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Nergård-opptur tross 
Ukraina-konflikt

Til tross for at markedet forsvant over natten i Ukraina og 
Russland fikk Nergård kanontall i fjor. Selskapet snudde minus 
i 2013 til et driftsresultat på 119 millioner i fjor. Side 12–13
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Mer marin FoU

Det er NIFU sin oversikt 
over ressursinnsatsen til 
marin FoU og havbruks-

forskning, denne gang basert 
på 2013-tall. Det er disse 
tallene både myndigheter og 
andre bruker når man beskri-
ver situasjonen. De brukes i to 
år til neste rapport, så de er 
verdt å studere.

Og et par ting er verdt å 
kommentere. Totalinnsatsen i 
marin FoU i 2013 fastslås til å 
være vel 3,6 mrd. NOK. At øk-
ningen i totalinnsatsen på 2,6 
prosent fra 2011 er større enn 
økningen i Norges samlede 
FoU-utgifter (1,7 prosent) er 
som det skal være. Regjerin-
gen har uttalt at Norge også 
på forskning bør satse på de 
områder der vi har relative 
fortrinn, så det bør vi forvente. 
Om økningen er stor nok er en 
annen sak.

Men næringslivets bidrag 
til marin FoU i 2013 tror vi er 
større enn de 950 millionene 
rapporten konkluderer med. 
For det første er næringens 
generiske bidrag gjennom 
FHF (budsjett 228 mill. i 2013) 
ikke regnet med i det beløpet. 

I tillegg er effekter gjennom 
Skattefunn lagt i en annen 
kategori. Og til slutt er det 
naturlig å anta en viss under-
rapportering fra næring, både 
pga hvordan man klassifiserer 
FoU-innsats, responsrater og 
annet. Vi er overbevist om at 
næringens totale bidrag til 
marin FoU i 2013 var langt 
over en milliard kroner. Det 
er viktig å være seg bevisst 
hvor FoU-intensive bedriftene 
i næringen er. Det sier mye 
om bedriftenes vurdering av 
hvor viktig FoU-innsats er for 

å øke verdiskapningen, å ta 
ut potensialene næringen 
har. Men da er det og viktig 
å se på hvilke resultater 

investeringene gir.
Slike rapporter doku-
menterer pengebruken, 
innsatsen, i den marine 
forskningen. De sier intet 
om effekten av innsatsen. 

Nå er vel heller ikke det man-
datet til NIFU, men det er 
verdt å stanse opp ved. Er 
ikke det noe vi burde søke 
å dokumentere? Klarer vi 
å sikre mest mulig effektiv 
innretning på så store 
FoU-investeringer om vi 
ikke forsøker å måle hvor 
det gir størst effekt?

Det er slett ikke bare på 
forskningsfeltet at fokus er 

på innsats mer enn resultater, 
det gjelder på mange felt i 
samfunnet. Beviset på at man 
gjør noe bra på et felt er hvor 
mye penger man bruker.

Bruken er lett å måle, 
måling av effekter av fors-
kning er ingen enkel sak. 
Men det forhindrer ikke at vi 
skal ha fokus på resultatene 
av innsatsen. I FHFs innspill 
til regjeringens Masterplan 
for marin forskning har vi 
vektlagt dette momentet.

Det er bra at regjeringen 
setter fokus på FoU-innsatsen 
i marin sektor. Vi er overbe-
vist om at det vil bidra til at 
den øker, og at den kan bli 
mer effektiv. Men da er det 
og viktig at en Masterplan 
har fokus på resultater og 
effekter, og hvordan disse kan 
dokumenteres. Nettopp for 
at innretningen skal bli mest 
mulig effektiv. Og når man 
peker på at næringens egen 
FoU-innsats også bør øke, 
så er det å kunne evaluere 
resultater avgjørende.

Vi ser frem til Masterplanen 
for marin FoU.

”” Det er bra 
at regjeringen 
setter fokus på 
FoU-innsatsen i 
marin sektor. Vi 
er overbevist om 
at det vil bidra 
til at den øker

For de som er interessert i FoU-innsatsen i sjømat-
næringen har nylig «fasiten» kommet ut.

z biomening

HANS PETTER NÆS

Kommunikasjonssjef i Fis-
keri- og havbruksnæringens 
forskningsfond.

FiskeribladetFiskaren 
vil ukentlig ha en 
gjesteskribent knyttet 
opp mot det biomarine 
stoffområdet. 

Følgende institusjoner 
bidrar til spalten; FHF, 
FHL, Marelife, Maring, 
Nifes, Nofima, Norges 
Sjømatråd, Omegaland, 
Rubin, Universitetet 
i Bergen, Haukeland 
Universitetssjukehus, 
Sintef og Universitetet i 
Tromsø.

Biomarin gjestespalte

Aldri tidligere har flere unge søkt seg til blå 
studier på høgskole- og universitetsnivå. 
Det viser at næringens fokus på rekrut-

tering, samt framsnakkingen bransjen har 
gjennomført av seg selv de siste årene, begynner 
å gi resultater. At flere unge får øynene opp for 
de mulighetene som ligger i havet er fantastisk, 
men samtidig krever det at bransjen og myndig-
hetene er villige til å tenke nytt. Skal næringen 
klare i å ta i bruk den nye kompetansen som 
utdannes, må lokalisering settes på dagsorden. 
Næringspolitikken må derfor stimulere til 
fremvekst av flere marine næringsklynger på 
bekostning av dagens spredte næringsstruktur. 
Hvis ikke vil bransjen gå glipp av svært mye ny 
kunnskap.

Sett Sjøbein, rekrutteringsorganisasjonen til 
fiskeri- og havbruksnæringen, har regnet ut at 
det i år er 36 prosent flere søkere til de marine 
høyere utdanningene. Det er spesielt tradisjo-
nelle fiskeri- og havbruksstudier i Tromsø, Bodø, 
Bergen og Ålesund som har økt pågang. Men 
også andre relevante marine studier opplever 
mer interesse. Fag som bioteknologi, biologi, 
matfag, klima, miljø og andre næringsrettet fag 

har hatt en økning 
på over 18 prosent. 

Det er mange 
årsaker til at ung-
dom retter blikket 
mot den marine 
næringen, men 
vi tror hovedår-
saken er at flere 
ser på fiskeri- og 

havbruksnæringen som både fremtidsrettet og 
trendy. Næringen vokser og får stadig større be-
tydning i det offentlige Norge. Sjømatnæringen 
har også vært flink til å presentere seg selv som 
en framtidsrettet næring som kan tilby mange, 
spennende og varierte jobber. Samtidig tror vi 
arbeidet til Sett Sjøbein og en organisasjon som 
Youngfish bærer frukter. Det er derfor svært 
viktig at bedriftene og myndighetene er bevisst 
på det som skjer, og legger forholdene til rette 
for å sikre seg påfyll av ny kompetanse.

Politikerne bør i denne sammenheng være 
langt mer klar på den unge urbaniseringen 
som skjer, enn det de tradisjonelt har vært. All 
forskning viser at få unge velger å flytte tilbake 
til distriktene de kommer fra, og at de samtidig 
setter store krav til fremtidig bosted. Styres-
maktene og næringen må derfor våge å tenke 
nytt. Politikerne må legge bedre til rette for 
fremvekst av såkalte marine næringsklynger 
enn det som historisk har vært viktig tilfelle. 

Etter vår mening må det tverrpolitiske miljø 
innse at fremtiden er færre, men sterkere, 
sjømatklynger. Hvis ikke landets styresmakter 
våger å ta slike beslutninger tror vi heller ikke 
næringen vil lykkes i å benytte seg av den nye 
kompetansen som vil bli uteksaminert de neste 
årene. Da hjelper det ikke at flere og flere velger 
marin utdanning. Skal sjømatnæringen vokse 
videre er valget derfor kanskje politisk vanske-
lig, men likevel nokså klart og enkelt.

Kunnskapsvalg

Politikerne 
må legge til 
rette for flere 
sjømatklynger
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NYHETER Finnmark: Forrige uke ble det levert over 4800 tonn fersk torsk i Vest- og 
Øst-Finnmark. Totalt ble det omsatt 7375 tonn fersk torsk i Råfisklagets dis-
trikt i forrige uke (uke 17). Les mer om fisket i Finnmark på www.fbfi.no.

Norske fisk kan gi stor konflikt

Arne Fenstad
Tromsø

En mer lønnsom fiskeindustri i 
Norge kan gå på bekostning av 
fiskeindustrien i EU.

– Dette ligger utenfor det jeg 
har vurdert. Men om dette er 
veldig viktig for EU, så kan det 
hende at dette blir et tema på 
samme måte som ostetollen er, 
sier professor i EU-rett ved Uni-
versitetet i Oslo, Finn Arnesen.

Konkurransevridning
På oppdrag fra fiskeridepar-
tementet har han vurdert om 
det er mulig fjerne kravet om 
at man må være fisker for å 
drive fiske, men likevel beholde 
eierskapet til fisken på norske 
hender. Han konkluderte med 
at det er fullt mulig. Tirsdag 
deltok han på et seminar om 
fiskejuss i Tromsø. Fiskeribla-

detFiskaren møtte han, Peter 
Ørebech og Martin Hennig til 
diskusjon før møtet.

Tveterås-utvalget foreslår å 
fjerne aktivitetskravet i delta-
kerloven slik at også fiskein-
dustrien kan eie kvoter, som 
igjen kan gi bedre lønnsomhet. 
Mange frykter at norske fiske-
rettigheter havner på utenland-
ske hender om aktivitetskravet 
forsvinner, og de lærde strides 
om det samme.

Noe av problemet om bare 
norsk fiskeindustri får eie kvo-
ter, er at den kan bli så effektiv 

at den konkurrerer ut den eu-
ropeiske industrien. Dermed 
kan EU si at Norge bryter med 
EØS-reglene om at alle lande-
ne som er med i avtalen skal 
konkurrere på noen lunde likt 
grunnlag.

– Dette kan fort komme opp i 
EU. Jeg kjenner selv en polakk, 
som ofte påpeker hvor viktig 
norsk fisk er for fiskeindustrien 
i Polen, sier Ørebech, professor 
i rettsvitenskap og EU-motstan-
der, og spisser budskapet:

– Enten sier vi ifra oss res-
sursene, eller så sier vi opp 
EØS-avtalen.

