
svært vanskelige økonomiske 
situasjonen for den konven-
sjonelle havfiskeflåten, hvor 
mange rederier har lagt fram 
betydelige negative tall i regn-
skapene.

Denne situasjonen skyldes i 
hovedsak de høye agnprisene 
som er særegent for linefiske, 
samt et veldig lavt prisnivå 
på de tradisjonelle fiskesla-
gene av lange og brosme, og 
som tidligere har utgjort en 

betydelig del av denne flåtens 
driftsgrunnlag.

Torskeløsning
Også fangstmulighetene av 
lange og brosme i EU-sonen og 
Færøysonen er sterkt forringet 
og har tildels falt bort for denne 
flåtegruppen.

«Dette betyr at den havgå-
ende lineflåten for øyeblikket 
anser adgang til å kunne øke 
kvotegrunnlaget pr. fartøyen-
het av torsk og hyse nord for 
62-graden som eneste farbare 

vei ut av uføret», heter det fra 
landstyret.

Dør ut?
I vedtaket hevdes det til og med 
at det kan være en overhen-
gende risiko for at hele dette 
fiskeriet vil forsvinne dersom 
ikke lønnsomheten bedres.

–Det spesielle med denne 
gruppa er at alle rederne er 
enige om at noe må gjøres. 
Derfor har vi tro på at det skal 
være mulig å få noe til rimelig 
raskt, og før den varsla stor-
tingsmeldingen som legges 
fram til høsten, forteller Jan 
Ivar Maråk i Fiskebåtredernes 
Forbund.

Gehør
Maråk har et inntrykk av at 
det nå er den politiske uenig-
heten om videre strukturering 
i kystflåten som også legger 
en demper på mulighetene for 

videre strukturering i havfis-
keflåten.

– Vi føler allikevel at vi har 
gehør hos fiskeriministeren for 
behovene spesielt til den havgå-
ende konvensjonelle flåten, og 
vi har også blitt møtt med for-
ståelse i Stortinget. Så vi håper 
fortsatt at dette skal kunne skje 
raskt, sier Maråk.

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021

HASTER MEST: Kystflåten synes det er på tide at kystflåten får doblet sitt kvotegrunnlag, før autolineflåten får femdoblet sitt.ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE JENSEN 

Vil ha det høyt under kvotetaket
Fakta: kvotetak

Trålerne har i dag et kvotetak QQ

på tre torsk-, hyse- og seikvoter 
pr. båt, og ber om fire.

Ringnot har et tak på 650 QQ

basistonn pr. båt, og er uenig 
om det er behov for ytterligere 
strukturering.

Pelagisk trål (indyustritrål/QQ

nordsjøtrål) har et tak på 630 
basistonn, og ber nå om 1000.

Den havgående konvensjonelle QQ

flåten (autolinerne) har et tak på 
tre torsk- og hysekvoter, og ber 
om fem.

Kystflåten har ulike ordninger QQ

etter båtstørrelse, fra 3+3 sild- 
og torskekvoter for noen av de 
største over 15 meter til ingen 
ting for flåten under 11 meter. 
Her ber Norges Fiskarlag om lik-
het for alle på 3+3.

z kvotetak Uenighet om i hvilken flåtegruppe det haster mest å heve kvotetaket

Reidar Nilsen Kristine 
Gramstad

Full trål-
frihet?
I henvendelsen som nå går fra 
Fiskarlaget til fiskermyndig-
hetene, ber man også om at 
restriksjonene som pr. i dag 
ligger på struktursamarbeid 
mellom ombordproduserende 
torsketrålere (fabrikktrål) og 
øvrige torsketrålere fjernes.

Dette var tidligere en svært 
omstridt sak, spesielt for 
fiskeindustrien i land, som så 
fabrikktrålerne og ombord-
produksjon som en farlig 
konkurrent til aktiviteten i 
land.

I dag er det bare seks 
fabrikkskip igjen, og om 
kort tid vil det være bare 
fire - «Granit IV», «Langvin», 
«Ramoen» og «Andenesfisk». 
Resten har lagt om til or-
dinære frysetrålere ut fra 
lønnsomhetsbetraktninger.

Muligheten til å strukturere 
rundfrysetrålere med ordi-
nære trålere er det allerede 
åpnet for. Sånn sett vil ei slik 
ytterligere endringer gjelde 
for disse siste 4 - 6 fabrikkski-
pene.

I vedtaket fra landsstyret er 
det i realiteten bare ringnot 
som ikke berrøres. Her er 
det stor uenighet intern i 
flåtegruppa om ytterligere 
strukturering er veien å gå, 
noe som i fjor førte til at et 
20-talls redere brøt ut av Fis-
kebåt i protest mot gjentatte 
forsøk på å fremme ytterli-
gere strukturkrav.

I pelagisk trål er ikke dette 
like kontroversielt, og her ber 
nå Fiskarlaget om ei heving 
av kvotetaket fra 630 til 1000 
basistonn.

Hirtshals’ framtid
HirtsHals: Nordjyske skri-
ver at byen på Nordvestkysten 
av Jylland har en stor framtid 
for fiskeriene. I utgangspunk-
tet er havna en av Danmarks 
største fiskerihavner. Men 
havnas største fordel er at 
den ligger sentralt plassert i 
forhold til oljerike Norge, med 
tette ferjeforbindelser. Næ-
ringslivet bør særlig fokusere 
på fiskerivirksomhet, og hjelpe 
lokale virksomheter til å få 
innpass i Norge.

Mel med 
nderskudd
HanstHolm: I 2011 fikk 
Hanstholm Fiskemelsfabrikk 
et underskudd på 8,2 millio-
ner kroner før skatt. Det ble 
bråstans, etter to foregående 
år med tosifrede overskudd. 
Fabrikken omsatte for 424 mil-
lioner i 2011, ifølge Nordjyske. 
Underskuddet skyldes at pri-
sen på råvarene har gått opp, 
samtidig som prisen på mel og 
olje har sunket. Mens båtene 
tidligere leverte fast til sine 
bedrifter, er de nå fristilte og 
leverer der de får best betalt.

Dermed må også bedriftene 
by mer på lastene for å få dem. 
Totalt tok fabrikken i Hanst-
holm mot 130.000 tonn fisk i 
fjor, av dem var 59.000 tonn 
tobis.

Bedre råd
Danmark: Utsikten til 
ekstremt lave kvoter på tobis 
for 2012 har satt sinnene i kok 
i Danmark. Alle tre melfa-
brikkene i Danmark ligger i 
utkantkommuner der hver 
arbeidsplass er viktig for 
lokalsamfunnet. Politikerne 
på sin side krever bedre 
forskerråd. Mer penger 
må brukes på forskning på 
tobis, som er en så viktig 
art i dansk fiske.

Fiskeforbud
lillebælt: Fiskere med 
tillatelse til å skrape blåskjell 
i Natura 2000-områder i Lil-
lebælt i Danmark har fått dem 
inndratt. Fiskerne på sin side 
mener de har gjort hva de kan 
for verne revene i området. 
Uten å kunne fiske i disse 
områdene er det vanskelig 
å opprettholde inntektene, 
skriver Fiskeri Tidende.

Storfisk på kroken
new Zealand: En lystfisker fra 
New Zealand fikk nylig en særs 
verdifull tunfisk på kroken. 
Det var en blåfinnet tuna 
på 335 kilo. Hadde mannen 
vært yrkesfisker, ville fisken 
innbrakt ham rundt 300.000 
kroner, en brukbar årslønn. 
Som lystfisker har han ikke lov 
å selge fisken. Dermed er det 
bare å investere i ny fryser og 
spise fiske i året som kommer. 
Verdensrekord for tunfisk 
skal være 679 kilo, ifølge det 
danske Ekstrabladet. I Japan 
betales den blåfinnede tunaen 
med rundt tusen kr kiloen.

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no
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Sverige: Vårt naboland skal undersøke tilstanden for 
landets vann. Det gjelder både grunnvann, innsjøer, elver og 
langs kysten. Det melder Havs- och vattenmyndigheten.

Fjordfiskenemnd og fortrinnsrett
I lovforslaget foreslås det å 
opprette en fjordfiskenemnd 
for Finnmark, Troms og 
Nordland. 

Nemnda vil ikke ha beslut-
ningsmyndighet, men vil 
kunne bli en viktig rådgiver 
for nasjonale myndigheter, og 

styrke den lokale innflytelsen 
i fiskeriforvaltningen, heter 
det fra Fiskeridepartementet

Det skal også jobbes videre 
med å etablere en ramme-
avtale mellom Fiskeri- og 
kystdepartementet og Sa-
metinget om konsultasjoner. 

Arbeidsområdene til fjordfis-
kenemnda, og vektlegging av 
dens uttalelser, vil bli vurdert 
i dette arbeidet.  

For å legge til rette for at 
fiskere får utnyttet lokale 
ressurser er det også fore-
slått å innføre et forbud mot 

fiske innenfor fjordlinjene for 
fartøy over 15 meter, men med 
muligheter for å gjøre unntak.

Til sist er det foreslått at 
de krav om anerkjennelse av 
enerett eller fortrinnsrett til 
fiskeplasser som i dag kan 
framsettes for domstolene, 

nå skal kunne framsettes for 
Finnmarkskommisjonen. 

Om dette er aktuelt for om-
rådene utenfor Finnmark, vil 
måtte vurderes i forbindelse 
med oppfølgingen av Same-
rettsutvalget II, heter det fra 
Fiskeridepartementet.

Får sjøsamisk fiskerett 

Terje Jensen
Harstad

Proposisjonen setter en fore-
løpig sluttstrek for prosessen 
som startet med opprettelsen 
av det såkalte Kystfiskeutvalget 
i 2005.

Åpen gruppe
Fiskeri- og kystdepartementet 
vil gjennom dette bli avskåret 
fra å gjennomføre en fullsten-
dig lukking av fisket etter torsk, 
hyse og sei, uten igjen å endre 
loven. 

– Etter dagens regler kunne 
vi fjernet åpen gruppe bare i 
henhold til den årlige regule-
ringsforskriften. Det kan vi 
ikke når denne loven blir ved-
tatt, forklarer ekspedisjonssjef 
Vidar Landmark i Fiskeri-og 
kystdepartementet. 

Vilkårene det er snakk om 
handler om krav til fiskerne om 
å stå i mantallet og ha båten 
merkeregistrert.

Erkjennelse
Fra departementets side po-
engteres det at slik de ser det, 
så er ikke ei slik lovfesting nød-
vendig av hensyn til folkeretten 
eller internrettslig. 

Men regjeringa velger likevel 
å lovfeste en slik rett for å vise 
den store verdien det kystnære 
fisket har for utsatte kyst- og 
fjordområder i nord. 

«Aldri mer 1990»
Sametingspre-
sident Egil Olli 
er klar på at 
dette er ei vik-
tig lovfesting.

«Med dette 
lov forsla get 
vil fiskerne al-
dri mer kunne 
bli kastet på 
land. Fiskerireguleringene 
som skjedde i 1990, der de 
som ikke hadde utøvet aktivt 
fiske de to foregående årene ble 

utestengt fra framtidig fiske, 
vil ikke kunne skje igjen. Aldri 
mer 1990», sier han i et innlegg 
om saken (se vår nettsted www.
fbfi.no.

Omstridt
Lovforslagene som nå legges 
fram for Stortinget, baserer seg 
på enigheten som ble oppnådd 
etter konsultasjoner med Same-
tinget i fjor og året før.

Denne enigheten var om-
stridt blant samene fordi avta-
len ikke tilkjenner sjøsamene 
fiskerettigheter på grunnlag 
av urfolks rettigheter. De to sa-
miske hovedorganisasjonene, 
Norske Samers Riksforbund 
og Samenes Folkeforbund, 
ville av den grunn ikke godta 
avtalen som ble inngått og som 
nå danner grunnlag for lovpro-
posisjonen til Stortinget. Men 
Arbeiderpartiet og flere regio-
nale småpartier sikret tross alt 
flertall for avtalen i Sametinget, 
men da med forbehold om ulik 
tolkning av rettsgrunnlaget.

Sametingets synspunkter til 
de folkerettslige spørsmålene 
er synliggjort i særskilte merk-
nader i proposisjonen.

– Vi mener tiltakene vil sikre 
reelle muligheter til å drive og 
utvikle tradisjonelt fiske for 
alle som bor i virkeområdet for 
tiltakene, sier fiskeri- og kyst-
minister Lisbeth Berg-Hansen 
i en kommentar.  – Forslagene 
er motivert ut fra et ønske om 
å ta vare på og styrke små, 
men viktige fiskerisamfunn 
i virkeområdet, både som et 

distriktspolitisk virkemiddel 
og for å sikre at fiskeriregu-
leringene også for framtiden 
er klart innenfor de rammene 
som følger av folkeretten, heter 
det fra statsråden.

«Lite, men godt»
I lovforslaget legges det altså 
opp til å tydeliggjøre Norges 
folkerettslige forpliktelser i 
havressursloven og deltaker-
loven. Dessuten settes det av ei 
tilleggskvote til åpen gruppe i 
virkeområdet. For 2011 og 2012 

er det allerede satt av 3000 tonn 
i tilleggskvote. 

Skuffende
– Det positive er at retten til å 
fiske ser ut til å komme på plass. 
Det som er litt skuffende er at 
de kvantum man her opererer 
med, er lite å leve av for fiskerne 
dette gjelder, sier Inge Arne 
Eriksen som er fiskeripolitisk 
rådgiver for Sametinget.

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

SIKRES: Sjøsamene kan ikke utestenges fra fjordfisket. Det sikres gjennom den lovproposisjo-
nen som nå er på vei til Stortinget.  ILL.FOTO: ARKIV/GUNNAR GRYTÅS

Fakta: kystFiskelov
Regjeringa og Sametinget QQ

er uenige om det folkeretts-
lige grunnlaget. Men foreslår 
ny lovfesting i havressurs- og 
deltakerlov med rett til å fiske for 
alle som bor i definerte (sjø)sa-
miske områder i de tre nordligste 
fylkene. Her går avtalen lenger 
enn Smith-utvalget som bare 
omhandlet Finnmark.

Sikrer garantert kvote for alle i QQ

åpen gruppe (som i dag). Enighet 
om bruk av tilleggskvoter øre-
merket det geografiske området.

Ingen regionalisering eller QQ

egen fjordfiskelov. Vil innføre ei 
fjordfiskenemnd for hele områ-
det.

Speilvender bruken av fjor-QQ

dene. Alle båter over 15 meter 
skal utenfor fjordlinjene, men det 
kan gis dispensasjon.

Finnmarkskommisjonen skal QQ

kunne dømme i saker som retten 
til fiskeplasser.

Regjeringa fremmet før 
helga en lovproposi-
sjon for Stortinget som 
på visse vilkår sikrer 
fiskerne i nærmere 
spesifiserte sjøsamiske 
områder i Nord-Norge 
en rett til å fiske.

z fiskekvoter

Egil Olli

– Fram-
skritt i 
høst
Sametings-
president Egil 
Olli (Arbei-
derpartiet) vil 
ikke kom-
mentere hva 
som konkret 
kommer ut av 
konsultasjo-
nene mellom 
Sametinget og Rgejeringa. 
Han viser til at det både skal 
møter på adminstrativt og po-
litisk plan før man er ferdige.

– Men vi har hatt framdrift 
på de siste møtene. Utviklinga 
gjør meg optimistisk med 
tanke på å få en avtale som er 
god i forhold til det som har 
vært Sametingets mål, sier 
Olli som også har håp om en 
avklaring i løpet av februar.

– Det er likevel vanskelig å 
si noe sikkert om dette uten at 
det fastsatt noen møtedatoer, 
sier han til FBFI.

Vidar Landmark, som 
administrativt har ført 
forhandlingene. ønsker ikke å 
kommentere saka bortsett fra 
å bekrefte at konsultasjonene 
så langt er på administrattivt 
plan, og at nye møter må til.

Egil Olli

Gjennombrudd for 
historisk avtale

Gunnar Grytås
Tromsø

Avtalen kan løse den eldgamle 
konflikten mellom staten og 
sjøsamene, og den betyr at Sa-
metinget får gjennomslag på to 
viktige punkter. Den samiske 
retten til næringsfiske blir 
lovfestet, men det skjer ved en 
endring i Havressursloven, og 
ikke med en særlov om fisket i 
Finnmark, slik Kystfiskeutval-
get under ledelse av Carsten 
Smith foreslo.

Det andre viktige kravet er at 
retten blir en reell mulighet til 
å leve av fiske. Det betyr at res-
sursene må forvaltes og forde-
les på en måte som gir utøverne 
godt nok kvotegrunnlag. 

Retten til å drive nærings-
fiske på denne måten blir ikke 
omsettelig. Den knyttes heller 
ikke opp til etnisk (samisk) 
tilhørighet, med gjelder alle 
fastboende i definerte samiske 
områder. Også utenfor Finn-
mark der særlig Nord-Troms 
har gammelt av har ei boset-

ting som har levd og fisket på 
samme måte.

Enige om hovedtrekkene
Etter det FiskeribladetFiska-
ren erfarer er det langt på vei 
enighet om dette i de konsul-
tasjonene som i snart to år har 
vært ført mellom Sametinget 
og Regjeringa ved Fiskeri- og 
kystdepartementet. Møtene har 
pågått i ett års tid, og i følge 
flere kilder har det vært betyde-
lig framgang i høst.

Møtene har vært holdt på ad-
ministrativt nivå med relativt 
små delegasjoner under ledelse 
av hver sin jurist. Vidar Land-
mark fra Fiskeridepartementet 
og Karl Erik Moksness fra Sa-
metinget. 

Underveis har det vært po-
litiske avklaringer mellom 
regjering, sentrale politikere 
i Stortinget, Finnmark fylkes-
kommune og Sametinget. Både 
fra departementet og Sametin-
get får FBFI bekreftet at det 
gjenstår kanskje bare ett møte 
på administrativt nivå. Deretter 
skal sametingspresident Egil 
Olli og fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen ta seg av sluttfor-
handlingene, og det er håp om 
dette kan bli i februar.

Nei til nytt «direktorat»
Resultatet, som mest sannsyn-
lig kommer som ei Stortings-
melding og et lovforslag, kan 
i beste fall bli behandlet før 
Stortinget tar sommerferie. 
Forslaget skal også godkjen-
nes av Sametinget.

AVTALE: Regjeringen Stolten-
berg er meget nær en histo-
risk avtale med Sametinget 
- hvor sjøsamisk rett til fiske 
lovfestes - og med kvoter til å 
leve av. ILL.FOTO

Fakta: Utredningen
I 2005 ba Stortinget om at QQ

spørsmålet om sjøsamisk rett 
til fisket i Finnmark ble utredet. 
Spørsmålet om fritt fiske for 
båter under 10 meter ble også 
reist.

Høsten 2006 ble Kystfiske-QQ

utvalget oppnevnt av Helga 
Pedersen. Carsten Smith, tidli-
gere høyesterettsjustitiarius og 
ekspert på urfolksjus, ble leder 
av utvalget.

Utvalget leverte sin innstilling QQ

i februar 2008. De konkluderte 
med at retten til å fiske er todelt. 
Delvis basert på lokal bosetting, 
delvis som en utfolksrett. Begge 
forplikter Norge.

Utvalgets forslag ble svært QQ

ulikt mottatt. Samiske orga-
nisasjoner, lokale fiskere og 
mange kommuner i Finnmark 
var positive. Fiskerinæringa sine 
store organisasjoner både på sjø 
og land mest negative.

Sjøsamisk rett til fiske 
lovfestes - og med kvo-
ter til å leve av. Sametin-
get og Regjeringa er nå 
nokså nær en historisk 
avtale der dette blir 
hovedpunktene. 

z SJØSAMefiSke

Gunnar Grytås
Tromsø

På overtid, tre måneder etterat 
høringsfristen gikk ut, har 
Regjeringsadvokaten sendt 
en høringsuttalelse som kan 
få store konsekvenser for kon-
klusjonene i i ei ny Stortings-
melding. Her skal Stoltenberg-
regjeringa avgjøre om sjøsamer 
og alle andre som bor på kysten 
av Finnmark har en særskilt 
rett til å drive fiske med krav 

på en kvote de 
kan leve av.

I over ett år 
har det rast en 
politisk strid 
om det radi-
kale forslaget 
fra Kystfis-
k e u t v a l g e t 
under ledelse 
av Carsten 
Smith; same-
rettsekspert og 
tidligere Høy-
esterettsjusti-
tiarius (øver-
ste dommer). 
Men juridisk 
har utvalgets 
vurderinger i 
liten grad vært omstridt. Ikke 
før nå. Regjeringsadvokatens 
uttalelse, ført i pennen av Anne 
Cathrine Haug, hevder at hver-
ken norsk eller internasjonal 
rett gir grunnlag for utvalgets 
konklusjoner og forslag.

- Som det vil fremgå av kom-
mentarene, er den rettslige 
forankring for forslaget svak, 
og det er etter vår oppfatning 
neppe tjenlig å gå inn for en slik 
særordning for Finnmark som 
det utvalget foreslår, heter det i 
brevet som flere ganger under-
streker følgende poeng:

Dersom Helga Pedersen og re-
gjeringa vil gi kystbefolkninga 
i Finnmark en rett til å fiske, en 
egen, gratis kvote og opprette et 
helt nytt forvaltningsorgan må 
det i så fall begrunnes politisk. 
Juridisk er de ikke forpliktet til 
å gjøre det.

Ingen særstilling
Regjeringsadvokaten mener 
at eiendomsretten til land og 
naturressurser i fylket ikke kan 
sammenlignes med forholdene 
til sjøen og fjordfisket. 

Her er ikke Finnmark i noen 
særstilling i forhold til andre 
kystfylker. 

Derfor stilles det spørsmål 
ved om det er hensiktsmessig 
å foreta en særregulering for 
Finnmark.

Mens Smith-utvalget svarer 
«ja» på spørsmålet om historisk 
bruk av fjordene og kysten i 
Finnmark har vært så viktig at 
det gir en særrettighet i norsk 
rett, er Regjeringsadvokaten 
negativ til dette.

Ikke særegne
- Etter vår oppfatning er det 
vanskelig ut fra utvalgets ar-
beid å konstantere at forhol-
dene i Finnmark er så særegne 
at man for dette fylket kan kon-
stantere en slik rett. 

Kyst- og fjordstrøkene i Finn-
mark skiller seg ikke fra andre 
kystfylker på en slik måte at det 
er grunnlag for sette dette fyl-
ket i en særstilling hva gjelder 
befolkningens rettigheter, he-
ter det i brevet som blant annet 
viser til Carl August Fleischers 

Sjøsamer og andre 
kystfolk i Finnmark har 
ikke særrett til fiskekvo-
ter. I et høringssvar til 
Helga Pedersen skriver 
Regjeringsadvokaten at 
Smith-utvalget bommer 
på jussen.

z sJØsAMERETT Avviser at sjøsamer og finnmarkinger skal få særrettigheter til fiskekvoter

Anne 
Cathrine 
Haug

Carsten 
Smith

KRITISK: Skal alle som bor i kyst-Finnmark ha rett til å leve av fiske med egen kvote. Den politiske kampen om dette blir nå også juridisk etter at Regjeringsadvokaten mener Smith-utvalget bommer på jussen Leder av Kystfiske-utvalget Carsten 
Smith har bommet på jussen, mener Regjeringsadvokaten  FOTO: ELIN HØYLAND

Regjeringsadvokaten ut mot Smith-utvalget

Beste 
fiskeuke
Nesten 12.000 tonn torsk 
ble levert fra norske båter i 
Norges Råfisklags distrikt i 
uke 10. Uka blir så langt den 
suverent beste under vinter-
fisket så langt i år.

Likevel er det nøyaktige 
tallet på 11.800 tonn betyde-
lig under tilsvarende uke i 
2008 da det ble levert 14.500 
tonn.. Den totale omsetninga 
av torsk ligger fortsatt godt 
under fjoråret: 56.900 tonn 
mot 65.800 tonn. Inntektsta-
pet er enda større. Verdien 
av torskefangstene i nord 
har gått ned fra 247 til 152 
millioner.Hittil i år har om-
setninga totalt i råfisklagets 
distrikt fallt fra 1.750 mil-
lioner til 1.250 mill.kr. Det 
er den norske flåten som må 
bære hele svikten.

I Norges Råfisklag vur-
derer man det likevel som 
positivt at fisket og omset-
ning tok seg så kraftig opp i 
ei ukeder mye av omsetnings 
stoppet opp i påvente av nye 
prisforhandlinger på slutten 
av uka.

Råfisklagets siste ukerap-
port forteller også om ei kraf-
tig geografisk omfordeling av 
fangstene. Her er Troms den 
store taperen med en reduk-
sjon i torskelandingene fra 
24.100 til 16.600 tonn.

Mens torskefangstene går 
tilbake,ligger hysefangstene 
så langt på samme nivå som 
i fjor på litt over 10.000 tonn, 
viser råfisklagets tall.

Truende 
i havet
Verdens klimaforskere møtte 
hverandre i København sist 
uke, for å oppdatere kunn-
skapen på området.

Det viser seg at havet sti-
ger raskere enn de før har 
antatt.Det har to hovedårsa-
ker, melder Sveriges Radio. 
Varmere vann utvider seg, 
samtidig som breer og isen 
på Grønland smelter raskere 
enn hittil antatt.

Samtidig fører nedfall av 
CO2 til at havets evne til å 
ta den opp blir stadig dårli-
gere. Havet kan ikke lenger 
absorbere nedfallet, og det 
blir stadig surere, viser flere 
studier som er lagt fram på 
det vitenskapelige klimamø-
tet i København.

Forsurning av havet er 
negativt for alle dyr som 
danner skall. Studier fra 
Australia viser at skall på 
en type amøbelignende dyr, 
foraminiferer, har minket 
mellom 30 og 40 prosent.

Denne utviklingen går 
enda raskere i Nord-Atlante-
ren. Ifølge islandske forskere 
går forsurningen 50 prosent 
raskere enn den gjør rundt 
Kanariøyene.

Mange skalldyr er viktig 
mat for andre arter i havet. 
Det betyr at nedfallet av CO2 
kan endre livet i havet hun-
dre ganger raskere enn den 
naturlige utviklingen.
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«Petroleumsrett» og tø dommer 
i Høyesterett fra 1969 og 1985 
(Indre Kåfjord-dommen)

Allemannsrett
– Det må i lys av dette legges 
til grunn at fiskeressursene 

tilhører fellesskapet som  alle-
mannsrett. Det foreligger ikke 
grunnlag for en slik særrettig-
hetstankegang som utvalget er 
inne på.

Brevet fra Regjeringsadvo-
katen kommer også med en 
sterk advarsel mot å opprette 

et nytt organ for å forvalte fisket 
i Finnmark. 

Denne makta bør staten fort-
satt beholde. En nytt organ som 
blant annet skal tilføre Finn-
mark ressurser og kapital for 
å kjøpe kvoter, vil begrense 

statens myndighete til å både  
forvalte og bevilge, blir det 
påpekt.

– Vedtas forslaget vil man 
i stor grad miste kontroll og 
styring. 

På grunn av overordna, na-

sjonale interesser som gjør seg 
gjeldende på området er dette 
uhensiktsmessig, heter det i 
brevet.

gunnar.gytas@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

Fakta: SMItH-UtVaLGEt
Stortinget bad i 2005 om en QQ

utredning av samer og andres 
rett til å fiske utenfor Finnmark. 
Behovet for en minimumskvote 
for båter under 10 meter skulle 
særskilt utredes.

Sommeren 2006 oppnevnt QQ

Helga Pedersen Kystfiskeutval-
get under ledelse av Carsten 
Smith til å gjøre jobben. Manda-
tet besto i å gjøre en full rettslig 
gjennomgang, vudere fiskets 
økonomiske og kulturelle betyd-
ning og komme med forslag om 
tiltak.

18. februar i 2008 ble NOU QQ

2008:5 presentert i Helga Pe-
dersen hjembygd i Vestre Tana. 
Utvalget foreslo at både historisk 
bruk i Norge og internasjonal 
rett gir sjøsamer en rettighet til å 
drive og kunne leve av nærings-
fiske i sjøen.

Utvalget foreslo også å gjøre QQ

denne retten gjeldende for alle 
som bor på kysten i Finnmark. 
Det ble også foreslått et nytt 
organ til å forvalte fisket og sikre 
kvotegrunnlaget for deltakerne. 
Kvoten skal være gratis, men ikke 
omsettelig.

De store organisasjonene i QQ

fiskerinæringa er negative til 
forslaget. Lokale fiskere, samiske 
organisasjoner og mange av 
kommunene i Finnmark støtter 
forslaget, helt eller delvis.

z sJØsAMERETT Avviser at sjøsamer og finnmarkinger skal få særrettigheter til fiskekvoter

Kyst- og fjordstrø- ”kene i Finnmark skil-
ler seg ikke fra andre 
kystfylke
Regjeringsadvokaten

Minus for Sjøliner RESULTAT: Konsernet Sjøliner ASgikk med 2,5 millioner kroner i mi-nus i 2007. Fiskebåtrederiet had-de en driftsinntekt på 78,3 millio-ner kr, og satt igjen med et drifts-resultat på nesten 11 millioner.

Klima gir muligheter KLIMA:– Klimautfordringene girVestlandet vår tids største indus-trielle mulighet. Landsdelen kanbli Europas miljøbaserte energire-gion, sa professor Torger Reve vedHandelshøyskolen BI.

KRISE: Islandske fiskebåtrederiervurderer å droppe leveranser påIsland på grunn av det kraftige val-utafallet. -Men foreløpig har viikke merket noen pågang fra is-landske fartøy som kan tilskrives

finansurolighetene, sier KennetGarvik i Norges Sildesalgslag.Hanframholder at sildesalgslaget om-setter enkelte islandske fangster,men det mener han i hovedsakskyldes logistikken.

Vurderer flukt fra islandsk krone 
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Hasvik-ordfører Eva Husbymener forslaget fra Smith-ut-valget kan gi et løft for kyst-ogfjordfisket i Finnmark.– Jeg støtter tanken, mensamtidig må vi huske på atFinnmark trenger fremmed-flåten. Tallet på lokale båter ogfiskere har gått dramatisk ned.Fremmedflåten er helt avgjø-

rende for at Hasvik fortsatt harto fiskebruk i helårlig drift, ogett som i sesongdrift. Det er rå-stoff fra over 100 båter som girarbeid i land, og dessuten ska-per denne flåten stor omset-ning for det lokale næringsli-vet. De er fortsatt viktigere ennreiselivet som har hatt ei opp-blomstring i kommunen, sa

Husby.Også andre ordførere gavstøtte til Smith-utvalgets for-slag. Det bygger på at den nor-ske staten har en plikt til å gisjøsamene i Finnmark rett til åfiske så mye at de kan leve avdet. Sjøl om retten bygger påsamenes status som urfolk,går utvalget inn for at alle som

som er bosatt på kysten og ifjordene skal ha denne retten.Carsten Smith var sjøl innle-der på Alta-konferansen ogfremholdt at utvalget har gjorten grundig gjennomgang avrettskildene på dette feltet, oger nokså trygg på at hovedkon-klusjonen er riktig.Flertallet i Havressurslovut-

valget kom til en annen kon-klusjon, men Smith viste til atdette utvalget i svært litengrad har drøftet de problem-stillingene som Kystfiskeutval-get har vurdert.- Vi viser hva vi bygger på oghvordan vi har vurdert det.Våre konklusjoner kan etter-prøves, sa Smith.

– Må beholde fremmedflåten

Tre av fire fiskarlag i
Finnmark går inn for
Smithutvalgets forslag
om kvoter til alle
kystboere i fylket.
Norges Fiskarlag er
imot, men åpner for å
forhandle.

Gunnar GrytåsTromsø

Fiskarlaget risikerer å bli stå-ende nokså alene i kampenmot Kystfiskeutvalgets forslagom at alle kystboere i Finn-mark har rett til en personlig,men ikke omsettelig torske-kvote, som sikrer dem ei inn-tekt de kan leve av. 

Egen forvaltningDerimot får forslaget om Finn-marks-kvote og en egen fiske-riforvaltning for finnmark-skysten ut til fire-mila bredstøtte av de tre andre fiskar-or-ganisasjonene i fylket: Den sjø-samiske fiskeriforeningen Bi-ivdi, Fjordfiskernes Foreningog Norges Kystfiskarlag.Dette ble konklusjonen påden konferansen om utvalgetsinnstilling som KommunenesSentralforbund i Finnmark ar-rangerte på onsdag i Alta. For-slagene fra det såkalte Smith-utvalget seiler opp til å bli denstore politiske saka i Finnmarkneste år som også er et valgår.En annen konklusjon fra møteter at heller ikke Norges Fiskar-lag kan neglisjere et lokaltpress rundt om i kommueneom at fjordfiskerne må få stør-re gjennomslag for sine saker.