Unntak
I begrunnelsen for å si at nasjo-
nalitetskravet kan bestå selv 
om aktivitetskravet forsvinner, 
viser Arnesen til unntak i EØS-
reglene. Ørebech og Arnesen 
er uenige om hvor stort hand-
lingsrom Norge har innenfor 
EØS-reglene, men er enige om 

at det kan by på problemer. Det 
er også jusstipendiat Martin 
Hennig.

– Det kan bli en del bråk fra 
EU – både rettslig og politisk, 
sier han.

Vurderte bare jussen
Arnesen påpeker at han kun 
vurderte jussen i spørsmålet 
om det norske eierskapet. 
Hva EU eventuelt kommer til 

å gjøre om Norge fastholder 
nasjonalitetskravet, har han 
ikke vurdert.

– At Ørebech mener at jeg 
burde svare på det får stå for 
hans regning. Premisset mitt 
var en analyse av rettsgrunnla-
get. Spørsmål om hva som mest 
sannsynlig kommer til å skje, 
har jeg ikke vurdert. Jeg har 
uttalt meg om jussen, sier han.

– Vi må over to hinder for at 
utenlandsk industri skal eie 
norske kvoter, at de er norske 
og at de er fiskere, det første 
hinderet vil fortsatt bestå.

Kan eie alt
Seminaret tok for seg mange 
juridiske problemstillinger 
som dukker opp etter Tveter-
ås-utvalget har sagt sitt. Flere 
mente at det er problematisk at 
jussen ikke ble tatt opp i utval-
get, og skylder på mandatet fra 
politikerne. Fisker Paul Olai-
sen stilte spørsmål om det blir 
mulig for fiskeindustrien å eie 
alle kvoter under 15 meter, slå 
dem sammen og flytte dem til 
havfiskeflåten – om forslagene 
fra utvalget blir virkelighet. 
I prinsippet ja, var svaret fra 
juristene.

arne.fenstad@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Uenige: Finn Arnesen (t.v) og Peter Ørebech er uenige om hva framtidens fiskeripolitikk kan gjøre med forholdet mellom Norge og EU.  FOTO: ARNE FENSTAD

Fakta: Seminar
QQTidligere i år vurderte EU-ek-

spert Finn Arnesen, på oppdrag 
fra fiskeridepartementet, at man 
kan utestenge utlendinger fra 
å eie norske fiskekvoter, selv 
om man åpner for at flere enn 
fiskere kan eie kvoter. Seminaret 
på tirsdag gikk ut på å drøfte om 
Arnesen har rett og andre kon-
sekvenser av Tveterås-utvalgets 
konklusjoner.
QQK. G. Jebsen- senteret for 

havrett på Universitetet i Tromsø 
var arrangør.
QQ I tillegg til Arnesen fra 

Universitetet i Oslo, holdt Tore 
Henriksen, Irene V. Dahl, Svein 
Kristian Arntzen, Stig H. Solheim, 
Martin Hennig, Peter Ørebech og 
Gunnar Eriksen innlegg, alle med 
tilknytning til senteret.

Norsk fisk er så viktig 
for europeisk fiske-
industri, at den kan 
føre til nye konflikter 
mellom EU og Norge 
dersom aktivitets-
kravet i deltakerloven 
forsvinner.

z lovverk

”” Premisset mitt var 
en analyse av retts-
grunnlaget. Spørsmål 
om hva som mest 
sannsynlig kommer til å 
skje, har jeg ikke vur-
dert
Finn Arnesen, professor i eU-rett 
ved Universitetet i Oslo

Får EU-ost 
rett i trynet 
hver dag 
i Brussel

Arne Fenstad
Tromsø

I disse dager forhandler norske 
myndigheter om EØS-finansier-
ing og markedsadgang for fisk 
i EU. Etter at Russland sluttet 
å kjøpe fisk og matvarer fra 
Norge, EU, Australia, USA og 
Canada, har økt markedsad-
gang for norsk fisk til EU blitt et 
hovedønske fra sjømatnæringa.

– Vi ser at situasjonen med 
Russlands importrestriksjo-
ner rammer fiskerisektoren i 
Norge, og vi ser på om det ikke 
er muligheter for å åpne nye 

markeder. EU rammes av de 
samme restriksjonene, men der 
rammes landbruket mest. De 
ser også etter nye markeder, og 
vi har klare indikasjoner på at 
de ser på Norge som et mulig 
marked, sier EU-statsråd Vidar 
Helgesen til FiskeribladetFis-
karen.

Stopp i forhandlingene
Det er ikke klart når forhand-
lingene skal være ferdige, og 
nå er det fullstendig stillstand, 
forteller Helgesen. Årsakene er 
at det nettopp har vært ferie i 
EU, at unionens forhandlingsle-
der med Norge også jobber med 
Ukraina og at norske myndig-
heter ikke møter EUs krav om 

finansiering. – Det trengs en ny 
tilnærming fra EU. Det kravet 
de har kommet med er urealis-
tisk, sier Helgesen og refererer 
til pengesummen Norge betaler 
for å utjevne økonomiske for-
skjeller i Europa.

Han vil ikke si hva kravet er, 
men antyder at det kan ta en 
stund før forhandlingene er i 
boks.

I samme båt
Norge innførte høyere oste-
tollsatser like etter forrige 
forhandlingsrunde om EØS, 
og ifølge Helgesen skal det lite 
fantasi til for å skjønne hva som 
står øverst på EUs ønskeliste.

– Vi har en tradisjon for å ikke 

koble landbrukspolitikken og 
fiskeripolitikken i Norge, men 
fra EU sin side så har de gjort 
det. Når vi tar opp markedsad-
gang for fisk, blir vi møtt med 
landbrukspolitikken vi fører. 
Og den saken som nevnes oftest 
er ostetollen.

– Vi møter så og si uten unn-
tak ostetoll-saken, sier han.

Regjeringspartiene har sagt 
at de vil fjerne tollen, men har 
ikke tatt opp saken i Stortinget. 
Der er det uansett ikke flertall 
for å fjerne tollen. Partiet Ven-
stre var avgjørende for at det 
ikke ble flertall for å fjerne oste-
tollen tidligere i år, og partiets 
næringspolitiske talsperson, 
Pål Farstad, sa forrige uke 
til FiskeribladetFiskaren at 
de ikke er modne for å endre 
standpunkt nå.

Kjøpe markedsadgang
Markedsadgangen for fisk til 
EU avhenger dermed trolig av 
hvor mye Norge er villige til å 
betale til EU.

– Vi må se helheten med fisk 
og penger, og der må man se 
hva man kan oppnå av mar-
kedsadgang, sier Helgesen, 

I forhandlinger med 
EU møter Norge uten 
unntak ostetoll-saken, 
sier EU-minister Vidar 
Helgesen. Nå står 
forhandlingene om 
markedsadgang for fisk 
stille.

zForhandlinger ”” Den saken som 
nevnes oftest er oste-
tollen - vi møter så og 
si uten unntak ostetoll-
saken
Vidar Helgesen, EU-minister

Ostetollen kan felle frihandelsavtale med fisk

Arne Fenstad
Tromsø

– Det er ingen tvil om at han-
delspolitikken for landbruk 
er en viktig komponent i for-
handlingene. Og det er ingen 
tvil om at EU ikke har glemt 
ostetollen, sier Arne Melchior, 
seniorforsker og leder for fors-
kningsgruppa for internasjonal 
økonomi ved Norsk Utenrikspo-
litisk Institutt (NUPI).

Haster
I disse dager forhandler regje-
ringen om EØS-avtalen og om 
hvilken markedsadgang norsk 
fisk skal ha i EU. 

Sjømatalliansen, som består 
av flere fiskeriorganisasjoner, 
mener norsk fisk burde få fri 
tilgang til det europeiske mar-
kedet, ettersom Norge sto støtt 
ved EUs sanksjoner mot Russ-
land, sanksjoner som førte til 
utestengelse for norsk fisk fra 
det russiske markedet.

– Det som haster er en løs-
ning for den pelagiske ekspor-
ten. Det nærmer seg en sesong, 
og det kan bli en sesong med 
større utfordringer når det har 
dukket opp en slik situasjon. 
Det vi konkret ønsker er lavest 
mulig, og helst ingen tollsatser 
i et stort marked som EU, sier 
talsperson for alliansen, Kjell 
Ingebrigtsen. Han er leder i 
Norges Fiskarlag.

Inkonsekvent politikk
Melchior mener kravet om be-
dre markedsadgang er rimelig, 
men tror forhandlingene om 
adgang for fisk vil avhenge av 
forhandlingene om landbruk 
og finansiering av EØS, som 
skjer samtidig.

– EU kan si at tiltakene med 
ostetoll var i strid med EØS-
avtalens mål om gradvis libe-
ralisering, sier han og får støtte 
av BI-professor Are Haug:

– På den ene siden vil vi ha 

fri tilgang til EU-markedet for 
fisk, mens når det gjelder ost 
skal vi føre en proteksjonistisk 
politikk. Det er en lite konse-
kvent politikk, og jeg tror det 
vil gjøre det vanskeligere å få 

til endringer, sier han. Stats-
sekretær for EU-ministeren, 
Ingvild Næss Stub, forsikrer 
om at de gjør alt de kan for å 
bedre markedsadgangen. Hun 
sier de har hørt hva alliansen 
sier, men vil ikke si om hva for-
handlingene går ut på.

Lover ingenting
– Vi forhandler nå om EØS-
finansieringsordningen for 
perioden 2014 til 2019, og paral-
lelt om markedsadgang for fisk. 
Men jeg kan ikke gå inn på de 
konkrete kravene så lenge for-
handlingene pågår, sier Stub, 
som heller ikke svarer på om 
markedsadgang ble tatt opp 
på ministerens nylige besøk 
til Ukraina.

Tollfrie kvoter
Norsk fisk er ikke en del av 
EØS-avtalen, og markedsad-
gangen forhandles utenom. I 
dag er handelen med fisk re-
gulert gjennom tollfrie kvoter. 
Flere andre land har forhandlet 
fram bedre avtaler enn Norge. 