Vil forhandleRoger Hansen, leder av Finn-mark Fiskarlag, varslet at ogsåfiskarlaget ville ta dette på al-vor og var klar til å ta nyerunder om størrelse på båterog bruk av redskaper i fjor-dene. Han åpnet også for at lokalepolitikere og Sametinget i stør-

re grad må få slippe til i det lo-kale reguleringsutvalget. Mensjøl om fiskarlaget viser for-handlingsvilje er det klart atkjernen i Smith-utvalgets for-slag: et helt nytt kvotesystem,er vanskelig å svelge. Det gårfiskarlaget imot- forøvrig sam-men med den nye Finnmarks-foreningen for etnisk og demo-kratisk likeverd som er i motall særlovgivning og særord-ninger for samer.– Vi godkjenner at sjøsamer iFinnmark har en særrett til åfiske, men vi mener at dennerettigheten er oppfylt i dag. Vi

har fortsatt gruppe 2, elleråpen gruppe, der kvotene pålangt nær er utnyttet. Her harfiskerne i Alta, Porsanger, Nes-seby og Tana fortsatt igjen 38-74 prosent av torskekvoten, ogbare inntil 10-11 prosent av sei-og hysekvoten er fisket. Herhar sjøsamer og andre i fjor-dene fulle muligheter til å ut-nytte sine rettigheter, hevdetIvar Sagen; daglig leder i fyl-kesfiskarlaget. Han understre-ket også at det finnes sterkesjøsamiske fiskerimiljø som idag er aktive i gruppe 1 med ful-le rettigheter, og nevnte Nesse-by som ett eksempel.

Ikke av maksimalkvoter– Uansett hva fiskarlagets reg-ner ut at vi ikke har fisket, kanvi ikke leve av maksimalkvoter.Jeg og kona har 9,9 og 6,6 tonn itorskekvote i år. Vi er en fami-

lie på snart åtte, og det blir van-skelig å klare seg når famili-einntekta går ned med 200.000kroner. Vi som ikke har fullerettigheter er dømt til å tape,dette er forklaringa på hvorforså mange fiskere rundt Alta-fjorden har gitt opp. For osssom er igjen er Smith-utvalgetsforslag det vi trenger, sa TorMikkola i Fjordfiskernes For-ening.– Når fjordene er nesten tom-me for fisk, hjelper det ikkehvor store kvotene er. Hoved-problemet er at vi som bor ifjordene aldri er blitt hørt avmyndighetene i reguleringssa-ker. At vi ofte får rett i ettertider dårlig trøst. Vi kan ikke leveav etterpåklokskap, sa Jan EgilNilsen i Biivdi.

gunnar.grytaas@fbfi.noTelefon: 77 68 06 33

UENIGE: Fortsatt sterkt uenige, men i alle fall på talefot. Fiskerne Roger Hansen og Arne Pedersen i korridorduell på Alta-konferan-sen om Smith-utvalgets innstilling. FOTO: GUNNAR GRYTÅS

Tre av fire vil ha kvote
❚ SJØSAMERETT

■ På oppdrag fra Stortinget hardet såkalte Kystfiskeutvalget vur-dert spørsmålet om sjøsamer ogandre som bor på kysten i Finn-mark sin rett til å fisket på kystenog havet utenfor. Utvalget ble le-det av tidligere høyesterettsjusti-tiarius Carsten Smith.■ Innstillinga fra utvalget kom ivinter. Den fastslår at sjøsamenehar en slik rett, men at denne ret-ten også omfatter alle som bor isjøsamiske områder. Konklusjo-nen fra utvalget er enstemmig.■ Konkret foreslår utvalget at sta-ten har en rettslig plikt til å gi allesom bor i Finnmark og som ønskerå drive fiske en kvote de kan leveav.■ Utvalget foreslår også at områ-det ut til 4-mila skal forvaltes av etnytt, regionalt forvaltningsorgan.

FAKTA: KYSTFISKEUTVALGVi godkjenner at sjø-samer i Finnmark har ensærrett til å fiske.Ivar Sagen 

FiskeribladetFiskaren 10.10KRITISK: Skal alle som bor i kyst-Finnmark ha rett til å leve av fiske med egen kvote. Den politiske kampen om dette blir nå også juridisk etter at Regjeringsadvokaten mener Smith-utvalget bommer på jussen Leder av Kystfiske-utvalget Carsten 
Smith har bommet på jussen, mener Regjeringsadvokaten  FOTO: ELIN HØYLAND

Regjeringsadvokaten ut mot Smith-utvalget – Ikke lest
Fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen kjente ikke til hørings-
uttalelsen da FiskeribladetFiska-
ren møtte henne i Ålesund fre-
dag. – Jeg kan ikke vurdere dette 
før jeg har sett det. Dette er en 
komplisert sak som både omfat-
ter sedvanerett og folkerett. Det 
er for tidlig å si når vi kommer til 
å konkludere. Mens regjeringsad-
vokaten mener at det ikke ligger 
noen folkerettslige forpliktelse 
i saken, er Helga Pedersen ikke 
like sikker på dette.

– Full tillit
Sametings-
president 
Egil Olli er i 
utangspunk-
tet svært 
skeptisk til 
vurderingene 
fra Regje-
ringsadvo-
katen og ser fram til å lese 
brevet på ni sider som hevder 
at Smith-utvalget er på tynn 
is.

- Kystfiskeutvlaget som det 
også heter har gjort en svært 
grundig jobb. og Carsten 
Smith er vår fremste ekspert 
på dette området. Han har 
tidligere levert vurderinger 
om rettighetene til sjøsa-
miske fiskere som har fått 
betydning. Denne gangen 
har han og utvlaget gått enda 
grundigere til værs, og jeg har 
full tillit til vurderingene som 
ligger bak forslaget, sier Olli.

- Konklusjonen om at sjøfis-
ket ikke har vært bærende for 
sjøsamisk bosetting, næring 
og kultur og at dette ikke også 
gir en rettighet er åpenbart 
feil. Når Smithutvalget ikke 
har vurdert sjøsamiske ret-
tigheter og distrikt i andre 
fylker, så skyldes dette en 
begrensing i mandatet fra 
Stortinget og ikke noen annet, 
sier Olli.

Han stiller også spørsmål 
om det er en ny praksis, og 
hvorfor, at Regjeringsadvoka-
ten er høringspart i denne ty-
pen saker. Olli mener det ikke 
var tilfelle da Finnmarkslova 
ble vedtatt.

- Men uttalelsen som nå er 
kommet er sikkert kjærkom-
men for sterke krefter som 
ikke ønsker ei slik omlegging 
av fiskeripolitikken, sier han.

Leder av Kystfiske-utvalget 
Carsten Smith ønsker ikke 
å kommentere brevet Regje-
ringsadvokaten, Han begrun-
ner det med at han verken 
kjenner til brevet og innholdet 
og at han langt mindre har 
lest det.

Egil Olli

Tviler på sjøfiske som kultur
Regjeringsadvokaten mener 
fisket i sjøen ikke har så stor 
betydning for den sjøsamiske 
kulturen som Smith-utvalget 
vil ha det til.

Her går uenigheten om fol-
keretten og fortolkningen av 
paragraf 27 i FN-konvensjo-
nen om sivilie og politiske ret-
tigheter som gjelder urfolks 
rett til kulturutøvelse. 

Konkret handler det om et 
urfolk må drive fiske på en 
spesiell måte for at det skal 
ha et eget vern, eller om de 

kan drive på såkalte moderne 
måter, og likevel ha en beskyt-
telse i form av rettigheter.

Mens Smith-utvalget peker 
på en konkret FN-dom fra 
New Zealand og tar den til 
inntekt for sitt syn, er Regje-
ringsadvokaten uenig.

- En positiv særrett for 
etniske minoriteter på ikke-
kulturspesifikke områder 
vil innebære en ubegrunnet 
forskjellsbehandling som 
neppe er i samsvar med kon-
vensjonens ånd forøvrig. 

Eventuelle forpliktelser 
strekker seg ikke så langt 
som utvalget foreslår, heter 
det i brevet.

Regjeringsadvokaten støt-
ter seg også på Utenriksde-
partementets kommentar til 
den ny Havressursloven der 
det heter at samenes retttil å 
sikre kultur og levemåte er 
godt nok ivaretatt innenfor 
nasjonalt lovverk, og at det 
ikke er grunnlag for å innføre 
en regel anerkjennelse av 
særlige historiske rettigheter.

Leverandør 
til fiske/offshore flåten
3  Rednings- og 

Brannavdeling
3 Taluritverkstad
3 Notbøteri
3 Skipshandel

6090 Fosnavåg 
 Tlf. 70 08 85 51 • Fax 70 08 95 35
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Finnmarks-modell
Den løsningen som nå kan bli 
resultatet er langt på vei i tråd 
med Finnmark fylkeskom-
mune sin høringsuttalelse til 
Smith-utvalgets forslag: ja til 
lovfesting og kvoter, men nei 
til egen lov og et nytt forvalt-
ningsorgan. Etter det Fiske-
ribladetFiskaren erfarer har 

Finnmark fylkeskommune og 
AP i Finnmark hatt stor inn-
flytelse på det som har skjedd 
i høst og vinter. Det gjelder 
både lokalt og gjennom 
sentrale AP-politikere som 
Helga Pedersen og Karl-Eirik 
Schjøtt-Pedersen. Da Helga 
Pedersen forlot fiskeridepar-

tementet høsten 2009 ble det 
skapt usikkerhet om Smith-
utvalgets skjebne. Pedersen 
øremerket 3000 tonn torsk til 
«åpen gruppe» i Nord-Troms 
og Finnmark. Dette var helt 
uakseptabelt for Sametinget 
som primært ville ha en lov-
festet rett til næringsfiske.

Sjøl om sametinget får gjen-
nomslag på lovfestet rett til å 
fiske og at denne retten blir 
reell gjennom kvote-tildelin-
ger, er andre deler av Smith-
utvalgets forslag lagt vekk. 
Det blir ikke noen ny lov om 
fisket i Finnmark, ingen egen 
fiskerigrense og heller ikke 
noe nytt forvaltningsorgan for 
fisket i Finnmark. I samsvar 
med de nye politiske føringene 
er det Fiskeridirektoratet som 
skal gi råd og være utøvende 
myndighet i forvaltninga, men 

direktoratets kompetanse skal 
styrkes og samarbeidet med 
lokale og sjøsamiske interesser 
skal styrkes med et rådgivende 
utvalg.

Hvordan dette konkret skal 
organiseres er spørsmål som 
det fortsatt forhandles om. Ei 
anna sak som ikke er avklart er 
om byer som Tromsø og Ham-
merfest kan tas ut av lovens 
geografiske virkeområde.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 93
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Bærer ikke nag
Fiskeridirek-
toratet region 
Nordland bæ-
rer ikke nag 
til Lurøyvei-
ding eller 
noen båteiere 
i Nordland, 
sier regiondi-
rektør Janne 
Andersen til påstanden fra 
Thomas Slenes Johansen. 

Flere rederi
– Vi er ikke spesielt ute etter 
«Slettholmen». Denne saken 
dreier seg om flere rederier 
som vi har gitt avslag, viser 
hun til. Hun mener at Fis-
keri- og kystdepartementets 
vedtak om dobbelt utskifting 
for Angelsen-rederiet Stein-
fjordfisk viser at det var en 
rett tolkning av regelverket å 
nekte slik utskifting.

Hun har forståelse for at 
vedtaket de gjorde skapte 
vansker for rederiene som ble 
berørt, men mener at det var 
nødvendig å få en avklaring.

Første gang
– For Lurøyveiding var det 
første gang vi behandlet 
søknaden nå i 2012. 

Dette ble i årene før hånd-
tert av fartøy- og deltakersek-
sjonen i Fiskeridirektoratet, 
siden det var knyttet en reke-
trålkonsesjon til søknaden.

Ingen grunn til å hate
Andersen mener vedtaket fra 
Fiskeridepartementet har gitt 
rederiene en mulighet til å 
ordne opp i rettighetsforhol-
dene knyttet til båtene de eier.

– Vi har ingen grunn til å 
hate noen i denne saken, sier 
regiondirektøren.

Janne 
Andersen 

Nils Torsvik
Bergen

Thomas Selnes 
Johansen, som 
eier «Sletthol-
men» fra Lurøy 
i Nordland, 
mener det er 
skremmende 
at regiondi-
rektør Janne 
Andersen i 
Nordland ikke 
kan se at rederiet har kommet 
i en vanskelig situasjon, som 
følge av vedtaket hun gjorde.

– Vi er oppgitt over region 
Nordland sin rolle i saken. At 
et selskap står én måned ut i 
det nye året uten merkebrev 
og ervervstillatelse, og mann-
skapet uten arbeid, er bare 
skremmende. Det er bare enda 
et utrykk for den hatholdningen 
som vi er vant med fra Bodø, 
sier han.

Strukturfelle
Johansen sier han er veldig 
fornøyd med at det nå er ryd-
det opp i saken, og velger å se 
fremover.

Han mener tidligere fiskeri-
minister Helga Pedersen satte 
dem i en strukturfelle, noe han 
får medhold i fra Johan Meløy-
sund, som er største eier «Einar 
Erlend». De havnet i samme 
fella.

– Vi tilpasset oss ordningen 
som fiskeriminister Svein Lud-
vigsen etablert, og som han fikk 
Stortinget med seg på. Denne 
ga oss 3 + 3 kvoterettigheter i 
pelagisk fiske og i torskefiske. 

– Så ble ordningen endret av 
neste fiskeriminister, Helga Pe-
dersen, sier han og legger til: 

– Du snakker om svada!

Ikke god ordning
Meløysund viser til at myn-
dighetene i de siste årene har 
åpnet for å overføre rettigheter 
fra en båt til en annen, slik at de 
kunne fiske tre kvoter i pelagisk 
fiske, og tre i torskefiske.

– Vi som har søkt og tilpasset 
oss denne ordningen, har der-
for ikke gjort noe galt. Vi fikk 
lov til å gjøre det vi gjorde.

– Det har ikke vært noen god 
ordning, men var i tråd med det 
som tidligere regjeringer har 
bestemt, viser han til.

Frustrerende
– Vi prøver å tilpasse oss re-
gelverket så godt vi kan, og det 
ruller fort på seg når noen får 
tillatelser.

Det blir imidlertid for uforut-
sigbart når det som er lov i det 
ene året, blir forbudt i neste.

– Dette er frustrerende. Alle 

som driver i disse fiskeriene 
går med forventninger om 3 + 
3 kvoterettigheter. Jeg ser ikke 
for meg hvordan vi skal få til en 
lønnsom drift, dersom vi ikke 
får det.

Skifter ut
«Einar Erlend» har dobbelt 
mannskap som går i 1 – 1 ord-

ning, som i oljevirksomheten. 
Med bare 20 ukers drift, ble det 
for liten aktivitet til å få god nok 
lønnsomhet med dette.

– Vi bygger ny båt og regner 
med å få lov til å fiske kvotene 
våre på samme båt i de neste 
to årene, slik regelen for utskif-
ting med nybygg er.

Den andre båten rederiet 

eier, «Kjærfjord», er godt nok 
egnet for fiske, sier han, men 
håper at de kan få fiske begge 
båtenes kvoter på samme båt, 
også etter 2012. 

– Men vi vet ikke, og vi får ta 
det som det kommer, sier han.

nils.torsvik@fbfi.no
Telefon: 932 56 325

HÅPER: Johan Meløysund ser helst at de får et bedre driftsgrunnlag enn de har i dag på «Einar 
Erlend» ARKIVFOTO: BJØRN TORE FORBERG

Fakta: sakEN
Johan Meløysunds rederi har QQ

hatt lov til å drive dobbel utskif-
ting av rettigheter fra «Kjær-
fjord» til «Einar Erlend». 

Thomas Selnes Johansens QQ

rederi har fått lov å overføre 
rettighetene fra «Lurøybas» til 
«Slettholmen».

I år var det slutt, etter at regi-QQ

onkontoret i Nordland vurderte 
ordningen som en omgåelse av 
strukturregelverket. Etter anke 
har rederiene fått lov til å fort-
sette med ordningen ut 2012.

Rederiene som fikk 
avslag på å flytte kvoter 
mellom båter, føler de 
er utsatt for tilfeldig 
skjønnsvurderinger i 
fiskeriforvaltningen. 
– Skremmende, sier 
rederiene.

z kvotehopp

Thomas 
Selnes 
Johansen

Miljø: De store danske matkjedene kjører for øyeblikket en 
kampanje for å fremme bruken av fisk miljømerket med Ma-
rine Stewardship Council, MSC, skriver Handelsbladet.

Hørte ikke 
på oss
– Fiskeri- og kystministeren 
skulle ha hørt på oss før. Vi 
har advart både mot kvote-
hoppingen og andre forhold, 
sier leder i Norges Kystfiskar-
lag, Paul Jensen.

Han viser til store huller i 
dagens regelverk som gjør det 
mulig både med kvotehopping 
og å unngå distriktsbindin-
gene.

– Det kan flyttes kvoter til 
hvilken som helst båt, uav-
hengig av distriktsbindinger 
og strukturregler, sier han og 
tror at hullene i regelverket er 
ganske bevisste for å få til en 
sentralisering av kvoter.

– Vi ser konsekvensene med 
søkkrike redere og sentra-
lisering, og vi ser også nå at 
det går ut over kvaliteten på 
råstoffet som landes.

Jensen viser til forsknings-
rapporten fra Nofima nylig, 
som slår fast at kvaliteten har 
gått ned som følge av struk-
turering og større kvoter på 
båtene. – Ministeren burde 
ha hørt på oss. Nå er det i sei-
neste laget. Flere båteiere har 
investert tungt, og det er det 
som nå styrer norsk fiskeri-
politikk. Det er disse som blir 
sinte når de ikke får lønnsom-
het til å forsvare investeringe-
ne sine. Resten blir ikke hørt, 
siden de ikke skriker så høyt. 
Hvor er lønnsomheten som 
skulle komme av strukture-
ringen, spør Jensen og viser 
til en fantastisk mulighet til å 
tjene penger, med høye kvoter 
og godt fiske, men ser ingen 
lønnsomhet.

i m i d l e r t i d 
ministeren at 
departemen-
tet er enige 
med Fiskeri-
direktoratet i 
at utskiftings-
tillatelsene er 
en indirekte 
omgåelse av 
kvotetaket i 
strukturkvo-
teordningen.

– Slike søk-
nader bør der-
for avslås, sier 
Berg-Hansen 
og mener at 
sjøl om reglene 
ikke sier noe 
uttrykkelig om dette, gir for-
skriftene i dag hjemmel for et 
slikt avslag.

Ikke i 2012
Ministeren sier imidlertid at 
hun ikke vil stoppe ordningen 
midt i et kvoteår, verken for 
Angelsen-rederiet, som har 
påklaget vedtaket om å nekte 
dobbel utskifting i år, eller an-
dre i samme situasjon,

– Alle som er i samme situa-
sjon vil få samme behandling, 
uavhengig av om sakene be-
handles i departementet, direk-
toratet eller på et regionkontor, 
lover ministeren.

– Vi har tatt klagen til følge, 
samtidig som vi vil se på regler 
som uttrykkelig skal slå fast 
at dette ikke skal tillates, med 
virkning fra neste år, sier Berg-
Hansen.

Forbauset
Leder i Norges Fiskarlag sier 
han i utgangspunktet har vært 
forbauset over at det har vært 
mulig å skifte kvoter slik mel-
lom to fartøyer, men når det 
først har vært lov, kan det ikke 
plutselig stoppes, mener han.

– Hvor har Fiskeridirektora-
tet vært, når de har tillatt noe 

slikt, spør han og mener dette 
er en ordning helt på grensen 
av hva som kan tillates.

Ikke ulovlig
Nilsen understreker at de som 
har fått lov til å drive med doble 
utskiftinger, ikke har gjort noe 
ulovlig.

– De har hatt tillatelser til å 
gjøre dette, noe som da ikke kan 
plutselig stoppes. De bør iallfall 
få sjansen til å føre tilbake ret-
tigheter til det som var status 
før de startet med ordningen, 
mener han.

Dette har Fiskarlaget også 
fortalt i møte med Fiskeri- og 
kystdepartementet. 

Bør stoppes
Nilsen mener at det er rett av 
fiskeriministeren å sette en 
stopper for ordningen.

– Tilpasningen som disse 
rederen har gjort, viser at det 
er et stort behov for ytterligere 
strukturering i fiskeflåten. De 
må få mer å gjøre med båtene 
sine. 

Det er derfor de søker å unngå 
reglene.

Det bør komme en 3+3 ord-
ning for kystflåten. Vi ser be-
hovet for dette, sier Fiskarlags-
lederen.

nils.torsvik@fbfi.no
Telefon: 932 56 325

LOV: Ministeren gir «Slettholmen» fortsatt lov til å drive notfiske og torskefiske i 2012. FOTO: JACK R. B. GERHARDSEN 

Fakta: Om saken
Fiskeridirektoratet har i 2010 QQ

og 2011 tillatt fiskebåter å flytte 
kvoter fra ett fartøy til et annet, 
samtidig som kvotene fra det 
andre flyttes motsatt vei, såkalt 
«dobbel utskifting».

Dette har ført til at enkelte QQ

fartøyer har kunnet fiske med 
ett fartøy, mens et annet mindre 
egnet fartøy har lagt ved kai.

Fiskeriministeren varsler nå QQ

endringer fra 2013.

Fiskeri– og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen 
vil sette en stopper for 
ordningen med doble 
utskiftinger av fiskebå-
ter. Lederen i Norges 
Fiskarlag er forbauset 
over at det har vært lov.

z kvotehopp

Lisbeth 
Berg-Hansen

Reidar 
Nilsen

Nils Torsvik
Bergen

Fiskeri- og kystdepartemen-
tet har bestemt at Angelsen-
rederiets båt «Skolmen», som 
har søkt om dobbel utskifting 
av kvoter og fått avslag, likevel 
skal få lov til det også i år. Nå 
varsler ministeren at også de 
andre båtene som har søkt om 
dette, får samme mulighet.

Omgåelse
Til FiskeribladetFiskaren sier 

Hoppe-
stopp

Linelock – 
knuteløs festing og justering av fendere

· Brukervennlighet
· Sikkerhet på sjøen
· Enkel, stabil og presis funksjon
· Effektiv og intuitiv håndtering
· Justeringsmuligheter
· Driftsikkerhet

Ta kontakt for tilsending 
av vareprøve og 
demonstrasjonsfilm!

Jonas Sivertsen
jonas@induform.no
984 24 073

Tor Sivertsen
tor@induform.no
901 33 453

399,-/par
Linelock på rekka

349,-/par
Linelock direkte på båten

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no
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HAVBRUK

Er på vei
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet jobber med å få ut en revi-
dert Hardangerfjordforskrift 
etter innspillene som kom til 
det første forslaget. Det nye 
forslaget skal ut på ny høring 
før den kan tre i kraft.

Forslaget til ny Hardanger-
fjordforskrift for oppdretts-
næringen i området har som 
mål å fryse produksjonen av 
laks og ørret i regionen på et 
nivå rundt 50.000 tonn år-
lig. Oppdretterne i regionen 
mente at konsekvensen i rea-
liteten ville bety et produk-
sjonstak rundt 30.000 tonn, 
mens miljøvernerne var mer 
positive til forslaget selv om 
mange mente forskriften 
ikke var streng nok.

Fiskeri og havbruksnæ-
ringens landsforening (FHL) 
mente forslaget ville rasere 
mange arbeidsplasser i re-
gionen, og de har nå fått utar-
beidet en konsekvensanalyse 
som viser at mellom 914 og 
1.260 arbeidsplasser vil gå 
tapt om forslaget blir innført 
i formen det hadde. Denne 
rapporten ble presentert 
for departementet torsdag, 
og rapporten er noe av det 
departementet vil se på når 
de nå skal komme med et 
revidert forslag til ny Har-
dangerfjordforskrift.

– Departementet arbei-
der med et revidert forslag 
til Hardangerfjordforskrift, 
der alle innspill tas med i 
vurderingen. Forslaget vil 
bli sendt på ny høring. Målet 
er å komme fram til en måte 
å regulere den til enhver tid 
stående biomasse på, som får 
minst mulig konsekvenser 
for lokal verdiskapning og 
arbeidsplasser. Men vi er 
innforstått med at regulering 
vil kunne få konsekvenser, 
både av samfunns- og næ-
ringsmessig karakter, sier 
statssekretær i Fiskeri- og 
kystdepartementet, Kristine 
Gramstad til IntraFish. 

- Når ser departementet 
i dag for seg at en ny Har-
dangerfjordforskrift blir 
gjeldende fra?

- Først må vi arbeide vi-
dere med saken slik at vi kan 
sende et revidert utkast til 
forskrift ut på høring. I dette 
høringsnotatet vil vi ha ned 
forslag til ikrafttredelse, sier 
Gramstad. Hun fikk torsdag 
overlevert den nye konekven-
sanalysen fra FHL, og sier de 
ennå ikke hatt mulighet til å 
behandle denne.

4. november
2011fredag

Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 129  Uke 44

kystavisa

Havbruksnæringen i Hordaland 
frykter katastrofe for arbeids-
plassene i fylket dersom regjeringen 
trumfer gjennom Hardangerfjord-
forskriften. Side 4–5

Regjeringen bør stoppe opp og tenke seg om en 
gang til om Hardanger-forskriften. Leder side 2

Norsk fangst og importert sjømat i Norge kan 
komme fra ikke bærekraftig fiske. Kommentar s. 27  

Har hatt ryddesjau i tre år
Konsernsjef Jan Dahl har ryddet i Naustvik-
Enghav i tre år. Likevel gikk konsernet med 
minus i fjor. Side 14–15

Ypper til kamp
Ingalill Olsen (Ap) ypper 
til kamp rundt Aker Sea-
foods ansvar i Finnmark. 
Side 10–11

Krever slutt på kysttorskvern
Fiskarlaget mener 
nok er nok i forhold til 
kysttorskvernet. De 
vil at myndighetene 
spesifiserer fjordtorsk 
som verneobjekt, og 
kutter ut ordet kyst-
torsk. Side 12

z lotten

Slik vinner 
Aalesund 

over Brann
Side 21–23

600 
jobber 
rYKer

FBFI 4.nov.2011

Svømte ikke opp elva likevel

Agnar Berg
Bodø

Rapporten fra rømmingsfor-
søkene til Norsk institutt for 
naturforskning, Nina, ble lagt 
fram i slutten av forrige uke. 

Ikke opp i elva
– Vi er sikre på at ingen av 
oppdrettslaksene gikk opp i 
Driva, sier leder for prosjektet 

«Atferd hos rømt oppdrettslaks 
i Sunndalsfjorden» ved Nina, 
Øyvind Solem.
Hensikten med prosjektet var 
å undersøke overlevelse, spre-
ding, vandringsmønster og 
eventuell oppvandring i elver 
i Sunndalsfjorden hos voksen 
oppdrettslaks etter den si-
mulerte rømmingen i februar 

2011. Laksen som ble sluppet 
ut fra avlselskapet Aqua Gen 
sitt sjøanlegg, som ligger på 
utsiden av den nasjonale lakse-
fjorden Sunndalsfjorden, hadde 
akustiske sendere implantert 
i buken.

Når den svømte forbi lytte-
bøyestasjonene ble den regis-
trert.

– Grunnen til at vi kan være 
så sikker på at ikke noen av 
denne fisken gikk opp i Driva 
er for det første at elveutløpet 
er relativt smalt og at det der-
for er lett å registrere fisk med 
sendere. 

For det andre har vi et forsøk 
med sjøørret med implanterte 
akustiske sendere. Vi har re-
gistret flere av disse, så vi vet at 
systemet virker, sier Solem.

Nasjonal laksefjord
Sunndalsfjorden har status som 
nasjonal laksefjord og Driva er 
et nasjonalt laksevassdrag.

Grunnen til at Nina gjorde 

rømmingsforsøket i Sunndals-
fjorden, var at avlselskapet 
hadde en stor lakserømming 
i fjordsystemet i november 
2010.

Litt over 50.000 laks med en 
gjennomsnittstørrelse på 800 
gram rømte da fra Aqua Gen 
sitt sjøanlegg.

All fisken var merket i fettfin-
neklipt.

For sent
Solem sier at egentlig hadde 
Nina tenkt å forske på laksen 
som rømte i 2010, men at en 
kom for sent i gang.

Derfor fikk forskningsinsti-
tusjonen lov til å sette ut 47 in-
divider av fisken til Aqua Gen 
fra samme merd som den fisken 
som hadde rømt.

Døde eller vandret ut
Solem sier at det eneste enste 
en er helt sikre på etter røm-
mingsforsøket er at fisken ikke 
vandret opp i Driva.

TEST: Det ble ikke registrert en eneste «rømt» oppdrettslaks i lakseelva Driva i fjor etter en simulert rømming. ILL.FOTO

Fakta: simulert røm.
Rømming av oppdrettsfisk er QQ

sammen med lakselus definert 
som den største utfordringen til 
lakseoppdretterne i dag.

Norsk institutt for natur-QQ

forskning, Nina, gjorde i fjor et 
simulert rømmingsprosjektet i 
Sunndalsfjorden.

Prosjektet ble finansiert av QQ

Fiskeridirektoratet og Direktora-
tet for naturforvaltning.

En av konklusjonene var at in-QQ

gen av laksen i forsøket vandret 
opp lakseelva Driva.

Det ble ikke registrert 
en eneste «rømt» opp-
drettslaks i lakseelva 
Driva i fjor etter en si-
mulert rømming. 47 laks 
med implanterte akus-
tiske sendere ble satt ut 
i Sunndalsfjorden.

z miljø

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no
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Lerøy: Norne Securities tar 
opp dekning på Lerøy Seafood 
Group med ei hold-anbefaling, 
og meiner oppsidepotensia-
let i aksjen alt er tatt ut. I ein 
fersk rapport frå analytikar 
Anders M. Gjendemsjø i Norne 
Securities heiter det at Lerøy 
er eit veldrive selskap som vert 
handla på ein rett pris. Han har 
eit kursmål på 100 kroner på 

Lerøy og derav ei hold-anbefa-
ling. I rapporten skriv Gjendem-
sjø at Lerøy er eit solid selskap 
på alle måtar. Selskapet har 
ein lønsam og stor oppdretts-
eksponering i Noreg, ein sterk 
balanse og kanskje den beste 
organisasjonen for sal av laks. 
– Når ein toppar dette med eit 
imponerande utbytte over tid, 
har ein definisjonen av kvalitet.

– Oppsidepotensial allereie realisert

Saman: DnB-konsernet slår 
saman avdelingane Seafood og 
Foods til ei avdeling. Den nye 
leiaren for den samanslåtte 
avdelinga får kontor i Oslo. 
– Dette er ei intern justering 
av organisasjonen der to 
forretningsområder, Seafood 
og Foods, vert slått saman. 
Kundane skal ikkje merka 
nokon skilnad. I praksis når ein 

tenkjer på Seafood, blir det inga 
stor endring, fortel leiar av DnB 
Seafood, Kjell Stangeland til 
IntraFish. Han har i dag kontor-
stad i Bergen, nær kystområda 
der Seafood i dag har det meste 
av engasjementet sitt. Den nye 
sjefen for den samanslåtte av-
delinga, Anne Hvistendahl, skal 
ha kontorstad i Oslo, lengre 
vekk frå kundane i Seafood.

DnB slår saman Seafood og Foods

Sykdom: Det kanadiske mat-
tilsynet (CFIA) melder om mis-
tanke om ILA i British Colombia 
på landets stillehavskyst.

Kanadiske myndigheter har 
de siste årene tatt 5.000 prøver 
av vill og oppdrettet laks for å 
teste for ILA i provinsen British 
Colombia. Laksesykdommen er 
ennå ikke påvist, melder Mat-
tilsynet.

ILA-mistanke
akSjer: Carnegie-analytiker 
Marius Gaard mener det nå er 
på tide å kjøpe oppdrettsak-
sjer igjen. – Laksesektoren er 
supersyklisk. Verdsettelsen er 
lav, og snur sentimentet tror jeg 
aksjene går veldig fort opp. Om 
12 måneder er jeg sikker på at 
man vil si at dagens kurser var 
en billig inngangsbillett, sier 
Marius Gaardi Carnegie. 