Fisk og ost: At Norge innførte toll på ost fra EU kan gjøre det vanskelig å få frihandel med fisk, mener forskere. Daglig leder Benedicte Eriksen i «Gutta på haugen» er ikke bekymret for økte tollsatser på sine 
ostedelikatesser. ILL.FOTO: GUNNAR BLØNDAL

Sjømatnæringa krever 
full tilgang for norsk 
fisk i EU-markedet. 
Ostetollen er nøkkelen, 
mener forskere.

z marked

”” Det er en lite kon-
sekvent politikk, og jeg 
tror det vil gjøre det 
vanskeligere å få til 
endringer
Are Haug, Bi-økonom
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Inger Marie Sperre gir klar beskjed til statssekretær Jon Georg Dale. – Ostetoll 
er utrolig ødeleggende. Og når Brasil ilegges 300 prosent kjøtt-toll skal vi krysse 
fingrene for at brasilianerne fortsatt vil kjøpe norsk klippfisk. Side 6

Tre nye rekekonse-
sjoner til  Stella
Polaris Side 8

Katastrofeår for 
«Rosenborg» Side 7

Leder: Fiskerikutt bidrar 
ikke til økt lønnsomhet

Fjerner tilskudd i 
budsjettet Side 4-5

Ostetollen utrolig 
ødeleggende

Inger Marie Sperre:

Distributør av verdensledende elektronikk 
fra bl.a. JRC, Simrad, McMurdo og Intellian
Vi leverer kvalitetsløsninger til ulike yrkesfartøy 
-  fra Nordkapp til Lindesnes.

- Spør våre dyktige og erfarne fagfolk www.pronav.no 

FBFI 22.nov 2013

Spurte om tilskudd
Line: Ingrid Heggø, fiskeri-politisk talskvinne Ap, tok ons-dag opp lineegnetilskuddet under Stortingets spørretime. Regjeringen bestemte seg for å fjerne lineegnetilskuddet i statsbudsjettet for 2014. Les mer på fbfi.no 

Folkemøte på Myre
havn: I forbindelse med oppstart av utbyggingen av Myre havn inviterer Kyst-verket Nordland og Øksnes kommune til folkemøte neste torsdag. Kystverket forventer at utbyggingen vil være ferdig i første halvdel av 2016. 

Silde-bonanza i Kaldfjord i Tromsø 
fangst: De siste to døgnene er det tatt nesten 2000 tonn i Kaldfjord, det meste låssatt. Hvor mange båter det er i Kald-fjord for øyeblikket, det har ikke Norges Sildesalgslag oversikt over. – Men det er stor aktivitet. Det er i Dåfjord og Kaldfjord vi har sildefiske nå, sier Odd Fredrik Andersen i salgsavdelingen i Sildesalgslaget. Da fbfi.no var i Kaldfjord onsdag formiddag, var det poser og landnøter med sild i de fleste av fjordens lune bukter og viker. Les mer og se bildeserie på www.fbfi.no.

Venstre-tvil 
om ostetoll

Nils TorsvikBergen

Næringslivets hovedorgani-sasjon (NHO) skapte tvil om sin holdning til ostetoll, etter at to av NHOs landsforenin-ger møtte land-bruksministe-ren og ba om at Norge ikke må kutte i tollvernet. 

Venstre i tvilNå sår også Venstre tvil om sitt standpunkt til ostetollen. I valg-kampen lovte første nestleder Ola Elvestuen at Venstre vil reversere ostetollen. Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad har et annet stand-punkt.– Jeg er klar på at jeg ikke vil endre ostetollen. Hva Venstre til slutt vil mene om dette, er ennå ikke avklart. Vi skal ha en intern prosess der vi ser på fakta i denne saken, før vi tar standpunkt, sier Farstad til FiskeribladetFiskaren.

ForutsigbarhetHans viktigste argument for å beholde tollen, er forutsigbar-het.– Forutsigbarhet er noe både landbruket og fiskeriene må kunne regne med, sier han. På spørsmål om uforutsigbar-heten ostetollen har skapt for fiskeeksporten, der Norge nå skal føre forhandlinger med EU om tollkvoter knyttet til EØS-avtalen, sier han at det ennå ikke har kommet signaler fra EU at ostetollen vil få konse-kvenser for fisken.– Ordningen har vart ett år nå, og det har også fiskeek-sporten innrettet seg etter, sier Farstad som i går møtte Norges Råfisklag og Fiskebåt. Ikke på grunn av ostetollen, men for at 

Venstres stortingsgruppe skal få større kunnskap om fisk.– Lignenede møte vil vi også ha på andre områder, som land-bruk, sier Farstad.

Vil ha frihandelDa de to landbruksforeningene i NHO, som kaller seg «Mat-industrialliansen», hevder at importvernet er helt nødven-dig for den landbruksbaserte industrien med 45.000 ansatte. De to NHO-foreningene sluttet seg til et felles utspill som LOs forbund, Orkla, samvirkebe-driftene og andre konsern i matvarer sto sammen bak.NHOs har som overordnede handelspolitiske målsetning at de ønsker frihandel, lavere tollsatser og åpne markeder på flest mulig områder. Næringspolitisk direktør Pet-ter Haas Brubakk i NHO sier til FiskeribladetFiskaren at NHO skrev i en uttalelse til Land-bruksdepartementet i fjor at det var feil å heve ostetollen.– Dette standpunktet gjelder også i dag, sier Brubakk.

Sjømatnæringene imotNorges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsfore-ning (NSL) og Fiskeri- og hav-bruksnæringens landsforening (FHL) mener økt norsk tollvern kan ha betydelig potensial for å skade norsk sjømatnærings adgang til andre markeder.I en felles uttalelse sier de at de er oppriktig bekymret for mulige konsekvenser av økt norsk tollvern.– Dette er en sak som kan bli krevende å håndtere overfor våre nærmeste handelspart-nere i EU, sier de i uttalelsen. 

nils.torsvik@fbfi.noTelefon: 932 56 325

UKLART: Nylig skapte Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) uklarhet om sin holdning til ostetoll. Nå gjør Venstre det samme. ILL.FOTO

Fakta: ostetoll
Den rødgrønne regjeringen QQinnførte i år en toll på oster fra EU.Danmark, Sverige og andre QQEU-land har reagert sterkt på os-tetollendringen, som kom kort tid etter at landene ble enige om økt handel med ost i forhandlingene om EØS-artikkel 19.EU tok opp ostetollen med QQNorge på møte i EØS-rådet 19. november. 75 prosent av all norsk eksport går til EU. Norsk industri- og sjømatnæringer frykter særlig konsekvenser for fiskeriområdet.

Nylig skapte Næringsli-
vets hovedorganisasjon 
(NHO) uklarhet om sin 
holdning til ostetoll. 
Nå gjør Venstre det 
samme.  – Vi må se 
nærmere på saken, sier 
Pål Farstad.

z ostetoll

Pål Farstad

A20619 02
-10 Foto: F

iskerimedia
.no

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 00Bud og Hustad  71 26 67 00Nordlys 75 54 40 88Gjensidige  03100

.... og vi trygger deg og din familie

Vi har de forsikringsdekningene som sikrer deg og dine og fartøyet best mulig om noe uforutsett skulle skje. Har du behov for å forsikre båt, mannskap, fangst eller fiskeutstyr, ta kontakt med oss. I tillegg har vi fokus på å redusere risikoen for uhell. Vi gir hvert år betydelige tilskudd til skadeforebyggende arbeid. Se våre hjemmesider for en fullstendig oversikt.

havtrygd.nobudoghustad.nonordlysforsikring.no

Slik får du kontakt:Havtrygd 55 55 74 00Bud og Hustad 71 26 67 00Nordlys 75 54 40 88Foto: Har
ald Valde

rhaug

... og vi trygger deg og din familie SOLVÆRSKJÆR
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Arne Melchior Are Haug

Canada har en avtale med EU 
som vil gi dem tollfrihet på sikt, 
mens USA og EU er i forhand-
linger om en avtale som kan få 
samme utfall.

– Paradokset er at EU inngår 
bedre avtaler med andre land. 
Det er urimelig at Norge ikke 
skulle ha like gode vilkår som 
andre land, i og med at vi har 
så tett kontakt med EU, sier 
Melchior.

arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 930 58 868

Fakta: ttIP
QQForkortelsen står for Trans-

atlantic Trade and Investment 
Partnership.
QQAvtalen skal kutte handelsba-

rierer.
QQSå langt har partene, EU og 

USA, hatt seks møter om avta-
len, og ifølge Reuters kan avtalen 
være på plass før nyåret.
QQ Ingen andre enn de to partene 

får være med i avtalen.
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Vi er ikke 
 moden for 
å fjerne 
oste tollen
Pål Farstad 
sitter i Næ-
ringskomite-
en for Venstre 
på Stortinget. 
Partiet var 
avgjørende for 
at det ikke ble 
flertall for å 
fjerne ostetol-
len i vinter. 
Han sier at både landbruket 
og fiskerienes interesser ble 
vurdert da, og at tiden ikke er 
moden for å endre på det nå.

– Vi landet på at vi ikke 
skulle gjøre noe med tollen, 
som bare hadde vært der ett 
år. 

Men vi har sagt at den 
på sikt skal ned. Vi er ikke 
moden for å fjerne den nå, sier 
Farstad.

Han erkjenner at det er en 
avveiing mellom hensynet til 
fiskerinæringa og landbruket, 
men vil ikke si om han tror 
ostetollen blir avgjørende for 
markedsadgangen for fisk i 
EU.

– Det skal jeg være forsiktig 
med å mene noe tydelig om, 
men uansett er det viktig at 
det blir ro om saken.

– Om det kommer ny kunn-
skap eller noe som tilsier at 
det er krise, så får vi vurdere 
det på nytt, men per nå er 
det ingen grunn til å fjerne 
ostetollen, sier Farstad.

Når partiet mener tiden er 
inne for å fjerne tollen, er ikke 
avklart ennå.

Presses på to fronter
USA og EU er 
i sluttfasen av 
forhandlin-
gene om en 
stor frihan-
delsavtale, 
TTIP. Kjell 
Ingebrigtsen 
frykter at en 
slik avtale 
kommer til å gi relativt dårli-
gere adgang for norsk fisk.