Oppfordrer til kjøp

kjøp: Polske Morpols 
kjøp av Uyeasound Salmon 
Company er eit strategisk 
attraktivt oppkjøp til fornuf-
tig pris, meiner analytikar 
Kolbjørn Giskeødegård i 
Nordea Markets. Det skriv 
IntraFish.no.

Saken 
henlagt
I oktober 2010 rømte det 
ifølge Fiskeridirektoratet 
50.090 individer oppdretts-
laks med en gjennom-
snittvekt på 800 gram fra 
avlselskapet Aqua Gen sitt 
sjøanlegg i Sunndalsfjor-
den.

All fisken som rømte var 
merket i form at den var 
finneklipt.

Omlag 12.000 individer av 
den rømte laksen ble fisket 
opp med stang, ifølge Norsk 
institutt for naturforskning, 
Nina.

Aqua Gen ble anmeldt 
av Fiskeirdirektoratet og 
andre for forholdet.

Politiet henla imidlertid 
saken for to uker siden ut 
fra bevisets stilling.

– Det ble ikke funnet noe 
skade på merden eller svikt 
i rutinene. 

Det som sannyligvis 
har skjedd er at spesielle 
strømforhold har presset 
merdringen under vann, 
sier driftsdirektør i Aqua 
Gen, Bård Skjelstad.

Det ble etter rømmingen 
ikke registret rømt opp-
drettsfisk med finnemer-
king i lakseelva Driva.

En simulert rømming 
gjort av Nina konkluderte 
også med at ingen av den fis-
ken heller gikk opp i Driva.

– Vi er glad for å få mer 
kunnskap om rømt opp-
drettsfisk og at den viser 
at den negative biologiske 
effekten av rømmingen har 
vært liten, sier Skjelstad.

– Vi hadde for få lyttebøy-
estasjoner ute i fjorden for å 
si noe bastant om hvor mange 
individer som vandret ut i ha-
vet. Vi kan heller ikke si hvor 
mange individer som døde inne 
i fjorden, sier han.

Resultatet fra forsøket viser 
at lyttebøyene ikke fanget opp 
signaler fra forsøkslaksen etter 
om lag to måneder etter at den 
ble sluppet fri.

Ikke mulig
I rapporten skriver Nina:

«Resultatene fra dette studiet 
tyder dermed på at den mer-
kede fisken enten vandret ut av 

fjorden eller døde, men at den 
ikke vandret opp i lokale elver 
i studieperioden. Det må imid-
lertid poengteres at det ikke er 
mulig å estimere utvandrings- 
eller dødlighetesrater slik lyt-
tebøyesystemet var designet.»

Annet resultat
Fisken som ble satt ut i februar 
i fjor hadde gjennomsnittvekt 
på 1,4 kilo. Den hadde stått ni 
måneder i sjøen da den ble slup-
pet ut.

Studiet varte fram til oktober 
i fjor.

Solem sier at fisken ikke 
gikk opp i Driva ikke er over-
raskende.

– Men hadde fisken vært i 
kjønnsmoden alder og at den 
hadde blitt sluppet ut på en an-
nen tid om året, om sommeren, 
ville vi nok ha sett et annet re-
sultat, sier Solem.

agnar.berg@fbfi.no
Telforn: 93 25 63 24

Svømte ikke opp elva likevel
TEST: Det ble ikke registrert en eneste «rømt» oppdrettslaks i lakseelva Driva i fjor etter en simulert rømming. ILL.FOTO

Vi er sikre på at det  ”ingen av oppdrettslak-
sene gikk opp i Driva
Øyvind Solem, leder for prosjektet 
«Atferd hos rømt oppdrettslaks i 
Sunndalsfjorden»

Heimdal Propulsion Norway AS
Postboks 2091 • 6402 Molde • Norge

t: 71 252 155 • e: heimdal@heimdal.com
www.heimdal.com

Reduksjonsgir for vridbare propeller, 150kW–3000kW* 
Reduksjonsgir for diesel–elektrisk og hybridfremdrift.* 
Overhalte HG og PB reduksjonsgir og propeller leveres på * 
kort varsel
3 og 4 bladede vridbare propeller diam. 600–4000mm* 
Manuelt vridbare propeller, diam. 600–2000 mm. * 
Propellhylser, diam. 600–4000 mm.* 
Kontrollsystemer til gir/CP-propeller.* 

Heimdal Propulsion Norway AS tilbyr:

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no
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I sitt svar på vårt innlegg av 
24.feb, skriver Gjøvik 29.feb.
at våre kildehenvisninger er 

feil og antyder at disse ikke 
støtter opp under påstanden 
om at lus er den største kjente 
menneskeskapte faktor for 
vill laksefisk. Selv om Gjøvik 
har rett i at de to artikler vi 
viste til som eksempler har 
vært kontroversielle, er det et 
overveldende antall andre ar-
tikler og studier som mer enn 
antyder samme konklusjoner 
som disse. Vi vil her søke å 
synliggjøre dette for leseren.

Mens diskusjonen i dag 
virker å dreie seg primært 
om hvorvidt lusa beviselig 
er skyld i all tilbakegang i 
villaks bestandene eller ei, 
må vi kanskje heller spørre 
om det er rimelig grunn til å 
hevde at den er en vesentlig 
medvirkende faktor. Det er 
i dag en konflikt hvor man 
på den ene siden hevder å ha 
rikelige bevis på at lusa er en 
viktig bestandsregulerende 
faktor, mens den andre siden 
gjerne hevder at det overhode 
ikke finnes bevis, men kun 
korrelative argumenter.

Er det slik at det store 
flertallet av forskere ikke er i 
stand til å vurdere den kunn-
skapen som publiseres?

Korrelasjoner i seg selv er 
ofte ikke spesielt interessan-
te, men kan snarere fremstå 
som tåpelige, om man ikke 
evner å finne testbare forkla-
ringsmodeller. Like fullt er 
de viktige redskaper om man 
vil prøve å finne årsakssam-
menhenger, og man benytter 
seg gjerne av forskjellige 
utfyllende tilnærminger for 
å finne årsakene til observa-
sjonene.

En rekke studier konklude-
rer med, eller sannsynliggjør, 
en sammenheng mellom 
tilstedeværelse av oppdretts-
anlegg og nedgang i lakse-
bestander (Krkosek, Lewis 
et al. 2006; Krkosek, Ford et 
al. 2007; Costello 2009; Price, 
Morton et al. 2010). Man har 
sammenlignet områder med 
og uten oppdrettsaktivitet 
over tid, og har resultater 
som gir grunn til bekymring. 
I seg selv beviser ikke dette 
at lus fra oppdrett er synde-
ren, men antyder snarere en 
sammenheng. Derimot får 
denne antagelsen sterk støtte 
i en fersk norsk studie som 
ser på lusenivåer i og utenfor 
områder med lakseoppdrett, 
og som sammenligner 
oppdrettstette områder med 
oppdrettsfrie «vernesoner», 
og finner ut at vernesoner har 

lavere infeksjonspress enn en 
oppdrettssoner, og at det bare 
er helt oppdrettsfrie soner 
som har lavere lusemengder 
(Bjorn, Sivertsgard et al. 
2011).

Man kjenner lusas gene-
relle biologi, og kan gjennom 
lab-studier finne ut hvordan 
den påvirker fisken både 
fysiologisk og hva gjelder 
fysiske skader (Grimnes 
and Jakobsen 1996). Ved 
siden av at fisken får fysiske 
skader som krever sitt, åpner 
også sår dannet av lus for 
andre infeksjoner og øker 
derved byrden. Videre vet 
man at luseangrepet fisk får 
vesentlig reduserte svøm-
merferdigheter og dårligere 
stresshåndtering, noe som 
må antas å skape problemer 
ute i naturen hvor fisken skal 
ha marginene med seg for å 
overleve (Wagner, McKinley 
et al. 2003).

Studier viser at sjøør-
ret etter harde luseangrep 
kommer tilbake til elveosene 
med lusemengder ansett som 
dødelige (Birkeland and Ja-
kobsen 1997). Laksesmolt har 
ikke denne muligheten, men 
fortsetter til havs med sin in-
feksjon. I felt har vi sett at set-
tefisk med og uten foregående 

lusebehandling gir forskjell i 
overlevelse, noe som klart in-
dikerer at lus faktisk tar livet 
av utvandrende smolt (Heuch, 
Bjorn et al. 2005; Skilbrei and 
Wennevik 2006). I en fersk 
studie fra Irland fant man 
faktisk at behandlet smolt 
hadde nær dobbelt så høy 
overlevelse som ubehandlede 
(Gargan, Forde et al. 2012). En 
annen norsk studie viser at 
ikke bare har lusebehandlet 
laksesmolt høyere overle-
velse, men den overlevende, 
ubehandlede fisken var 
vesentlig mindre av vekst, og 
har kommet tilbake som mer 
småfallen laks (Skilbrei and 
Wennevik 2006). Også hos 
sjørøye har luseinfeksjoner 
blitt vist å påvirke vekst, kon-
disjon og reproduktiv evne 
(Tveiten, Bjorn et al. 2010). 
Altså eksempler på at lus, selv 
uten å drepe verten sin kan gi 
alvorlige sekundære effekter.

Vi har elementær kunn-
skap om lusas økologi 
(Costello 2006), og vi vet hvor 
lang tid ei lus bruker på å 
kjønnsmodnes ved forskjel-
lige temperaturer. Vi vet 
også hvor mange egg som 
produseres pr hunnlus, og 
kan beregne gjennomsnitt-
lig mengde larver produsert 
pr dag. Offentlig tilgjengelig 
statistikk gir oss mengden 
fisk i oppdrettsanlegg og de 
gjennomsnittlige lusetall, 
og via en kombinasjon av 
modeller, fangststatistikk og 
feltundersøkelser har vi et 
noenlunde bilde av mengden 
villfisk.

I dag er det nærmere 1000 
ganger fler oppdrettsfisk 
enn villfisk, og studier gjort 
både i Norge (Heuch, Bjorn et 
al. 2005) og Scotland (Butler 
2002) forteller oss at det alt 
vesentlige av luselarvene i 
sjøen produseres som følge 
av lakseoppdrett. Faktisk 
viser en fersk norsk studie at 
jo større tetthet av oppdretts-
laks det er i et område, desto 
mer lus blir det på laksen, 
med de følger dette får for 
behandlingssuksess (Jansen, 
Kristoffersen et al. 2012). 
Flere studier viser at rømt 
fisk alene kan produsere 
mange ganger så mye lus 
som den samlede bestanden 
av villaks. Strøm-modeller 
kombinert med kunnskap om 
luselarvens økologi viser vi-
dere at de enkelte anlegg har 
stort spredningspotensiale, 
og kan spre smitte over store 
områder. Når man så i tillegg 
vet at rømt laks kan bevege 
seg over store områder, kan 
man anta at den kan tilføre et 
ekstra smittepress i områder 
som ellers ikke burde hatt 
direkte smittespredning fra 
oppdrettsanlegg.

Vi har sett en sammenheng 

mellom oppdrettstetthet og 
nedgang i laksebestander, 
og funnet dette bekreftet i 
internasjonalt anerkjente vi-
tenskaplige, fagfellevurderte 
tidsskrifter. Vi har lab-studier 
som forteller oss hvordan 
lusa påvirker laksen. Flere 
studier peker på fordelingen 
av luselarvenes opphav, og 
konkluderer med at opp-
drettsfisk, inkludert rømt 
fisk står for en overveldende 
del av produksjonen. Det er 
publiserte studier som viser 
at selv subletale angrep kan 
gi langtidseffekter som følger 
fiske gjennom livet i form 
av redusert vekst, redusert 
reproduksjon og reduserte 
svømmeferdigheter. Årlig 
overvåkes lakse smolt og 
sjøørret, og den nasjonale 
luseovervåkinga beskriver 
regelmessig områder hvor lu-
setall overstiger det vi regner 
som tålegrenser.

Det er med andre ord 
sammenfatningen av en stor 
mengde kunnskap som gjør 
at man mener det er beret-
tiget grunn til å anta at lusa 
har en negativ, bestandsregu-
lerende effekt.

Hver for seg kan mange stu-
dier ikke være bastant kon-
kluderende, MEN summen av 
den tilgjengelige kunnskapen 
er nå så stor at man må 

trekke den konklusjonen at 
lusa er en svært viktig faktor 
når vi skal forklare den store 
dødeligheten hos laks og 
sjøørret i mange oppdretts-
tette områder. I dag er dette 
litteratur som brukes som 
grunnlag av HI, Mattilsynet, 
DN, NINA, NIVA, Veterinær-
instituttet, Fiskeridirektorat, 
Råd for Villaksforvaltning, 
ICES og i Universitetsmiljøer 
i inn og utland. Det minner 
om klassiske konspirasjons-
teorier hvis man hevder at 
alle disse instansene gir sine 
råd på tvers av tilgjengelig 
kunnskap på feltet.

Det er opp mot disse arti-
kler, rapporter og studier som 
alle peker i samme retning, at 
vi må måle Gjøvik og Nofima 
sine uttalelser. I sitt motsvar 
til oss hevder Gjøvik at vi bør 
lese våre referanser en gang 
til før vi presenterer dem til 
støtte for vårt syn. Mens det 
stilles spørsmål vedrørende 
vår leseevne, er det kanskje 
Gjøvik og Nofima sin grunn-
leggende forståelse av hva 
disse artikler samlet sett 
egentlig sier det burde stilles 
spørsmålstegn ved.

Rune Jensen, SalmonCamera

Tåkelagt lusesannhet

Når man  ”så i tillegg vet 
at rømt laks kan 
bevege seg over 
store områder, 
kan man anta 
at den kan 
tilføre et ekstra 
smittepress i 
områder som 
ellers ikke burde 
hatt direkte 
smittespredning 
fra oppdretts
anlegg.

Rune Jensen 
er leder i vil-
laksorganisa-
sjonen Salmon 
Camera. 

Rune Jensen i SalmonCamera svarer her på et inn-
legg fra Jan Arve Gjøvik. Tema er laks og lus.

Innlegg

z LESERBREV



STILLING søkes

Rekkemontert garnspill
ønskes kjøpt.
1,5 tonn , for montering i
garnrenne.
Samt en dobbel
hydraulikkpumpe.
Ring snarest!
Tlf: 917 24 655

SALG båter

SALG utstyr Hankil maling pumper
Brukt kun 1 gang i hasteoppdrag.
Helt som ny, selges for 1/2 pris.
Tlf: 924 25 036

KJØP kvoter 

Mann 40 år søker jobb
på fiskebåt.
Alt av interesse.
Har erfaring fra brønnbåt, not,
garn, line og fiskeindustri.
Har sikkerhetskurs.
Er reiseklar og kan reise på kort
varsel.
Tlf: 75 75 06 97 / 971 32 339

Div utstyr til salgs.
1 stk bulkløfte, plastkar,
1 stk ismaskin - 10 tonn,
1 stk Baader 188 filetmaskin
1 stk Baader 596 farsjemaskin
1 stk bibun farsjepresse
1 stk Marel ferdigpakkegreider
6 stk Marel sjekkvekter
2 stk Atlas Copco kompressorer
Telefon: 478 33401.

Makrellkvote kjøpes
Makrell kvote dorg -not  ønskes
kjøpt. Eldre båt med bulkrom ca.
30 fot er også av interesse,
gjerne i kombinasjon.
Tlf: 482 44 460
Mail: knut2605@gmail.com

Til Salgs MS "Myntevik"
På oppdrag fra eier selges fart-
øyet med eksisterende rettig-
heter. Dims: 19,22 x 5,90 x 3 m
Hovedmotor: SCANIA 525 HP (16
ltr), NY 2011 Reduksjons- gear
Mekanor 337 HS nytt 1998 m/
uttak for 2 stk. P.T.O 1: 5,9, over-
halt 2010 Hjelpemotor: 1 x
Cummins 140 hk 359/5,9 B serie
1997 m/Stamford gen. 70 KVA
v/1500 omdr. 175 Amp 1 x Deutz
100 hk, ny 2010. For ytterligere
info. Se www.atlantic.no
Tlf: 70 10 18 00 / 469 18 838
Mail: stig.vang@atlantic.no

KJØP forskjellig

DIVERSE

Hi-Ace ønskes kjøpt
83 mod. el. nyere uansett stand.
Annen varebil/lastebil  er også av
interesse f.eks. Tippbiler, Dyna,
Canter, King Van,E2000, L300,
MB410 og større lastebiler i alle
merker. Rask avgjørelse og
kontant oppgjør. Ta kontakt med
Erik Wasshaug for en hyggelig
bilprat.
Tlf. 450 08 427 - 974 30 985

SALG forskjellig

Oppdrettsutstyr.
Alt innen oppdrettsutstyr selges.
Tlf: 959 49 400
Mail:postmaster@tor-vaksdak.no

Nordkapp Skipselektro
12 og 24V anlegg. Installasjon,
reperasjon, service.
installasjonsbevis og
kontrollskjema 12 og 24V anlegg.
Akseptert foretak av DSB.
TLF:    951 45 886
 E-post: jts.elship@hotmail.com

KJØP utstyr

Sild-makrellnot
300x70 fvn. 32 omf. nr 4. 2,5 l
flott. Ca 25m3. Kr 125000,-.
Brislingnot ca 240x43 fvn. Kr
25000,-.
Tlf: 990 00 827
Mail: smauget@live.no

Brukt autopilot.
Robertson AP 35 ønskes kjøpt.
Alt av interesse.
Tlf: 922 41 293

Hydraulisk Sløyemaskin
Mark 3S, nyoverhalt,  til salgs.
Tlf: 970 96 784

Palfinger marinekran
PK5000 MA ,1999 modell ,
lite brukt og i god stand.
Volvo båtmotor AQAD 41B,
1995 modell, 20 hk.
Tlf: 906 51 461
Mail: llarusso@online.no

FiskeribladetFiskaren er en 
uavhengig avis for kyst-
Norge. Kommer ut  mandager, 
onsdager og fredager. 
Utgiversted er Bergen.

fiskeribladetfiskaren.no og fbfi.no
redaksjon@fbfi.no
annonse@fbfi.no
abonnement@fbfi.no

Redaksjon: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55 21 33 00 
Nyhetsledelse /Desk:.   .   .   .   .   .   .   . 55 21 33 13 / 15

Annonse:   .   .   .   .   .   .   .   . 55 21 33 00 / 77 05 90 00
Abonnement: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55 21 33 00

Bergen
Bontelabo 2, 5003 Bergen
2. etasje
Mandag–fredag 08.00–16.00
Sentralbord:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55 21 33 00
Etter 16.00/helg    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55 21 33 13
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   55 21 33 40

Harstad
Sjøgata 7, 3. etasje,
9481 Harstad
Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   77 05 90 00
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   77 05 90 10

Tromsø
Fredrik Langes gt. 13, 9000 Tromsø
Mandag–fredag 08.00–15.30
Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   77 66 56 80
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  77 66 56 90

Leknes
Villaveien 4, 8370 Leknes
Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   76 08 24 90
Mobiltelefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    932 56 322
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  76 08 27 06

Bodø
Storgata 27, 8006 Bodø
Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    75 54 49 21
Mobiltelefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    932 56 324
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   75 54 49 10

Ålesund
Pb 1039, 6001 Ålesund
Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    70 15 57 69
Mobiltelefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    932 56 323
Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   70 15 65 47

Hvaler
1684 Vesterøy
Telefon  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   69 37 75 54
Telefaks .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   69 37 75 97

Annonsefrister:
Mandag, onsdag, torsdag kl. 15.00

Abonnementspriser:
Helt år:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  kr 2 283,–
Halvt år: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . kr  1  222,–
Helt år Norden:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  kr 3 063,–
Verden:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  kr 4 087,–
Studentpris:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  kr 1  141,–

Utgiver:
Kystavisen Fiskeribladet Fiskaren AS
Trykk: Mediatrykk AS

MILJØMERKET

241 599

Trykksak

d
eb

at
t@

fb
fi

.n
o

KYSTTORGET www.fiskeribladetfiskaren.no – telefon 55 21 33 00       

Sett noe 
uvanlig?
Fortell det til oss

redaksjonen@fbfi.no
tlf. 55 21 33 00
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NORGES RÅFISKLAG Uke10 
Fiskeslag Vekt Rund v. Pris Verdi 

Kg Kg NOK NOK 
Bleike/Hvitting Ombf.Uten Hode Under 8 Hg 503 704 8,00 4.024
Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Over 9,8 Hg 313 376 4,88 1.527
Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg 234 281 4,07 952
Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg 41 57 6,00 246
Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Under 8 Hg 6 8 5,00 28
Blåkveite Bukskåret Minst 10 Hg 31 44 19,70 611
Blåkveite Bukskåret Minst 20 Hg 32 46 25,70 822
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 10 Hg 5.018 7.176 38,62 193.790
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 20 Hg 3.711 5.307 41,86 155.342
Blåkveite Ombf.Bukskåret Under 1 Kg 92 132 31,76 2.922
Blåkveite Rund Minst 12 Hg 2 2 13,70 27
Blåkveite Rund Minst 24 Hg 11 11 17,90 197
Blåkveite Sløyd Med Hode Minst10,9 Hg 10 11 15,10 151
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 201 241 16,50 3.317
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 1.379 1.655 21,50 29.649
Blåkveitehau Ombordfrossen --- 2.618 0 28,75 75.268
Blålange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 2 3 6,00 12
Blålange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg 15 21 5,00 75
Blåsteinbit Ombf.Uten Hode --- 10.540 17.391 7,00 73.780
Breiflabb Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 9 25 25,00 225
Breiflabb Rund Minst 10 Hg 123 123 20,88 2.568
Breiflabb Sløyd Med Hode Minst 40 Hg 1.197 1.436 22,23 26.612
Breiflabb Sløyd Med Hode Under 40 Hg 16 19 15,00 233
Breiflabb Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 1.901 5.323 58,42 111.074
Breiflabb Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 3 8 37,00 100
Brosme Ombf.Uten Hode --- 42 59 10,00 420
Brosme Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 5.555 7.777 11,57 64.286
Brosme Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg 519 727 11,50 5.969
Brosme Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 3.682 5.155 11,57 42.585
Brosme Rund Minst 10 Hg 8.392 8.392 4,47 37.514
Brosme Rund Minst 20 Hg 426 426 6,15 2.620
Brosme Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 2 2 5,00 10
Brosme Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 12 14 6,60 76
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 4.444 6.222 6,27 27.868
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 5.966 8.353 8,67 51.735
Brosme Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 690 966 4,00 2.760
Div. Hau Med Slog --- 28.303 0 0,02 566
Div. Rogn Ombf. Rå --- 3.485 0 14,05 48.964
Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 3.646 6.016 14,60 53.237
Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Over 3 Kg 71.095 117.307 18,23 1.295.942
Flekksteinbit Rund Minst 10 Hg 688 688 5,92 4.071
Flekksteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 11 12 6,40 70
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 92 152 8,00 735
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Over 3 Kg 1.376 2.270 10,02 13.785
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 8 13 8,00 64
Flyndre Ombf.Med Hode --- 380 418 6,00 2.280
Flyndre Ombf.Uten Hode --- 57 68 6,00 342
Flyndre Sløyd Med Hode --- 676 744 6,00 4.056
Gråsteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 46 76 14,80 681
Gråsteinbit Rund Minst 10 Hg 3.038 3.038 6,30 19.139
Gråsteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 27 30 8,75 236
Gråsteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 2.159 3.562 9,03 19.485
Havmus Rund --- 704 704 0,25 176
Hyse --- --- 1.445 1.445 0,25 361

Hyse Filet Med Skinn Og Bein --- 23.331 64.394 37,19 867.641 
Hyse Ombf.Bukskåret Minst 8 Hg 365 617 11,12 4.061 
Hyse Ombf.Bukskåret Under O,8 Kg 1.006 1.700 10,87 10.934 
Hyse Ombf.Uten Hode Minst 8 Hg 3.854 5.396 19,55 75.329 
Hyse Ombf.Uten Hode Under O,8 Kg 195.377 273.528 13,17 2.572.478 
Hyse Rund Over 11.2 Hg 117.719 117.719 6,86 807.928 
Hyse Rund Under 11.2 Hg 102.834 102.834 4,60 472.696 
Hyse Sløyd Med Hode Minst 9,8 Hg 555.607 633.391 7,40 4.109.161 
Hyse Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg 119.839 136.616 6,43 770.979 
Hyse Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg 46.244 64.742 8,38 387.534 
Hyse Sløyd Uten Hode Under O,8 Kg 5.386 7.540 5,51 29.689 
Hågjel --- --- 408 408 0,25 102 
Kamsjatka - Han Rund Over 3.2 Kg 816 816 118,40 96.553 
Kamsjatka - Han Rund Under 3.2 Kg 2.691 2.691 112,54 302.850 
Kamsjatka - Hun Rund Over 1,6 Kg 101 101 90,00 9.090 
Kamskjell Rund Alle Størrelser 26.374 26.374 20,71 546.248 
Kolmule Rund Alle Størrelser 17.997 17.997 0,18 3.299 
Krabbe - Hann Rund Over Minstemål 747 747 8,10 6.051 
Krabbe - Hunn Rund Over Minstemål 436 436 8,10 3.528 
Kveite --- Under 40 Hg 3 3 20,00 60 
Kveite Ombf.Uten Hode Under 40 Kg 391 528 69,35 27.116 
Kveite Sløyd Med Hode Minst 600 Hg 90 99 34,67 3.134 
Kveite Sløyd Med Hode Over 100 Kg 197 217 24,45 4.817 
Kveite Sløyd Med Hode Under 40 Kg 3.206 3.527 40,81 130.829 
Kveite Sløyd Uten Hode Over 100 Kg 242 327 30,00 7.260 
Kveite Sløyd Uten Hode Over 40 Kg 454 613 45,23 20.527 
Kveite Sløyd Uten Hode Under 40 Kg 14.213 19.187 49,74 706.928 
Kvitlaks --- --- 686 686 0,25 172 
Kvitlaks Rund Over 220 Gr 136.375 136.375 3,00 409.125 
Kvitlaks Rund Over 300 Gram 167.651 167.651 4,00 670.604 
Kvitlaks Rund Under 220 Stk/Gr 66.942 66.942 2,00 133.884 
Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg 298 417 12,84 3.825 
Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 7 Hg 622 871 12,51 7.784 
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 11 13 6,80 75 
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 7 Hg 57 68 6,00 342 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 21.425 29.995 9,31 199.420 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg 1.526 2.136 7,52 11.465 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Under 7 Hg 71 99 4,85 344 
Kvitlangelever --- --- 5.001 0 10,00 50.010 
Kvitlangerogn Ombf. Rå --- 480 0 70,00 33.600 
Kvitlangerogn Ombordfrossen --- 448 0 20,00 8.960 
Lomre Sløyd Med Hode Over 600 Gr 173 190 17,50 3.028 
Lomre Sløyd Med Hode Under 600 Gr 24 26 15,00 353 
Lyr Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 6 7 12,39 74 
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 766 996 12,04 9.226 
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 4.670 6.070 14,23 66.450 
Lysing Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 46 55 11,42 526 
Lysing Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 399 479 16,51 6.585 
Lysing Sløyd Med Hode Under 1 Kg 4 5 15,00 60 
Pigghå Rund Over 70 Cm 633 633 8,74 5.535 
Piggvar Sløyd Med Hode Alle Størrelser 47 51 38,11 1.776 
Reke Kokt Reke Alle Størrelser 5.013 5.013 51,54 258.391 
Reke Kokt Reke Over 321 Stk 19 19 0,00 0 
Reke Kokt Reke Under 121 Stk/Kg 7.095 7.095 56,46 400.583 
Reke Kokt Reke 121 - 160 Stk/Kg 265 265 40,00 10.600 
Reke Kokt Reke 191 - 240 Stk/Kg 385 385 16,00 6.160 
Reke Kokt Reke 241 - 320 Stk/Kg 250 250 14,56 3.637 
Reke Konsumpakket Kokt Under 120 Stk 1.160 1.160 33,00 38.280 
Reke Rå Under 90 Stk 4 4 50,00 200 
Reke Rå 221 - 250 Stk/Kg 5.393 5.393 11,50 62.017 
Rognkjeks Sløyd Med Hode --- 260 260 1,00 260 
Rognkjeksrogn --- --- 60 0 41,00 2.460 
Rødspette Sløyd Med Hode Over 650 Gr 9.593 10.552 8,19 78.572 
Rødspette Sløyd Med Hode Under 650 Gr 727 800 6,06 4.408 
Sei --- --- 9.520 9.520 0,25 2.380 
Sei Ombf.Uten Hode Over 1.2 Kg 341 460 10,12 3.452 
Sei Ombf.Uten Hode Under 1,2 Kg 67 90 10,00 670 
Sei Rund Over 3.1 Kg 1.166 1.166 7,11 8.290 
Sei Rund Under 16 Hg 103.517 103.517 5,21 539.633 
Sei Rund Under 35 Cm 571 571 3,03 1.730 
Sei Rund 16 - 31 Hg 27.606 27.606 5,85 161.562 
Sei Sløyd Med Hode Over 13.5 Hg 4.866 5.839 7,14 34.727 
Sei Sløyd Med Hode Over 2.6 Kg 7.614 9.137 8,88 67.624 
Sei Sløyd Med Hode Under 13.5 Hg 753 904 4,57 3.444 
Sei Sløyd Uten Hode Over 1.2 Kg 79.895 107.858 10,82 864.405 
Sei Sløyd Uten Hode Over 2.3 Kg 366.057 494.177 11,34 4.149.736 
Sei Sløyd Uten Hode Under 1,2 Kg 2.263 3.055 6,25 14.144 
Seilever --- --- 650 0 3,00 1.950 
Seirogn --- --- 1.616 0 4,48 7.235 
Sjøkreps Sjøkokt --- 1.299 1.299 100,44 130.470 
Skate Ombf.Rund --- 140 140 6,00 840 
Skatevinger --- --- 155 386 5,94 917 
Snabeluer Ombf.Rund --- 14.102 14.102 9,50 133.969 
Snabeluer Rund Over 7 Hg 2.785 2.785 8,30 23.116 
Snabeluer Rund Under 7 Hg 3.424 3.424 7,00 23.968 
Svarthå --- --- 15 15 0,25 4 
Torsk Filet Med Skinn Og Bein --- 20.144 53.382 36,00 725.184 
Torsk Levende Minst 20 Hg 5.388 5.388 14,00 75.432 
Torsk Levende Under 2 Kg 1.209 1.209 9,00 10.881 
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 805.938 1.208.907 16,92 13.636.370 
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 60 Hg 52.091 78.137 30,69 1.598.816 
Torsk Ombf.Uten Hode Over 2,5 Kg 154.657 231.986 21,98 3.398.780 
Torsk Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 2.757 4.136 18,98 52.337 
Torsk Rund Minst 15 Hg 165.937 165.937 9,27 1.538.930 
Torsk Rund Minst 90 Hg 545.544 545.544 11,82 6.447.158 
Torsk Rund Over 3.75 Kg 1.273.708 1.273.708 10,15 12.929.580 
Torsk Rund Under 1,5 Kg 8.485 8.485 9,04 76.689 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 13 Hg 138.165 163.035 10,50 1.450.539 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 32 Hg 322.462 380.505 11,77 3.796.247 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 76,2 Hg 92.749 109.444 13,87 1.286.057 
Torsk Sløyd Med Hode Under 1.3 Kg 3.679 4.341 7,87 28.954 
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 924.837 1.387.255 13,64 12.614.787 
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 60 Hg 1.681.595 2.522.392 17,64 29.669.728 
Torsk Sløyd Uten Hode Over 2,5 Kg 4.797.372 7.196.057 15,15 72.664.046 
Torsk Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 1.871 2.807 10,85 20.296 
Torsk Tunge --- 3.766 0 29,08 109.516 
Torskehau --- --- 272.851 0 0,58 158.309 
Torskelever --- --- 560.737 0 3,06 1.713.545 
Torskelever Ombordfrossen --- 4.630 0 9,62 44.523 
Torskerogn --- --- 554.332 0 6,95 3.849.840 
Torskerogn Ombf. Rå --- 3.800 0 12,10 45.972 
Uer --- --- 2.720 2.720 0,25 680 
Uer Ombf.Rund --- 1.502 1.502 9,55 14.344 
Uer Ombf.Uten Hode Over 5 Hg 3.783 6.242 25,30 95.710 
Uer Rund Over 7 Hg 13.790 13.790 10,34 142.582 
Uer Rund Under 7 Hg 15 15 5,00 75 
Uer Sløyd Uten Hode Over 5 Hg 96 158 9,50 912 
Totalt 14.902.519 18.295.678 191.220.283 
Kilde: Norges Råfisklag
Tilrettelagt av Kontali Analyse
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SKAGERAKFISK S/L Uke 10
Fiskeslag Mengde Mengde Mengde