– Hvis USA får gjennomslag 
for frihandelsavtalen med EU, 

vil det få store konsekvenser 
for oss. Vi kan ikke sitte stille 
å se på at de får bedre mar-
kedstilgang enn oss, sier han. 

Statssekretær for EU-mi-
nisteren, Ingvild Næss Stub, 
bekrefter at konkurransesi-
tuasjonen for fiskerinæringa 
i Norge kan bli vanskeligere 
om TTIP-avtalen blir virkelig-
het. 

– Vi har en formell dialog 
med USA om avtalen, og vi 
jobber med å få det samme 

med EU. Det vi jobber mest 
med er å få tilgang til infor-
masjon om forhandlingene 
og sørge for at Norges syn 
kommer fram.

– Hva er verst for norsk 
fiskeeksport av frihandelsav-
talen og den russiske eksport-
stoppen?

– Det er vanskelig å si. 
Importstansen er umiddelbar, 
mens frihandelsavtalen har 
potensielle konsekvenser over 
tid, sier Stub.

Vil saksøke egen regjering
Murmansk Fish Combinat 
har stengt fabrikken etter at 
importforbudet for norsk fisk 
trådte i kraft.  – Vi er avhengig 
av fisk fra Norge for å holde 
åpent. Det sier Ruslan Dyatel i 
Murmansk-firmaet til Fiske-
ribladetFiskaren. Fiskepro-
dusenten er en av Russlands 
største, og hadde kontrakt 
på leveranse av 31 000 tonn 

torsk, hyse, sei, lodde og sild 
fra norske båter for siste halv-
del av 2014. Direktør Mikhail 
Zub truer ifølge nyhetsbyrået 
ITAR-TASS og nettstedet Ba-
rentsObserver med å saksøke 
den russiske regjeringen om 
ikke situasjonen bedres. Han 
har skrevet brev til statsmi-
nister Medvedev, men har 
ennå ikke fått svar. Zub er 

engstelig for å miste fisk og 
kontrakter til produsenter i 
Hviterussland, noe som vil 
føre til flere vanskeligheter 
for Murmansk Fish Combinat. 
Ruslan Dyatel uttrykker håp 
om at stengningen blir kortva-
rig. – Vi håper at samarbeidet 
med norsk fiskeindustri blir 
bra i fremtiden, sier han til 
FiskeribladetFiskaren.

– Gode utsikter for pelagisk fisk
Tall fra Sjømatrådet viser at 
eksporten av sild sank med tre 
prosent i august i år, sam-
menlignet med samme måned 
i fjor. 

To av de største eksportø-
rene av sild, Tommy Torvan-
ger i Nergård og Egil Magne 
Haugstad i Pelagia, sier de har 
merket at det russiske marke-
det forsvant, men at det ikke er 
noen krise.

– Russland var et viktig mar-
ked for sild og sjømat for oss, 
så det er klart at et bortfall av 
det markedet er negativt, sier 
Torvanger.

– Jeg tror generelt at 

utsiktene er bra for pelagisk 
fisk om vi ser på markedene 
med lange briller. Kortsiktig 
er selvsagt det som har skjedd 
med utestengelsen fra Russ-
land en utfordring, men i et 
lengre perspektiv vil dette kor-
rigeres tilbake til normalen, 

sier Haugsted og legger til:
– Det som er et interessant 

trekk ved importstoppen er 
at Island og Færøyene velger 
å prioritere det russiske 
markedet. Det betyr at andre 
markeder åpner seg for oss, 
blant annet filetmarkedet i 
Polen.

Kommer importstoppen til 
å bety noe for Pelagia-arbeids-
plasser i Norge?

– Nei, ikke slik vi vurderer 
situasjonen, sier Haugstad.

Verken han eller Torvan-
ger ønsker å kommentere 
forhandlingene med EU eller 
frihandelsavtalen med USA.

Pål Farstad

Kjell 
Ingebrigtsen

Egil M. 
Haugstad

Tommy 
Torvanger

Ostetollen kan felle frihandelsavtale med fisk
til endringer, sier han. Stats-
sekretær for EU-ministeren, 
Ingvild Næss Stub, forsikrer 
om at de gjør alt de kan for å 
bedre markedsadgangen. Hun 
sier de har hørt hva alliansen 
sier, men vil ikke si om hva for-
handlingene går ut på.

Lover ingenting
– Vi forhandler nå om EØS-
finansieringsordningen for 
perioden 2014 til 2019, og paral-
lelt om markedsadgang for fisk. 
Men jeg kan ikke gå inn på de 
konkrete kravene så lenge for-
handlingene pågår, sier Stub, 
som heller ikke svarer på om 
markedsadgang ble tatt opp 
på ministerens nylige besøk 
til Ukraina.

Tollfrie kvoter
Norsk fisk er ikke en del av 
EØS-avtalen, og markedsad-
gangen forhandles utenom. I 
dag er handelen med fisk re-
gulert gjennom tollfrie kvoter. 
Flere andre land har forhandlet 
fram bedre avtaler enn Norge. 

Fisk og ost: At Norge innførte toll på ost fra EU kan gjøre det vanskelig å få frihandel med fisk, mener forskere. Daglig leder Benedicte Eriksen i «Gutta på haugen» er ikke bekymret for økte tollsatser på sine 
ostedelikatesser. ILL.FOTO: GUNNAR BLØNDAL

Fakta: Russisk boikott
QQ I juli stanset Russland im-

porten av matvarer, inkludert 
fisk, fra USA, Canada, Norge, 
Australia og EU. 
QQBoikotten kom etter at de fem 

markedene innførte strenge 
sanksjoner mot Russland i 
forbindelse med aggresjonen i 
Ukraina.
QQ I Norge blir eksporten av laks, 

ørret og pelagisk fisk rammet 
hardest, og av dem rammes 
pelagisk hardest i og med at det 
finnes færre alternative marke-
der enn for laks og ørret.
QQDen norske regjeringen og 

fiskeriorganisasjonene jobber nå 
for at mer av fisken skal kunne 
sendes til blant annet EU iste-
denfor Russland.
QQ I etterkant av boikotten, som 

etter planen skal vare i ett år, 
har russerne løsnet grepet ved 
å tillate blant annet import av 
laksesmolt.

oslo, Norway, 08.10.2012: Statsbudsjettet 2012 - Norske 
myndigheter vil øke tollen på imort av utenlandsk ost.  Daglig 

Canada har en avtale med EU 
som vil gi dem tollfrihet på sikt, 
mens USA og EU er i forhand-
linger om en avtale som kan få 
samme utfall.

– Paradokset er at EU inngår 
bedre avtaler med andre land. 
Det er urimelig at Norge ikke 
skulle ha like gode vilkår som 
andre land, i og med at vi har 
så tett kontakt med EU, sier 
Melchior.

arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 930 58 868

Fakta: ttiP
QQForkortelsen står for Trans-

atlantic Trade and Investment 
Partnership.
QQAvtalen skal kutte handelsba-

rierer.
QQSå langt har partene, EU og 

USA, hatt seks møter om avta-
len, og ifølge Reuters kan avtalen 
være på plass før nyåret.
QQ Ingen andre enn de to partene 

får være med i avtalen.
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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

Vi har de forsikringsdekningene som sikrer deg og dine og fartøyet best mulig 
om noe uforutsett skulle skje. 
Har du behov for å forsikre båt, mannskap, fangst eller fiskeutstyr, ta kontakt 
med oss. I tillegg har vi fokus på å redusere risikoen for uhell. 
Vi gir hvert år betydelige tilskudd til skadeforebyggende arbeid. 
Se våre hjemmesider for en fullstendig oversikt.

havtrygd.no
budoghustad.no
nordlysforsikring.no

Slik får du kontakt:
Havtrygd 55 55 74 00
Bud og Hustad 71 26 67 00
Nordlys 75 54 40 88
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EU vil støtte fiskerinæringen
Som en følge av det russiske 
importforbudet sier EUs fis-
kerikommisær Maria Dama-
naki at EU kan bidra med 
finansiell støtte fiskerinæ-
ringen, i tillegg til at en skal 
kunne overføre kvoterest til 
2015. Det skriver Damanaki 
i et brev, som er sendt til den 
italienske ministeren Mau-
rizio Martina og lederen for 
det europeiske parlamentets 
fiskerikomité, Alain Cadec.

I brevet ber hun om at land 
som er rammet av forbudet 

som forstår sjømatnæringas 
ønsker.

– Det er veldig viktig med 
økt markedsadgang. Vi ser at 
næringa trenger nye markeder, 
og vi har full forståelse for det 
Sjømatalliansen sier, men nå 
står altså forhandlingene stille.

Følger USA-forhandlinger
Samtidig som Norge forhandler 
med EU, er USA og EU i for-
handlinger om en avtale, TTIP, 
som blant annet kan resultere 

Fakta: eØS
QQDet europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet regulerer 
handel og økonomiske forhold 
mellom EU og land som er knyt-
tet til EU, deriblant Norge.
QQAvtalen innebærer at Norge får 

tilgang til EUs indre marked og 
underlegger seg unionens regler 
for handel og konkurranse. 
QQNorge, Lichtenstein og Island 

må også betale EØS-midler, som 
i perioden 2009 til 2014 utgjorde 
1,78 milliarder euro.
QQNå pågår forhandlingene om 

EØS-finansiering og markedsad-
gang for fisk for perioden etter 
2014.
QQHandelen med fisk omfattes 

ikke av EØS-avtalen, men for-
handlingene pågår samtidig.
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Får EU-ost 
rett i trynet 
hver dag 
i Brussel

Regjeringspartiene har sagt 
at de vil fjerne tollen, men har 
ikke tatt opp saken i Stortinget. 
Der er det uansett ikke flertall 
for å fjerne tollen. Partiet Ven-
stre var avgjørende for at det 
ikke ble flertall for å fjerne oste-
tollen tidligere i år, og partiets 
næringspolitiske talsperson, 
Pål Farstad, sa forrige uke 
til FiskeribladetFiskaren at 
de ikke er modne for å endre 
standpunkt nå.

Kjøpe markedsadgang
Markedsadgangen for fisk til 
EU avhenger dermed trolig av 
hvor mye Norge er villige til å 
betale til EU.