I uken Hittil i år Hittil i fjor

Kokte reker 41.322 445.162 422.008
Råreker 25.248 314.771 199.099
Kreps 2.041 34.164 11.633
Hummer 67 413
Andre skalldyr 9 33 25
Torsk 13.854 148.721 147.443
Lyr 4.768 45.288 43.234
Sei 16.032 185.075 333.350
Hyse 3.713 42.262 33.849
Lange / Brosme 1.306 13.652 22.295
Flyndrer 23.287 223.584 306.897
Annen fisk 4.235 37.430 61.070
Totalt: 135.815 1.490.208 1.581.316
Kilde: Skagerakfisk S/L 
Innveid vekt i kg! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

    

GØTEBORG   fiskeauksjon 15.03.12
Mengde Gj.sn.pris Maks.pris

Fiskeslag Kg SEK/Kg SEK/Kg 

Diverse 1.415 69,19 160,00 
Abbor 173 48,16 56,00 
Lomre 2 70 44,21 57,00 
Lyr 1 15 37,00 37,00 
Lyr 2 155 26,43 31,00 
Lyr 3 686 26,99 29,75 
Blekksprut 7 62,00 86,00 
Sei 2 68 20,00 20,00 
Sei 3 575 21,91 24,50 
Sei 4 701 19,69 22,50 
Gjørs 469 75,20 91,00 
Hai 23 15,00 15,00 
Steinbit 1 43 59,00 61,00 
Sjøkreps 2.481 121,28 265,00 
Kveite 150 95,63 120,00 
Hummer 33 361,52 530,00 
Hyse 1 34 43,00 43,00 
Hyse 2 695 27,81 39,00 
Hyse 3 679 17,53 34,00 
Hyse 4 188 13,03 15,75 
Lysing 1 27 52,93 86,00 
Lysing 2 27 45,15 59,00 
Lysing 3 32 31,00 31,00 
Brosme 36 44,92 45,00 
Lange 1 385 33,37 65,00 
Makrell 1 192 25,78 28,00 
Breiflabb 119 32,52 44,00 
Breiflabb U/H 251 136,45 153,00 
Østers 250 8,00 8,00 
Piggvar 3 148,00 148,00 
Piggvar 1 2 140,00 140,00 
Piggvar 2 2 100,00 100,00 
Piggvar 3 17 71,00 71,00 
Skate 246 20,51 21,00 
Reke 3.736 144,45 169,00 
Rødspette 1 47 33,60 36,00 
Rødspette 2 179 37,34 83,00 
Rødspette 3 150 37,10 58,00 
Rødspette 4 140 17,30 21,00 
Smørflyndre 1 1.278 69,85 85,00 
Smørflyndre 2 1.081 48,39 82,00 
Smørflyndre 3 1.660 25,45 34,50 
Smørflyndre 4 768 10,09 20,00 
Skrubbe OR 55 2,38 2,38 
Slettvar 42 78,00 89,00 
Steinbit 28 49,43 148,00 
Torsk 1 193 61,56 64,00 
Torsk 2 528 50,78 62,00 
Torsk 3 1.612 33,03 46,00 
Torsk 4 3.408 28,23 36,00 
Torsk 5 1.519 19,10 33,00 
Torskelever 4 20,00 20,00 
TorskeRogn 15 40,80 59,00 
Hvitting 1 8 29,00 29,00 
Hvitting 3 14 38,54 44,00 
Hvitting 4 8 34,00 34,00 
Tunge 3 11 98,36 112,00 
Total 26.733 54,40 530,00
Kilde: Gøteborg Fiskeauksjon 
Alle priser er i svenske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for 
sløyd fisk m/hode for alle arter unntatt makrell og sild hvor det regnes 
rund vekt! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

HIRTSHALS Fiskeauksjon Uke 11
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris

Kg DKK/Kg DKK/Kg 

Blekksprut 9 6 40,50 40,50
Blålange 9 13 20,00 20,00
Brosme 9 54 12,70 14,00
Diverse 9 83 23,14 44,00
Sjøkreps 1 87 63,10 66,00
Sjøkreps. haler 1 3 100,00 100,00
Steinbit 1 215 37,92 42,00
Steinbit 2 82 37,27 45,00
Steinbit 3 10 20,00 20,00
Breiflabb 1 329 43,36 44,00
Breiflabb 2 331 44,75 48,25

Breiflabb 3 236 42,71 45,00
Breiflabb 4 73 40,74 47,50
Breiflabb 5 3 18,50 18,50
Kveite 0 95 98,75 123,00
Kveite 1 5 90,00 90,00
Kveite 2 14 80,50 86,00
Kveite 3 10 70,42 82,00
Hvitting 4 180 7,03 11,00
Sandflyndre 1 160 11,12 11,75
Sandflyndre 2 390 5,78 7,00
Sandflyndre 9 9 4,65 5,00
Knurr, rød 3 20 10,50 10,50
Krabbeklør 1 12 61,67 67,00
Krabbeklør 2 9 14,94 17,00
Hyse 1 3.159 13,21 22,00
Hyse 2 1.737 13,10 14,75
Hyse 3 3.353 7,33 11,00
Hyse 4 101 4,03 4,03
Lysing 1 54 23,68 32,00
Lysing 2 33 23,92 26,00
Lysing 3 10 16,47 24,00
Lysing 0 128 25,53 39,50
Lysing 4 1 10,00 10,00
Rognkjeks 9 17 15,58 18,00
Lange 1 203 11,13 12,75
Lange 2 229 14,09 31,00
Lange 3 260 14,43 25,00
Lyr 2 477 26,91 32,50
Lyr 3 1.471 22,54 34,00
Lyr 4 233 18,84 31,00
Sei 1 121 22,13 27,00
Sei 2 1.108 22,49 27,75
Sei 3 2.274 21,86 24,00
Sei 4 1.562 14,23 16,25
Pigghå, urenset 2 140 27,50 27,50
Piggvar 0 34 141,91 152,00
Piggvar 1 17 121,94 131,00
Piggvar 2 18 111,14 151,00
Piggvar 3 231 79,01 109,00
Piggvar 4 50 69,50 71,00
Rejer 9 20 15,00 15,00
Reker, kokte 9 10 100,00 100,00
Skatevinger 1 48 36,27 37,00
Skatevinger 2 7 15,00 15,00
Rødspette 0 1.050 14,15 22,00
Rødspette 1 3.779 13,49 35,50
Rødspette 2 6.539 14,49 46,00
Rødspette 3 4.674 14,50 43,00
Rødspette 4 12.011 11,36 19,50
Lomre 1 35 67,74 85,00
Lomre 2 434 59,35 68,00
Lomre 3 1.177 35,19 37,00
Skrubbe 2 114 2,80 3,00
Smørflyndre 1 298 34,05 39,00
Smørflyndre 2 589 22,98 30,50
Smørflyndre 3 2.160 6,16 11,00
Slettvar 1 13 105,12 125,00
Slettvar 2 21 46,69 50,00
Rognkall 9 90 12,32 15,50
RognkallRogn 9 100 259,25 280,00
Torsk 0 73 18,11 38,00
Torsk 1 1.128 24,39 46,75
Torsk 2 6.080 23,73 49,00
Torsk 3 12.721 30,54 45,75
Torsk 4 7.739 27,31 36,50
Torsk 5 1.894 14,26 19,00
TorskeRogn 9 40 5,92 60,00
Tunge 1 162 110,29 116,00
Tunge 2 135 109,76 123,00
Tunge 3 34 55,13 67,00
Tunge, urenset 3 48 53,13 60,00
Totalt 82.658
Kilde: Hirtshals Fiskeauksjon 
Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms!  
Vekt er for sløyd fisk med hode for aller arter unntatt makrell og sild hvor det 
regnes rund vekt! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

       

HANSTHOLM Fiskeauksjon Uke 11 
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris 

kg. DKK/kg DKK/kg 

Abbor 9 240 28,00 28,00
Blekksprut 9 16 34,50 34,50
Brosme 9 342 18,98 22,63
Brosme u/h 9 186 12,74 15,00
Gjedde 9 471 16,78 17,92
Glashvarre 9 80 13,81 15,00
Gråhai 9 19 3,00 3,00
Steinbit 1 287 62,22 70,25
Steinbit 2 230 62,03 69,00
Steinbit 3 17 29,00 29,00
Breiflabb 1 3.631 43,97 44,85
Breiflabb 2 8.799 44,74 45,35
Breiflabb 3 8.005 42,73 43,35
Breiflabb 4 1.398 39,53 40,83
Breiflabb 5 16 20,81 25,00
Breiflabbhaler 2 24 80,00 80,00
Breiflabbhaler 4 20 80,00 80,00
Blåkveite 9 25 15,00 15,00
Kveite 9 427 93,53 120,50
Kveite u/h 9 138 34,04 40,00
Hummer, alm 1 3 175,00 175,00
Hummer, alm 2 7 135,00 135,00
Hvitting 1 568 10,18 10,25
Hvitting 2 2.046 10,67 12,25
Hvitting 3 132 7,17 7,17
Sandflyndre 1 2.096 9,48 9,69
Sandflyndre 2 2.052 4,36 4,94
Krabbekløer 1 18 64,00 64,00
Krabbekløer 2 37 48,00 48,00

Hyse 1 3.534 16,18 21,60 
Hyse 2 2.432 11,70 14,13 
Hyse 3 4.478 7,20 8,50 
Hyse 4 704 4,10 4,10 
Lysing 0 597 25,18 28,00 
Lysing 1 2.891 23,37 26,80 
Lysing 2 9.775 24,35 26,10 
Lysing 3 1.730 15,94 17,50 
Lysing 4 8 7,00 7,00 
Rognkjeks 9 480 155,11 201,80 
Lange 1 2.708 14,41 18,90 
Lange 2 1.927 18,61 25,10 
Lange 3 2.984 17,47 21,10 
Lange u/h 1 82 8,00 8,00 
Lange u/h 2 58 12,00 12,00 
Lange u/h 3 26 12,00 12,00 
Lyr 1 15 22,00 23,00 
Lyr 2 858 25,32 30,17 
Lyr 3 2.046 21,72 24,56 
Lyr 4 1.044 21,04 21,83 
Sei 1 2.372 22,84 26,13 
Sei 2 8.966 22,54 24,80 
Sei 3 26.825 24,42 26,95 
Sei 4 135.927 15,05 15,80 
Sei u/h 1 243 21,50 21,50 
Pigghå U/R 1 86 37,00 37,00 
Pigghå U/R 2 13 29,00 29,00 
Piggvar 0 21 145,00 145,00 
Piggvar 1 62 115,04 117,00 
Piggvar 2 51 100,32 103,00 
Piggvar 3 278 49,08 53,00 
Reker 9 105 106,00 106,00 
Rogn 9 2.069 18,75 47,40 
Skate, vinger 2 163 22,17 26,50 
Uer u/r 2 634 24,50 24,50 
Rødspette 1 2.972 14,93 16,44 
Rødspette 2 7.325 15,60 18,44 
Rødspette 3 6.446 15,07 16,94 
Rødspette 4 11.606 11,03 11,44 
Lomre 1 177 66,73 67,67 
Lomre 2 1.095 53,19 58,75 
Lomre 3 1.555 31,16 35,25 
Skrubber U/R 2 1.172 5,25 5,63 
Smørflyndre 1 398 32,81 47,00 
Smørflyndre 2 1.317 19,61 31,00 
Smørflyndre 3 1.545 8,02 13,63 
Slettvar 1 24 70,50 70,50 
Slettvar 2 28 38,83 39,00 
Rognkall 9 408 13,43 13,83 
Torsk 0 611 33,51 35,83 
Torsk 1 3.335 40,35 48,94 
Torsk 2 9.412 31,29 38,00 
Torsk 3 17.618 28,22 37,60 
Torsk 4 13.871 25,37 31,95 
Torsk 5 5.312 12,96 15,31 
Torsk Indre farvann 1 159 15,87 16,13 
Torsk Indre farvann 2 2.657 17,16 17,85 
Torsk Indre farvann 3 4.604 17,98 19,45 
Torsk Indre farvann 4 16.257 17,78 19,00 
Torsk Indre farvann 5 165.323 9,43 10,23 
Tunge 1 79 104,16 104,25 
Tunge 2 110 104,50 104,67 
Tunge 3 11 50,00 50,00 
Diverse 9 426 20,17 53,00 
Ørret 9 405 21,92 22,75 
Totalt 523.774
Kilde: Hanstholm fiskeauksjon 
Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd 
fisk med hode for alle arter unntatt Makrell og sild hvor det regnes rund vekt! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

          

Innmeldte fangster Norges Sildesalgslag 
Båtnavn Tonn 

Kolmule 15.03.12 
Ordinat(47-06) 380,0 

Lodde 15.03.12 
Albacore(05-30) 50,0 
Albacore(05-35) 95,0 
Bømmelfjord(04-25) 140,0 
Bømmelfjord(04-25) 200,0 
Einarson(04-01) 75,0 
Geir Roger(04-25) 35,0 
Gunnar K(04-26) 160,0 
Havbas(03-10) 200,0 
Havdrøn(04-25) 425,0 
Havsnurp(04-01) 300,0 
Herøyhav(04-25) 1590,0 
Jøkul(04-01) 230,0 
Kingsholm(04-01) 137,0 
Lise-Beate(04-10) 90,0 
Nordsild(05-30) 45,0 
Nybo(04-26) 470,0 
Sildaskjær(04-26) 230,0 
Stokke Senior(04-01) 100,0 
Stokke Senior(05-30) 135,0 
Stormfuglen(04-01) 280,0 
Straumberg(04-01) 140,0 
Straumberg(04-01) 110,0 
Trønderhav(04-01) 145,0 
Vestbas(04-01) 160,0 
Østerbris(03-10) 70,0 
Østerbris(04-01) 150,0 

NVG sild 15.03.12 
Sjonglør(BOKN) 100,0 
Solfisk(KARMØY) 15,0 
Tenholmskjær(08-16) 15,0 
Tenholmskjær(08-16) 8,0 

Kilde: Norges Sildesalgslag 
Innmeldte tall i tonn. 
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Delta i debatten på vårt nettsted, du også. 

Send ditt bilde til ukensbilde@fbfi.no
eller har du en god vits du vil dele, send til 

redaksjon@fbfi.no

Kontakt oss på 

55 21 33 00På viddene
Det var en en østlending som skulle bo midt på 
Finnmarksvidda. Det gikk greit, selv om han var en søring. 
Etter seks måneder kom naboen, som bor tre mil unna, 
på besøk. Finnmarkingen ble glad for å se folk igjen, siden 
det var lenge siden sist. Han tittet på østlendingen, vel og 
lenge, før han sa:
- Plir du med på fest?
Østlendingen smilte bredt, og svarte: - Jo takk, det hadde 
vært hyggelig.
Finnmarkingen: - Men det plir litt trikking.
Østlending: - Joda, drikking hørtes jo veldig fint ut.
Finnmarkingen: - Okså plir det litt slåssing!
Østlendingen: - Jotakk, slåssing hadde han sett nok av i 
Oslo, så det gikk bra.
Finnmarkingen: - Okså plir det litt stikking!
Østlendingen: - Stikking hadde han også sett før, så det 
skulle han overleve.
Finnmarkingen: - Okså plir det litt sengekos!

Østlendingen: - Sengekos, det hørtes jo praktfullt ut, at 
jeg får kose også, men hva skal jeg ha på meg? Dress eller 
smoking?
Finnmarkingen: - Nå … det er ikke så farlig, det plir bare 
deg, og meg ...