– Vi må se helheten med fisk 
og penger, og der må man se 
hva man kan oppnå av mar-
kedsadgang, sier Helgesen, 

Vidar Helgesen: Både 
Norge og EU er rammet av 
den russiske boikotten. Mens 
Norge vil ha tilgang til EU, vil 
EU ha tilgang til Norge. 
ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE”” Den saken som 

nevnes oftest er oste-
tollen - vi møter så og 
si uten unntak ostetoll-
saken
Vidar Helgesen, eU-minister

Avviser ostekobling
Jan Egil 
Pedersen, 
Forbundsle-
der i Norsk 
Nærings- og 
Nytelsesar-
beiderfor-
bund (NNN), 
avviser at 
markedsad-
gang for fisk i EU er knyttet 
til landbrukspolitikken. Han 
mener de pågående forhand-
lingene om markedsadgang 
for fisk dreier seg om hvorvidt 
EU-fiskere får adgang til å 
fiske i norsk farvann eller 
ikke.

– Vi har hatt mye kontakt 
med de som forhandler om 
EØS. EU er interessert i 
penger fra Norge. Og om det 
er snakk om fisk, ønsker de 
tilgang til å fiske i norsk sone. 
Jeg er i Brussel nå og hører 
ingenting om koblingen til 
landbruket, sier Pedersen.

Han reagerer sterkt på 
Kristin Alnes’ innlegg i onsda-
gens FiskeribladetFiskaren, 
hvor hun argumenterer for at 
det er en avveiing mellom toll-
satser på landbruksprodukter 
og markedsadgang for fisk og 
skriver at landbruksnæringa 
har skapt et inntrykk av at 
norsk matproduksjon kun 
dreier seg om landbruk.

– Jeg synes hun kommer 

med et merkelig innspill. Vi 
har invitert FHL til å være 
med i matindustrialliansen 
nettopp fordi vi mener fisk 
er mat, sier Pedersen og 
refererer til at FHL avviste 
invitasjonen.

– Flere økonomer har sagt 
at ostetollen ikke er glemt i 
EU, og at de kan komme til å 
ta opp den i forhandlinger?

– Det er noen få EU-parla-
mentarikere som er opptatt 
av ostetoll. Dette er hauset 
opp av norske medier, sier 
Pedersen.

– Diskusjonen FHL leg-
ger opp til farlig fordi den 
kan bryte ned solidariteten 
mellom fiskere, bønder og 
matindustri som tar utgangs-
punkt i nasjonal forvaltning 
av ressursene i havet og på 
jorda. Om FHL fortsetter å 
sette disse opp mot hverandre 
risikerer vi en debatt om 
EU skal få tilgang på fisken 
vår, og det er en debatt ingen 
ønsker, mener kommunika-
sjonssjef i Norsk Landbruks-
samvirke, Eirik Nedrelid, som 
skriver under på Pedersens 
kritikk. – Norsk Landbruks-
samvirke vil fortsette å stå 
på for nasjonal forvaltning av 
fisken i havet og maten i jorda. 
Vi regner med at vi fortsatt 
har norske fiskere med på 
laget, sier Nederlid.

Jan Egil 

EU vil støtte fiskerinæringen
Som en følge av det russiske 
importforbudet sier EUs fis-
kerikommisær Maria Dama-
naki at EU kan bidra med 
finansiell støtte fiskerinæ-
ringen, i tillegg til at en skal 
kunne overføre kvoterest til 
2015. Det skriver Damanaki 
i et brev, som er sendt til den 
italienske ministeren Mau-
rizio Martina og lederen for 
det europeiske parlamentets 
fiskerikomité, Alain Cadec.

I brevet ber hun om at land 
som er rammet av forbudet 

«så snart som mulig» tar i 
bruk European Maritime and 
Fisheries Fund, som kan tilby 
finansiell hjelp til produsent-
organisasjoner som ikke er i 
stand til å selge sine produk-
ter til Russland.Denne hjelpen 
gjør det mulig for dem å lagre 
usolgte produkter inntil de 
finner nye markeder. Hun 
understreker at det ikke er 
nødvendig med noen godkjen-
ning fra EU-kommisjonen til å 
ta i bruk disse midlene.

Damanaki pekte også på 

fleksibili-
tetsreglene 
som gjør det 
mulig for 
medlems-
land å over-
føre inntil 
10 prosent 
av deres 
fiskekvoter 
til påføl-
gende år.

Hun ser på muligheten til å 
gå utover de 10 prosentene i 
kvotefleksibilitet.

Maria 
Damanaki

DnB venter pengetrøbbel i pelagisk sektor
Eksport: Leder for sjømat i 
DnB, Anne Hvistendahl, tror 
mange innen pelagisk sektor 
vil be om avdragsutsettelse 
eller kortsiktige lån i det som 
blir en tøff sesong. – Det blir en 
tøff og vanskelig sesong. Innen 
pelagisk sektor forventer vi at 
mange av våre kunder vil benytte 
seg av enten avdragsutsettelse 
eller kortsikitge likviditetslån 

utover høsten, sier hun. Det er 
ingen hemmelighet at så langt i 
sesongen har prisene på makrell 
vært lave. Og det er større kvoter 
å fiske i år, så det gir også trolig 
lavere priser utover høsten. På 
toppen av dette har pelagiske 
aktører, eksportører av sild og 
makrell blitt utestengt fra et av 
de aller viktigste markedene, 
Russland. 

som forstår sjømatnæringas 
ønsker.

– Det er veldig viktig med 
økt markedsadgang. Vi ser at 
næringa trenger nye markeder, 
og vi har full forståelse for det 
Sjømatalliansen sier, men nå 
står altså forhandlingene stille.

Følger USA-forhandlinger
Samtidig som Norge forhandler 
med EU, er USA og EU i for-
handlinger om en avtale, TTIP, 
som blant annet kan resultere 

i frihandel med fisk.
– Det spiller ikke direkte inn 

i våre forhandlinger, men vi har 
gjort en analyse av mulige kon-
sekvenser dersom det blir fri-
handel mellom EU og USA. Det 
vil kunne bety en dramatisk 
endring av konkurransesitua-
sjonen for norsk sjømatnæring. 
Vi følger tett hva som skjer, sier 
Helgesen.

arne.fenstad@fbfi.no
Mobil: 930 58 868

Pelagisk trawler Ps 469
Til salg via aTlanTic shipping a/s
 
Type: Pelagisk tråler med RSW-kjøling
Bygget:  1984 Danmark
Klasse:  Bureau Veritas. Klasse fornyet vinter 13/14
Tonnasje: 442 GT / 199 NT
Dimensjoner: 39,05 x 8,00 m.
Hovedmotor: Alpha, registreret til 809 kW
Lastekapasitet: 440 m3 i 6 RSW tanke + 43 m3 tørlast
Pris:  DKK 7,5 mio.
Inspeksjon: Efter avtale med Atlantic Shipping A/S

ATLANTIC SHIPPING A/S
RYSENSTEENSGADE 14
1564 COPENHAGEN V
DENMARK

PHONE: +45 3332 3997
FAX: +45 3313 0063
E-MAIL: info@atlanticship.dk
WEB: www.atlanticship.dk
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Nils Torsvik og
Einar Lindbæk
Bergen/Ålesund

Emerald Fisheries’ tråler «Ju-
vel» leverer fettrikt krillpulver 
og andre proteinprodukter ba-
sert på krillfangsten fabrikk-
skipet driver i Antarktis. Basert 
på prisene morselskapet Olym-
pic betaler, kan produktene fra 
krillråstoffet snart være verd 
én milliard kroner.

Rettssaken mellom Stig 
Remøys selskap Olympic og 

minoritets-
aksjonærene 
i selskapet 
Emerald Fis-
heries har 
a v d e k k e t 
hvilke verdi-
er selskapets 
aksjonærer 
mener ligger 
i produktene 
som lages av 
krillen. I dommen som Søre 
Sunnmøre tingrett har avsagt, 
er produktene i Olympic-selska-
pene vurdert til priser som kan 
gi en markedsverdi på over én 
milliard kroner for produktene 
fra råstoffet «Juvel» lander (se 
egen sak på siden).

«Juvel»
Krillfabrikkskipet «Juvel» gjen-
nomførte 2,5 turer i 2013 og pro-
duserte 1600 tonn krillpulver. 
Selskapet mener det er mulig 
å gjennomføre fire tilsvarende 
turer per år, noe som betyr at 
de kan produsere 2400 tonn fet-

trikt krillpulver og 3600 tonn 
med krillhydrolysat i året. Fra 
krillpulveret kan det utvinnes 
rundt 1000 tonn omega-3 olje, 
som har en pris på over 1000 
kroner kiloen i dag.

Med dagens priser for disse 
produktene vil det kunne gi 
«Juvel»-eierne en totalomset-
ning på over én milliarder kro-
ner fra fangsten. I dommen blir 
det imidlertid vist til at en økt 
produksjon vil medføre at pri-
sene kan bli lavere enn de har 
vært til nå, siden markedet for 
krillproduktene er lite utviklet 
og kan bli mettet.

Rettssaken avdekket også at 
det har kostet å få produksjo-
nen på «Juvel» lønnsom. Ak-
kumulert fra 2008 var under-
skuddet på over 400 millioner 
kroner ved utgangen av 2013, 
påpekte Olympic.

Omega-3
Markedet for omega-3 oljer, 
som krilloljen, er på flere mil-
liarder dollar, slik at det bør 

være rom for større produksjon 
enn i dag, mener aksjonærene. 
«Juvel»-eier Stig Remøys rederi 
Olympic har fått tillatelse til å 
bygge et nytt krillfabrikkskip, 

noe som også kan gi selskapet 
mulighet til å utnytte stordrifts-
fordeler i produksjon og salg av 
krillproduktene, dersom de får 
avsetning for produktene.

I rettssaken mellom Remøy 

og de tidligere medaksjonæ-
rene i Emerald Fisheries, som 
er den formelle eier av «Juvel», 
vist medaksjonærene til at 
analytikere mener det globale 
markedet for krillolje vil vokse 
betydelig i årene som kommer. 

– Det er et fåtall tilbydere og 
markedet er allerede et høypro-
fittmarked. Det er således ikke 
noe problem for markedet å et-
terspørre og absorbere det vo-
lum som «Juvel» kan produsere, 
mente minoritetsaksjonærene, 
som gikk til sak mot Remøy 
for prisen han ville betale for 
aksjene de krevde å få innløst 
(se egen sak).

Firedobler
Verdien per kilo krillolje fire-
dobles minst i den videre pro-
sessen fra bulkproduksjon til 
forbruker. Ferdig innkapslet 
ligger prisene på mellom 4000 
og 7000 kroner per kilo. I dag 
er det Olympic som kjøper krill-
produktene til «Juvel». I rettssa-
ken mente de tidligere aksjonæ-

rene at prisen for krillpulveret 
kunne sette til 185 kroner per 
kilo, og for krilloljen 850 kroner 
kiloen. Krillolje selges i dag for 
over 1000 kroner kiloen.

Retten mente at prisen for 
krillpulver kunne settes til 120 
kroner, som gir en fangstinn-
tekt for «Juvel» på rundt 300 
millioner kroner årlig. I retts-
saken ble det vist til at Olympic 
kjøpte krillmelet fra «Juvel» for 
140 kroner kiloen i 2012 og 125 
kroner kiloet i 2013. 

Retten mente at prisene vil 

Krillskip gir råstoff til milliardproduksjon
MILLIARDFANGST: Krillråstoffet som «Juvel» kan fange på ett år, kan komme til å skape verdier for over én milliard kroner i Olympic-selskapene. ARKIVFOTO: PEDRO LUQUE

Krillfabrikkskipet 
«Juvel» kan snart lande 
krillråstoff som skaper 
produkter for over én 
milliard kroner i året. 
Men det vil koste å 
komme så langt.

z krill

”” Det er et fåtall til-
bydere og markedet er 
allerede et høyprofitt-
marked. Det er således 
ikke noe problem for 
markedet å etterspørre 
og absorbere det volum 
som «Juvel» kan pro-
dusere 
Minoritetsaksjonærene i Emerald 
Fisheries

Utnytter absolutt hele krillen

Einar Lindbæk
Ålesund

Hydrolyseproduksjonen som 
benyttes, er kjent fra før bla fra 
slakterisektoren. Om lag tre 
prosent av krillen gir krillolje, 
men for Emerald Fisheries 
handler det om å utnytte kril-
len hundre prosent til helsekost 
for mennesker.

Reder Stig Remøy forklarer 
kort hva som foregår på fa-
brikkskipet, som han betegner 
som verdens første og største 
flytende helsekostprodusent:

– Vann fjernes fra krillen, 
som består av 78 prosent vann. 
Det røde pulver er fullt av lipi-
der som særlig helsekostnærin-
gen vil ha. Det snakkes mye om 
oljen fra fettet verd tusen kro-
ner kiloet, men krillen skaper 
mange flere produkt. Vi jobber 
med å få fram flere, Remøy.

Selskapets eget brand er pr-
isbelønte Rimfrost.

Fisker mindre
Stig Remøy har beveget seg 
langt fra den sunnmørske tan-
kegangen, om å tjene ei krone 
før man kunne bruke den, på 
sin krillsatsning i totalt ukjent 
farvann på andre siden av ver-
den.

– Andre fisker til fôr. Vi fis-
ker til helsekostprodukt for 
mennesker. Legg merke til at 
vi fisker mye mindre enn de 
andre, men skaffer oss mye 
større utbytte, sier Remøy.

Som kjent er Olympic Ship-
ping blitt en storhet i offshor-

næringen med sine 23 offsho-
refartøy, bygd opp på 18 år.

Planene om en fabrikk i Her-
øy, for produksjon av krillolje 
for det europeiske markedet 
og produksjon av nye produkt 

som verden foreløpig ikke har 
sett, er under utvikling.

Strenge miljøkrav
All satsingen på fiskeri, pro-
duksjon og drift er knyttet til 
et strengt og delvis egendefi-
nert miljøregime, som setter 
krillselskapet i førersetet også i 
forhold til dette, slik Remøy har 
fått til med sin offshoresatsing.

Olympic samarbeider nå med 
det amerikanske selskapet 
Avoca for salg mot det kresne 
og krevende amerikanske mar-
kedet for helsekostprodukter. 

Medisin bygd på krill som 
råstoff, er i følge Remøy ikke et 
aktuelt tema eller spor som føl-
ges i det pågående utviklings-

arbeidet nå, men det kan bli 
aktuelt senere.

God råstofftilgang
Krillbestanden i Sørishavet 
er anslått til 500-600 millio-
ner tonn. Krillfisket startet i 
1950-årene med et nivå på 
60.000 tonn. Nordmenn kom 
seint med i høstingen. Nå fiskes 
det mellom 200.000 og 250.000 
tonn årlig. «Juvel» fisker bare 
en liten del av dette kvantumet 
fordi de har prioritert å utnyttet 
krillen maksimalt fortrinnsvis 
til mennesker.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 70 15 57 69

FANGST: Slik ser det ut når «Juvel» har fått krillfangst. ARKIVFOTO: PEDERO LUQUE

Fakta: Olympic
QQStig Remøys Olympic-rederi 

har 23 offshorefartøy og tre 
havfiskefartøy. 
QQ I tillegg til krillfartøyet «Juvel» 

i drift, har selskapet en krillkon-
sesjon som ikke er aktivisert. 
Den ble tildelt i 2011 og rederiet 
har frist til 2017 for å aktivisere 
den.
QQOlympic har tusen ansatte, 

800 i offshore og 200 i fiskeri. 
Siden 2005 har selskapet bygd 
båter for 9,4 milliarder kroner. 
Nærmere 80 prosent av sel-
skapets ansatte på skipene er 
nordmenn.
QQDet som begynte som et lite 

fiskeriselskap i Fosnevåg i 1978, 
er nå et betydelig globalt selskap 
som er å finne i Uruguay, New 
Zealand, Norge og USA på fiskeri 
og Philipinene, Norge og USA på 
offshore.

Stig Remøys avanserte 
krillfabrikkskip «Juvel» 
er et resultat av satsing 
og utvikling. Ny tek-
nologi, nye produkt og 
gode samarbeidspart-
nere er ingrediensene i 
krillselskapet Emerald 
Fisheries.

z «juvel»

NYHETER Tobis: Onsdag startet årets tobisfiske i norsk sone, men starten på fisket 
har vært heller tregt. Årets kvote er på romslige 100.000 tonn.  Les mer på 
www.fbfi.no

Einar Lindbæk
Ålesund

– Det blir for lett å se på prisene i 
salgshyllene og tro at veien dit er 
åpen. Det handler om teknologi, 
marked og både utvikling og 
ikke minst merkevarebygging 
for nye produkt. Det tar lang 
tid og koster mye penger. Myn-
digheten må bidra gjennom sitt 
virkemiddelapparat, sier Stig 
Remøy.
 
Hard konkurranse
Stig Remøys industrielle even-
tyr med krillsatsingen er på 
vei mot målet. Hans selskap 
skaper nye produkt av krill fra 
de enorme krillmengdene som 
finnes i Sørishavet. Hele krillen 
utnyttes og går i alle hovedsak 
til produkt for mennesker, godt 
betalte helsekostprodukt. 

Selv om han har bevist at 
hans selskap har nådd fram 
uten støtte fra myndighetene, 
advarer han de som tror man 
når målet uten svært sterke 
finansielle muskler.

– Selv om vi lager nye produkt 
fra krill, er det allerede andre 
produkt vi skal kjempe med i 
samme segment av for eksem-
pel helsekost. Slik vil det være 
for produkt fra tang og tare og 
kråkeboller, for eksempel, sier 
Remøy.

Nytt krillfabrikkskip
Et nytt superavansert krillfa-
brikkskip knyttet til den beste 
og mest avanserte teknologien 
fra offshore er under planleg-
ging for å aktivere den andre 
krillkonsesjonen som selska-
pet fikk i 2011. Første frist for 
realisering ble satt til 2014, ny 
frist er 2017.

– Jeg kan ikke si noe om hva 
som konkret skjer i forhold til 
en ny båt, den dagen vi bygger 

ny fiskebåt, vil vi legge all kom-
petanse vi har lært på offshore 
på fiskebåten, og i tillegg hatt 
forskningsfasiliteter på båten. 
Fiskeri, forskning og offshore 
må jobbe sammen og ikke mot 
hverandre, sier Remøy.

På Mjølstadneset hjemme i 
Fosnavåg er det planlagt en fa-
brikk som både skal produsere 
kjente helsekostprodukter av 
krill i dag, og mest av alt nye 
krillprodukt som verden fortsatt 
ikke har sett.

– Jeg kan ikke si mer om det 
enn at vi prosjektet er i utvik-
ling. Det handler seg om høg-
verdige helsekostprodukt i en 
avansert produksjon. Fabrik-
ken vil kreve høgt kvalifisert 
arbeidskraft. Det er på ingen 
måte et minus å etablere en slik 
fabrikk i høgkostlandet Norge. 
Kvaliteten og kompetansen på 
arbeidskraften er viktigere enn 
prisen på den, sier Remøy.
 
Millionene rant ut 
Onsdag fortalte Stig Remøy 
om sin gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre Sam-
handlingsarena i Ålesund hvor 
utsiktene og mulighetene til nye 
næringer fra havet var satt på 
dagsorden. De kunne knapt ha 
funnet noen som har satset mer 
på en ny virksomhet. Remøy 
innrømmer at han ikke visste 
hva han gikk til da han satset 
på krill fra 2007.

– Jeg hadde aldri turt å satse 
slik om jeg på forhånd visste 
hva det hadde kostet. Det var 
snakk om 800-900 millioner ut 
før det kom ei krone inn, sier 
Stig Remøy.

Nå går krillsatsingen godt 
med 51 millioner i overskudd 
fra en omsetning på 203 millio-
ner i det sist kjente regnskapet 
fra 2013. 