Prosjektet
Gubben og kjerringa hadde heftig elskov på 
kjøkkenbordet. Plutselig kommer lille Ole andpusten 
hjem fra skolen.
- Nå gikk det bra på skolen i dag, Ole? spurte pappaen 
fornøyd..
- Næh, var litt flaut i dag ...
Pappa: - Det dataprosjektet dere holde på med, gikk det 
greit, eller?
- Vel ...dataprosjektet gikk greit det. «Mammas dag på 
kjøkkenet !» het det ... Webkameraet henger forresten 
der oppe, sa gutten, rødmende, og pekte opp i takhjørnet 
på kjøkkenet.

zNettstått
– klipp fra nettdebatten på 
fiskeribladetfiskaren.no

zPlukkfisk 
– vitser og historier

egil Johansen, du tror ikke at de kjøperne med 
ok balanse og tilfredstillene soliditet ville fått 
de kredittlinjer de måtte ha behov for hos sin 
egen bankforbindelse ?. Hvem hjelper en egent-
lig med lengre kreditt-tid og følgelig høyere 
ekstragaranti ?. Hvis du husker tilbake til 2009 
da denne ble innført for første gang fikk vi en 
enorm lageroppbygging med påfølgende kollaps 
i hele konvensjonell sektor fordi det ble handlet 
for lager uten reellle salgsmuligheter...
Felice (Sak: Nei til fiskekjøp på krita - ja til 
felles brems)

fiskeiNdustrieN sin hovedutfordring er at 
vi siden 2009 har en økning i kvota på torsk 
på 67%. Økningen som vi hadde i konsumet av 
torsk i vårt hovedmarked, Portugal, i 09 og 10 
ble snudd til nedgang i fjor. Prisen må ned - og 
har gått ned - for å få opp konsumet. Det tar 
tid å finne andre marked. Med en fornuftig og 
langsiktig fiskeripolitikk lar det seg gjøre. For de 
fleste bedrifter i fiskeindustrien i nord må året 
i år bli et vanskelig år, (dersom man betaler for 
alle kiloene man tar imot.) Den største aktøren 
synes å satse på å tape maksimalt, ut fra den 
konkurransen vi erfarer. Det blir snakk om å 
berge seg så godt en kan.
Steinar (Sak: Nei til fiskekjøp på krita - ja til 
felles brems)

Og etter det jeg forstår nå, så er signalene fra 
kjøperne at prisen skal på et nivå der det ikke 
er balanse opp i mot dagens minstepris. Og de 
da som har betalt over minstepris, ja det gjør jo 
bare saken enda mer utfordrende. Men kanskje 
kommer markedet etter - og betaler en reg-
ningssvarende pris til slutt - eller kanskje ikke.... 
I i mellomtidern skal endel tusen tonn og noen 
hundre millioner kroner saltes...)
Marked (Sak: Nei til fiskekjøp på krita - ja til 
felles brems)

det er jo helt uinteressant med økt kredit-
tid - i forhold til det som er kjernen i problemet, 
mnemlig at kundene nå ike ønsker å kjøpe (det 
vil si prisfastsette) fisken før hele sesongen er 
over. Da skal altså industrien kjøpe inn, produ-
sere - og så vite om 1,2 eller 3 måneder om året 
gjøres opp med tap eller gevinst. DEt er jo DET 
som er problemet. Hadde markedet fungert 
som normalt så hadde fisken gått ut litt mer 
jevnt, og en hadde balanse i risikobildet. Da 
hadde vel kanskje 14 dager ekstra kreditt kunne 
hjulpet på, men ikke nå - da det er verdien på 
ferdigvara som er uklar, inntil sesongslutt. En 
typisk Catc22 situasjon for industrien vil jeg tro.. 
Damned if you do, damned if you dont..
Marked (Sak: Nei til fiskekjøp på krita - ja til 
felles brems)

Det tradisjonelle danske kystfisket er på vei til å dø ut, 
skriver Dagbladet Ringkøbing. Kvotebaronene i Danmark 
følger nøye med når en fisker nærmer seg pensjonsalder. 
Da byr de ham så høy pris for fiskekvotene at ingen ung 
fisker kan konkurrere om kvotene. 36 danske fiskerihav-

ner er stengt bare siden 2005, og 276 aktive kystfiskere 
er forsvunnet. Kystlanding foregår i dag bare fra fem 
havner, med Thorupstrand som den største. I løpet av 
fire år har 24 fartøy forsvunnet, og i dag er bare ti båter 
tilbake der. 

MaNdag

Musikk bør finnes i alle hjem,  ”unntatt i naboleiligheten. Ivar Wallensteen

           

           

           

NORGES RÅFISKLAG Uke10 
Fiskeslag Vekt Rund v. Pris Verdi 

Kg Kg NOK NOK 
Bleike/Hvitting Ombf.Uten Hode Under 8 Hg 503 704 8,00 4.024
Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Over 9,8 Hg 313 376 4,88 1.527
Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg 234 281 4,07 952
Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg 41 57 6,00 246
Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Under 8 Hg 6 8 5,00 28
Blåkveite Bukskåret Minst 10 Hg 31 44 19,70 611
Blåkveite Bukskåret Minst 20 Hg 32 46 25,70 822
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 10 Hg 5.018 7.176 38,62 193.790
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 20 Hg 3.711 5.307 41,86 155.342
Blåkveite Ombf.Bukskåret Under 1 Kg 92 132 31,76 2.922
Blåkveite Rund Minst 12 Hg 2 2 13,70 27
Blåkveite Rund Minst 24 Hg 11 11 17,90 197
Blåkveite Sløyd Med Hode Minst10,9 Hg 10 11 15,10 151
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 201 241 16,50 3.317
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 1.379 1.655 21,50 29.649
Blåkveitehau Ombordfrossen --- 2.618 0 28,75 75.268
Blålange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 2 3 6,00 12
Blålange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg 15 21 5,00 75
Blåsteinbit Ombf.Uten Hode --- 10.540 17.391 7,00 73.780
Breiflabb Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 9 25 25,00 225
Breiflabb Rund Minst 10 Hg 123 123 20,88 2.568
Breiflabb Sløyd Med Hode Minst 40 Hg 1.197 1.436 22,23 26.612
Breiflabb Sløyd Med Hode Under 40 Hg 16 19 15,00 233
Breiflabb Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 1.901 5.323 58,42 111.074
Breiflabb Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 3 8 37,00 100
Brosme Ombf.Uten Hode --- 42 59 10,00 420
Brosme Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 5.555 7.777 11,57 64.286
Brosme Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg 519 727 11,50 5.969
Brosme Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 3.682 5.155 11,57 42.585
Brosme Rund Minst 10 Hg 8.392 8.392 4,47 37.514
Brosme Rund Minst 20 Hg 426 426 6,15 2.620
Brosme Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 2 2 5,00 10
Brosme Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 12 14 6,60 76
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 4.444 6.222 6,27 27.868
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 5.966 8.353 8,67 51.735
Brosme Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 690 966 4,00 2.760
Div. Hau Med Slog --- 28.303 0 0,02 566
Div. Rogn Ombf. Rå --- 3.485 0 14,05 48.964
Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 3.646 6.016 14,60 53.237
Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Over 3 Kg 71.095 117.307 18,23 1.295.942
Flekksteinbit Rund Minst 10 Hg 688 688 5,92 4.071
Flekksteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 11 12 6,40 70
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 92 152 8,00 735
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Over 3 Kg 1.376 2.270 10,02 13.785
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 8 13 8,00 64
Flyndre Ombf.Med Hode --- 380 418 6,00 2.280
Flyndre Ombf.Uten Hode --- 57 68 6,00 342
Flyndre Sløyd Med Hode --- 676 744 6,00 4.056
Gråsteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 46 76 14,80 681
Gråsteinbit Rund Minst 10 Hg 3.038 3.038 6,30 19.139
Gråsteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 27 30 8,75 236
Gråsteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 2.159 3.562 9,03 19.485
Havmus Rund --- 704 704 0,25 176
Hyse --- --- 1.445 1.445 0,25 361

Hyse Filet Med Skinn Og Bein --- 23.331 64.394 37,19 867.641 
Hyse Ombf.Bukskåret Minst 8 Hg 365 617 11,12 4.061 
Hyse Ombf.Bukskåret Under O,8 Kg 1.006 1.700 10,87 10.934 
Hyse Ombf.Uten Hode Minst 8 Hg 3.854 5.396 19,55 75.329 
Hyse Ombf.Uten Hode Under O,8 Kg 195.377 273.528 13,17 2.572.478 
Hyse Rund Over 11.2 Hg 117.719 117.719 6,86 807.928 
Hyse Rund Under 11.2 Hg 102.834 102.834 4,60 472.696 
Hyse Sløyd Med Hode Minst 9,8 Hg 555.607 633.391 7,40 4.109.161 
Hyse Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg 119.839 136.616 6,43 770.979 
Hyse Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg 46.244 64.742 8,38 387.534 
Hyse Sløyd Uten Hode Under O,8 Kg 5.386 7.540 5,51 29.689 
Hågjel --- --- 408 408 0,25 102 
Kamsjatka - Han Rund Over 3.2 Kg 816 816 118,40 96.553 
Kamsjatka - Han Rund Under 3.2 Kg 2.691 2.691 112,54 302.850 
Kamsjatka - Hun Rund Over 1,6 Kg 101 101 90,00 9.090 
Kamskjell Rund Alle Størrelser 26.374 26.374 20,71 546.248 
Kolmule Rund Alle Størrelser 17.997 17.997 0,18 3.299 
Krabbe - Hann Rund Over Minstemål 747 747 8,10 6.051 
Krabbe - Hunn Rund Over Minstemål 436 436 8,10 3.528 
Kveite --- Under 40 Hg 3 3 20,00 60 
Kveite Ombf.Uten Hode Under 40 Kg 391 528 69,35 27.116 
Kveite Sløyd Med Hode Minst 600 Hg 90 99 34,67 3.134 
Kveite Sløyd Med Hode Over 100 Kg 197 217 24,45 4.817 
Kveite Sløyd Med Hode Under 40 Kg 3.206 3.527 40,81 130.829 
Kveite Sløyd Uten Hode Over 100 Kg 242 327 30,00 7.260 
Kveite Sløyd Uten Hode Over 40 Kg 454 613 45,23 20.527 
Kveite Sløyd Uten Hode Under 40 Kg 14.213 19.187 49,74 706.928 
Kvitlaks --- --- 686 686 0,25 172 
Kvitlaks Rund Over 220 Gr 136.375 136.375 3,00 409.125 
Kvitlaks Rund Over 300 Gram 167.651 167.651 4,00 670.604 
Kvitlaks Rund Under 220 Stk/Gr 66.942 66.942 2,00 133.884 
Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg 298 417 12,84 3.825 
Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 7 Hg 622 871 12,51 7.784 
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 11 13 6,80 75 
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 7 Hg 57 68 6,00 342 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 21.425 29.995 9,31 199.420 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg 1.526 2.136 7,52 11.465 
Kvitlange Sløyd Uten Hode Under 7 Hg 71 99 4,85 344 
Kvitlangelever --- --- 5.001 0 10,00 50.010 
Kvitlangerogn Ombf. Rå --- 480 0 70,00 33.600 
Kvitlangerogn Ombordfrossen --- 448 0 20,00 8.960 
Lomre Sløyd Med Hode Over 600 Gr 173 190 17,50 3.028 
Lomre Sløyd Med Hode Under 600 Gr 24 26 15,00 353 
Lyr Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 6 7 12,39 74 
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 766 996 12,04 9.226 
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg 4.670 6.070 14,23 66.450 
Lysing Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 46 55 11,42 526 
Lysing Sløyd Med Hode Minst 20 Hg 399 479 16,51 6.585 
Lysing Sløyd Med Hode Under 1 Kg 4 5 15,00 60 
Pigghå Rund Over 70 Cm 633 633 8,74 5.535 
Piggvar Sløyd Med Hode Alle Størrelser 47 51 38,11 1.776 
Reke Kokt Reke Alle Størrelser 5.013 5.013 51,54 258.391 
Reke Kokt Reke Over 321 Stk 19 19 0,00 0 
Reke Kokt Reke Under 121 Stk/Kg 7.095 7.095 56,46 400.583 
Reke Kokt Reke 121 - 160 Stk/Kg 265 265 40,00 10.600 
Reke Kokt Reke 191 - 240 Stk/Kg 385 385 16,00 6.160 
Reke Kokt Reke 241 - 320 Stk/Kg 250 250 14,56 3.637 
Reke Konsumpakket Kokt Under 120 Stk 1.160 1.160 33,00 38.280 
Reke Rå Under 90 Stk 4 4 50,00 200 
Reke Rå 221 - 250 Stk/Kg 5.393 5.393 11,50 62.017 
Rognkjeks Sløyd Med Hode --- 260 260 1,00 260 
Rognkjeksrogn --- --- 60 0 41,00 2.460 
Rødspette Sløyd Med Hode Over 650 Gr 9.593 10.552 8,19 78.572 
Rødspette Sløyd Med Hode Under 650 Gr 727 800 6,06 4.408 
Sei --- --- 9.520 9.520 0,25 2.380 
Sei Ombf.Uten Hode Over 1.2 Kg 341 460 10,12 3.452 
Sei Ombf.Uten Hode Under 1,2 Kg 67 90 10,00 670 
Sei Rund Over 3.1 Kg 1.166 1.166 7,11 8.290 
Sei Rund Under 16 Hg 103.517 103.517 5,21 539.633 
Sei Rund Under 35 Cm 571 571 3,03 1.730 
Sei Rund 16 - 31 Hg 27.606 27.606 5,85 161.562 
Sei Sløyd Med Hode Over 13.5 Hg 4.866 5.839 7,14 34.727 
Sei Sløyd Med Hode Over 2.6 Kg 7.614 9.137 8,88 67.624 
Sei Sløyd Med Hode Under 13.5 Hg 753 904 4,57 3.444 
Sei Sløyd Uten Hode Over 1.2 Kg 79.895 107.858 10,82 864.405 
Sei Sløyd Uten Hode Over 2.3 Kg 366.057 494.177 11,34 4.149.736 
Sei Sløyd Uten Hode Under 1,2 Kg 2.263 3.055 6,25 14.144 
Seilever --- --- 650 0 3,00 1.950 
Seirogn --- --- 1.616 0 4,48 7.235 
Sjøkreps Sjøkokt --- 1.299 1.299 100,44 130.470 
Skate Ombf.Rund --- 140 140 6,00 840 
Skatevinger --- --- 155 386 5,94 917 
Snabeluer Ombf.Rund --- 14.102 14.102 9,50 133.969 
Snabeluer Rund Over 7 Hg 2.785 2.785 8,30 23.116 
Snabeluer Rund Under 7 Hg 3.424 3.424 7,00 23.968 
Svarthå --- --- 15 15 0,25 4 
Torsk Filet Med Skinn Og Bein --- 20.144 53.382 36,00 725.184 
Torsk Levende Minst 20 Hg 5.388 5.388 14,00 75.432 
Torsk Levende Under 2 Kg 1.209 1.209 9,00 10.881 
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg 805.938 1.208.907 16,92 13.636.370 
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 60 Hg 52.091 78.137 30,69 1.598.816 
Torsk Ombf.Uten Hode Over 2,5 Kg 154.657 231.986 21,98 3.398.780 
Torsk Ombf.Uten Hode Under 1 Kg 2.757 4.136 18,98 52.337 
Torsk Rund Minst 15 Hg 165.937 165.937 9,27 1.538.930 
Torsk Rund Minst 90 Hg 545.544 545.544 11,82 6.447.158 
Torsk Rund Over 3.75 Kg 1.273.708 1.273.708 10,15 12.929.580 
Torsk Rund Under 1,5 Kg 8.485 8.485 9,04 76.689 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 13 Hg 138.165 163.035 10,50 1.450.539 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 32 Hg 322.462 380.505 11,77 3.796.247 
Torsk Sløyd Med Hode Minst 76,2 Hg 92.749 109.444 13,87 1.286.057 
Torsk Sløyd Med Hode Under 1.3 Kg 3.679 4.341 7,87 28.954 
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg 924.837 1.387.255 13,64 12.614.787 
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 60 Hg 1.681.595 2.522.392 17,64 29.669.728 
Torsk Sløyd Uten Hode Over 2,5 Kg 4.797.372 7.196.057 15,15 72.664.046 
Torsk Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 1.871 2.807 10,85 20.296 
Torsk Tunge --- 3.766 0 29,08 109.516 
Torskehau --- --- 272.851 0 0,58 158.309 
Torskelever --- --- 560.737 0 3,06 1.713.545 
Torskelever Ombordfrossen --- 4.630 0 9,62 44.523 
Torskerogn --- --- 554.332 0 6,95 3.849.840 
Torskerogn Ombf. Rå --- 3.800 0 12,10 45.972 
Uer --- --- 2.720 2.720 0,25 680 
Uer Ombf.Rund --- 1.502 1.502 9,55 14.344 
Uer Ombf.Uten Hode Over 5 Hg 3.783 6.242 25,30 95.710 
Uer Rund Over 7 Hg 13.790 13.790 10,34 142.582 
Uer Rund Under 7 Hg 15 15 5,00 75 
Uer Sløyd Uten Hode Over 5 Hg 96 158 9,50 912 
Totalt 14.902.519 18.295.678 191.220.283 
Kilde: Norges Råfisklag
Tilrettelagt av Kontali Analyse
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