– Jeg så ikke for meg hva 
som kreves av investeringer 
for å bygge marked og bygge 
brand. Vi hadde ikke engang 
et produkt fra start. Med våre 
satsing kunne vi ikke være  rå-
vareleverandør og fått ti kroner 
kiloet. Vi må lage godt betalende 
produkt og har måttet skape de 
nye produktene før vi begynte 
på det kostbare markedsarbei-
det. Vit at det finnes et marked 
før dere satser, var beskjeden fra 
Stig Remøy til gründermiljøet 
på Sunnmøre.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

KRILLMESTER: Stig 
Remøy i Olympic Holding 
AS har snakket om sin 
gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre 
Samhandlingsarena i Ålesund 
denne uken. 
ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE

Fakta: krillrederiet

«Krillmester» Stig 
Remøy tror det ligger 
enorme muligheter 
i havet som ikke er 
utnyttet. Han advarer 
mot å tro at næringen 
alene skal finne veien til 
en lønnsom utnyttelse 
av nye produkter.

z NYe arter

KRILLTRÅL: «Juvel» trenger å fiske mindre enn andre, men 
utnytter hele krillen og sitt igjen med de beste muligheter i 
markedet.  FOTO: PEFRO LUQUE

QQEmeral Fisheries AS, eid av 
Olympic Holding/Stig Remøy, 
driver krillfabrikkfartøyet «Juvel» 
i Sørishavet.
QQKrillsatsingen i selskapet be-

gynte å gi avkastning  i 2012, ga 
et godt resultat i 2013 og pilene 
peker fortsatt oppover. 
QQ I det foreløpig sist kjente 

regnskapsåret, 2013, omsatte 

Emerald Fisheries for over 203 
millioner på sin krillsatsing og 
fikk over 51 millioner i pluss i 
resultatet fra driften. 
QQSelskapets brand, Rimfrost, 

høster suksess og har allerede 
vunnet tre internasjonalt aner-
kjente priser for sin satsing for å 
gi verden nye helsekostprodukt.

Advarer mot 
kostnads-
sluk

messetilbud på garn

Havnegata 11, 8800 Sandnessjøen
  Mobil: 48038634 – Sentralbord: 75040616 – johnnyan@nothuset.no – www.nothuset.no

Kom innom og få tilbud på garn, line og juksautstyr. Vi forhandler BJ Juksamaskiner.

0,55-55/50-90mm gul m/jein kr 195,-

0,60-55/60-63mm grønn m/jein kr 295,-

0,60-55/80-63mm blå m/jein kr 398,-

0,70-92/12,5-180mm grønn m/jein kr 115,-
Alle priser er ekskl. mva. Begrenset kvantum.
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19.07.2011: Havforskning og fangst av krill Bioteknologiselskapet 
Aker BioMarine. Foto: Ukjent

Lengde 1065/1099/1299/1305 | Fra 20m3 lasterom  
1299 under bygging | Mulighet for helsheltret versjon
Meget gode resultater under vinterfi sket 2015!
Kan snurrevadrigges | Mange nyheter!

Ta kontakt for tilbud og komplett spesifi kasjon – fredrik@selfa.no eller 950 47 319
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«Juvel» gikk opp 
25 mill. kroner i verdi
Minoritetsaksjonærene fikk 
tidoblet prisen på krillak-
sjene i Stig Remøys Emerald 
Fisheries gjennom en skjønn-
svurdering av Sunnmøre 
tingrett, men krevde mye mer. 
Aksjeverdien for minoritetene 
økte til 25 millioner.

Det stod mellom de tidligere 
eierne av «Juvel», Ervik-fa-
milien i Ålesund, og den nye 
eieren Stig Remøys Olympic 
Holding i tingrettens skjønn-
svurdering av aksjeverdien. 
Det dreide seg egentlig om 
sluttoppgjøret i overdragelsen 
og nyskapningen av det som 
kan bli et lønnsomt krilleven-
tyr.

Mens Olympic har tegnet et 
bilde av satsingen i Emerald 
Fisheries som et mareritt, 
la retten vekt på at Olympic 
opptrådte som en profesjonell 
investor som visste hva de 
gjorde og mente det var en 
fornuftig investering på lang 
sikt.

Retten ga ansvaret til Olym-
pic å dokumentere utviklings-
mulighetene for Olympic i pe-
rioden etter 2013 da aksjene 
ble krevd innløst. Olympic 
mente i utgangspunktet det 
var minoritetsaksjonærene 
sitt ansvar på vise dette.

Verdi på «Juvel»
Det var enormt sprikende 
verdier for prosjektet og 
krillskipet «Juvel» som ble 
presentert for tingretten. 
Stig Remøy i eierselskapet 
Olympic Holding AS bød 
minoritetsaksjonærene 3,60 
kroner for aksjene ut fra en 
samlet selskapsverdi på 25,5 
millioner målt i august 2013.

Minoritetsaksjonærene eide 
da 9,15 prosent av Emerald 
Fisheries etter at Olympic 
Holding gradvis hadde kjøpt 
seg opp fra å være en mi-
noritetsaksjonær fra 2007. 
«Juvel» var opprinnelig eid 
av Ervik Marine Services AS 
i Ålesund. Dette selskapet 
var klart størst blant de fire 
gjenstående minoritetsaksjo-
nærene som krevde innløst 
sine aksjer i selskapet.

Krevde 162 millioner
Kravet fra minoritetsaksjo-
nærene var på 233,27 kroner 
per aksje, tilsvarende en 
selskapsverdi på 1,65 mil-
liarder kroner. Kravet fra 

aksjonærene var 65 ganger 
høyere enn det Olympic var 
villig til å betale. Det opprin-
nelige kravet fra minoritets-
aksjonærene var dermed på 
162,5 millioner kroner. Kravet 
fra Ervik Marine Service AS 
var alene på 148 millioner for 
sine aksjer.

Minoritetsaksjonærene 
fikk kuttet sine krav med 85 
prosent, mens hovedaksjonæ-
ren Olympic Holding måtte ut 
med ti ganger så mye for ak-
sjene i forhold til det tilbudet 
Olympic-selskapet selv gjorde. 
Olympic la i virkeligheten til 
grunn at de i flere år styrte et 
konkursbo, som de holdt liv i 
med gjentatte storinnsprøyt-
ninger av ny kapital.

Virkelig aksjeverdi
Sunnmøre tingrett la aksje-
nes virkelige verdi til grunn 
for sin avgjørelse. Skjønnsret-
ten baserte sin verdivurde-
ring både på verdien i 2013 
og avkastningsverdien ved 
framtidig inntjening for å 
fiske aksjenes virkelige verdi. 
Emerald Fisheries ble vurdert 
som et frittstående selskap i 
forhold til Olympic, noe som 
påvirket resultatet som retten 
kom fram til.

Retten vurderte ikke 
gyldigheten ved salget av 
patent fra Emerald Fisheries 
til Olympic i 2013 og har ingen 
innvendinger mot avtalen om 
salg av varer fra Emerald til 
Olympic inngått i 2012.

Saksomkostninger
Saksøkerne vurderte aksjene 
i Emerald Fisheries til 850 
millioner og egenkapitalen fra 
608 millioner til 1,35 milliar-
der kroner. Olympic støttet 
seg til en ekstern verdifast-
settelse av selskapet til 144 
millioner, tilsvarende 20,30 
kroner per aksje. Det var sy-
net på pris, volum, kostnader, 
tidshorisont, investeringsbe-
hov og avkastningskrav som 
førte til de svært sprikende 
verdivurderinger.

Olympic Holding ble også 
dømt til å betale over 2,4 mil-
lioner kroner i saksomkost-
ninger til minoritetsaksjonæ-
rene, mye av dette på grunn 
av honorar til sakkyndige.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

– Remøy 
var rette 
mann for 
oss
– Stig Remøy 
Olympic var 
rette samar-
beidspartner 
for oss. Vi 
måtte ha en 
kapitalsterk 
partner med 
tålmodighet 
for å lykkes 
med krill-
prosjektet.

Jørgen Ervik i Ervin Marine 
Services i Ålesund gir Stig 
Remøy de beste skussmål 
etter at hans familieselskap 
måtte til retten for å få en 
verdisetting av restaksjene 
i selskapet Emerald Marine 
Services.

– Vi er ikke fornøyd med 
resultatet av verdivurderin-
gen og bruker nå tiden til å 
vurdere en mulig anke til 
lagmannsretten. Jeg er over-
rasket over hvor komplisert 
og omfattende en slik verdi-
fastsettelse er, sier Jørgen 
Ervik. Han gleder seg over at 
det går godt med  «Juvel» som 
nylig leverte rekordfangst i 
Montevideo.

– Vi har hatt et godt samar-
beid med Stig Remøy og hans 
selskap og mener vi gjorde et 
riktig partnervalg i 2008, sier 
Jørgen Ervik. Han innrøm-
mer at det ville ha vært 
vanskelig å komme dit man er 
i dag uten ny kapital.

– Vi er fiskere og har vår 
styrke der. Her kreves det 
mer når man skal bringe nye 
produkt til verdensmarkedet, 
sier Ervik.

Ervik vil ikke avsløre om 
hans selskap har planer om et 
come back i fiskerinæringen 
etter å ha solgt seg helt ut av 
Emerald Fiskerier og krillbå-
ten «Juvel».

og de tidligere medaksjonæ-
rene i Emerald Fisheries, som 
er den formelle eier av «Juvel», 
vist medaksjonærene til at 
analytikere mener det globale 
markedet for krillolje vil vokse 
betydelig i årene som kommer. 

– Det er et fåtall tilbydere og 
markedet er allerede et høypro-
fittmarked. Det er således ikke 
noe problem for markedet å et-
terspørre og absorbere det vo-
lum som «Juvel» kan produsere, 
mente minoritetsaksjonærene, 
som gikk til sak mot Remøy 
for prisen han ville betale for 
aksjene de krevde å få innløst 
(se egen sak).

Firedobler
Verdien per kilo krillolje fire-
dobles minst i den videre pro-
sessen fra bulkproduksjon til 
forbruker. Ferdig innkapslet 
ligger prisene på mellom 4000 
og 7000 kroner per kilo. I dag 
er det Olympic som kjøper krill-
produktene til «Juvel». I rettssa-
ken mente de tidligere aksjonæ-

rene at prisen for krillpulveret 
kunne sette til 185 kroner per 
kilo, og for krilloljen 850 kroner 
kiloen. Krillolje selges i dag for 
over 1000 kroner kiloen.

Retten mente at prisen for 
krillpulver kunne settes til 120 
kroner, som gir en fangstinn-
tekt for «Juvel» på rundt 300 
millioner kroner årlig. I retts-
saken ble det vist til at Olympic 
kjøpte krillmelet fra «Juvel» for 
140 kroner kiloen i 2012 og 125 
kroner kiloet i 2013. 

Retten mente at prisene vil 

falle til 120 kroner fram til 2018 
og 110 kroner etter dette. For 
krillhydrolysatet regnet retten 
med at rett pris per 2013 var 15 
kroner kiloen. 

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

Jørgen Ervik

Krillskip gir råstoff til milliardproduksjon
MILLIARDFANGST: Krillråstoffet som «Juvel» kan fange på ett år, kan komme til å skape verdier for over én milliard kroner i Olympic-selskapene. ARKIVFOTO: PEDRO LUQUE

Fakta: EmEralD 
FishEriEs as
QQSelskapet bak krillfabrikkski-

pet «Juvel», nå heleid av Olympic 
Holding AS.
QQAksjekapital på drøyt syv mil-

lioner.
QQ9,15 prosent av aksjene er 

verdivurdert skjønnsmessig. 
Aksjene eies i hovedsak av Ervik 
Marine Services AS med ti tipro-
sentseiere fra familien Ervik.
QQ I tillegg har Jon Reidar Ervik, 

Jørgen Ervik og bedriftsrådgiver 
Frode Igland mindre aksjeposter i 
Emerald Fiskeries gjennom egne 
selskap.
QQJon Reidar og Jørgen Ervik var 

med i styret i Emerland Fisheries 
til 2013. Stig Remøy kom inn som 
styreleder i 2008 og bidro til en 
tidobling av aksjekapitalen fram 
til 2012.

Utnytter absolutt hele krillen

Einar Lindbæk
Ålesund

Hydrolyseproduksjonen som 
benyttes, er kjent fra før bla fra 
slakterisektoren. Om lag tre 
prosent av krillen gir krillolje, 
men for Emerald Fisheries 
handler det om å utnytte kril-
len hundre prosent til helsekost 
for mennesker.

Reder Stig Remøy forklarer 
kort hva som foregår på fa-
brikkskipet, som han betegner 
som verdens første og største 
flytende helsekostprodusent:

– Vann fjernes fra krillen, 
som består av 78 prosent vann. 
Det røde pulver er fullt av lipi-
der som særlig helsekostnærin-
gen vil ha. Det snakkes mye om 
oljen fra fettet verd tusen kro-
ner kiloet, men krillen skaper 
mange flere produkt. Vi jobber 
med å få fram flere, Remøy.

Selskapets eget brand er pr-
isbelønte Rimfrost.

Fisker mindre
Stig Remøy har beveget seg 
langt fra den sunnmørske tan-
kegangen, om å tjene ei krone 
før man kunne bruke den, på 
sin krillsatsning i totalt ukjent 
farvann på andre siden av ver-
den.

– Andre fisker til fôr. Vi fis-
ker til helsekostprodukt for 
mennesker. Legg merke til at 
vi fisker mye mindre enn de 
andre, men skaffer oss mye 
større utbytte, sier Remøy.

Som kjent er Olympic Ship-
ping blitt en storhet i offshor-

næringen med sine 23 offsho-
refartøy, bygd opp på 18 år.

Planene om en fabrikk i Her-
øy, for produksjon av krillolje 
for det europeiske markedet 
og produksjon av nye produkt 

som verden foreløpig ikke har 
sett, er under utvikling.

Strenge miljøkrav
All satsingen på fiskeri, pro-
duksjon og drift er knyttet til 
et strengt og delvis egendefi-
nert miljøregime, som setter 
krillselskapet i førersetet også i 
forhold til dette, slik Remøy har 
fått til med sin offshoresatsing.

Olympic samarbeider nå med 
det amerikanske selskapet 
Avoca for salg mot det kresne 
og krevende amerikanske mar-
kedet for helsekostprodukter. 

Medisin bygd på krill som 
råstoff, er i følge Remøy ikke et 
aktuelt tema eller spor som føl-
ges i det pågående utviklings-

arbeidet nå, men det kan bli 
aktuelt senere.

God råstofftilgang
Krillbestanden i Sørishavet 
er anslått til 500-600 millio-
ner tonn. Krillfisket startet i 
1950-årene med et nivå på 
60.000 tonn. Nordmenn kom 
seint med i høstingen. Nå fiskes 
det mellom 200.000 og 250.000 
tonn årlig. «Juvel» fisker bare 
en liten del av dette kvantumet 
fordi de har prioritert å utnyttet 
krillen maksimalt fortrinnsvis 
til mennesker.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 70 15 57 69

FANGST: Slik ser det ut når «Juvel» har fått krillfangst. ARKIVFOTO: PEDERO LUQUE

Fakta: Olympic
QQStig Remøys Olympic-rederi 

har 23 offshorefartøy og tre 
havfiskefartøy. 
QQ I tillegg til krillfartøyet «Juvel» 

i drift, har selskapet en krillkon-
sesjon som ikke er aktivisert. 
Den ble tildelt i 2011 og rederiet 
har frist til 2017 for å aktivisere 
den.
QQOlympic har tusen ansatte, 

800 i offshore og 200 i fiskeri. 
Siden 2005 har selskapet bygd 
båter for 9,4 milliarder kroner. 
Nærmere 80 prosent av sel-
skapets ansatte på skipene er 
nordmenn.
QQDet som begynte som et lite 

fiskeriselskap i Fosnevåg i 1978, 
er nå et betydelig globalt selskap 
som er å finne i Uruguay, New 
Zealand, Norge og USA på fiskeri 
og Philipinene, Norge og USA på 
offshore.

Stig Remøys avanserte 
krillfabrikkskip «Juvel» 
er et resultat av satsing 
og utvikling. Ny tek-
nologi, nye produkt og 
gode samarbeidspart-
nere er ingrediensene i 
krillselskapet Emerald 
Fisheries.

z «juvel»

NYHETER Tobis: Onsdag startet årets tobisfiske i norsk sone, men starten på fisket 
har vært heller tregt. Årets kvote er på romslige 100.000 tonn.  Les mer på 
www.fbfi.no

Einar Lindbæk
Ålesund

– Det blir for lett å se på prisene i 
salgshyllene og tro at veien dit er 
åpen. Det handler om teknologi, 
marked og både utvikling og 
ikke minst merkevarebygging 
for nye produkt. Det tar lang 
tid og koster mye penger. Myn-
digheten må bidra gjennom sitt 
virkemiddelapparat, sier Stig 
Remøy.
 
Hard konkurranse
Stig Remøys industrielle even-
tyr med krillsatsingen er på 
vei mot målet. Hans selskap 
skaper nye produkt av krill fra 
de enorme krillmengdene som 
finnes i Sørishavet. Hele krillen 
utnyttes og går i alle hovedsak 
til produkt for mennesker, godt 
betalte helsekostprodukt. 

Selv om han har bevist at 
hans selskap har nådd fram 
uten støtte fra myndighetene, 
advarer han de som tror man 
når målet uten svært sterke 
finansielle muskler.

– Selv om vi lager nye produkt 
fra krill, er det allerede andre 
produkt vi skal kjempe med i 
samme segment av for eksem-
pel helsekost. Slik vil det være 
for produkt fra tang og tare og 
kråkeboller, for eksempel, sier 
Remøy.

Nytt krillfabrikkskip
Et nytt superavansert krillfa-
brikkskip knyttet til den beste 
og mest avanserte teknologien 
fra offshore er under planleg-
ging for å aktivere den andre 
krillkonsesjonen som selska-
pet fikk i 2011. Første frist for 
realisering ble satt til 2014, ny 
frist er 2017.

– Jeg kan ikke si noe om hva 
som konkret skjer i forhold til 
en ny båt, den dagen vi bygger 

ny fiskebåt, vil vi legge all kom-
petanse vi har lært på offshore 
på fiskebåten, og i tillegg hatt 
forskningsfasiliteter på båten. 
Fiskeri, forskning og offshore 
må jobbe sammen og ikke mot 
hverandre, sier Remøy.

På Mjølstadneset hjemme i 
Fosnavåg er det planlagt en fa-
brikk som både skal produsere 
kjente helsekostprodukter av 
krill i dag, og mest av alt nye 
krillprodukt som verden fortsatt 
ikke har sett.

– Jeg kan ikke si mer om det 
enn at vi prosjektet er i utvik-
ling. Det handler seg om høg-
verdige helsekostprodukt i en 
avansert produksjon. Fabrik-
ken vil kreve høgt kvalifisert 
arbeidskraft. Det er på ingen 
måte et minus å etablere en slik 
fabrikk i høgkostlandet Norge. 
Kvaliteten og kompetansen på 
arbeidskraften er viktigere enn 
prisen på den, sier Remøy.
 
Millionene rant ut 
Onsdag fortalte Stig Remøy 
om sin gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre Sam-
handlingsarena i Ålesund hvor 
utsiktene og mulighetene til nye 
næringer fra havet var satt på 
dagsorden. De kunne knapt ha 
funnet noen som har satset mer 
på en ny virksomhet. Remøy 
innrømmer at han ikke visste 
hva han gikk til da han satset 
på krill fra 2007.

– Jeg hadde aldri turt å satse 
slik om jeg på forhånd visste 
hva det hadde kostet. Det var 
snakk om 800-900 millioner ut 
før det kom ei krone inn, sier 
Stig Remøy.

Nå går krillsatsingen godt 
med 51 millioner i overskudd 
fra en omsetning på 203 millio-
ner i det sist kjente regnskapet 
fra 2013. 

– Jeg så ikke for meg hva 
som kreves av investeringer 
for å bygge marked og bygge 
brand. Vi hadde ikke engang 
et produkt fra start. Med våre 
satsing kunne vi ikke være  rå-
vareleverandør og fått ti kroner 
kiloet. Vi må lage godt betalende 
produkt og har måttet skape de 
nye produktene før vi begynte 
på det kostbare markedsarbei-
det. Vit at det finnes et marked 
før dere satser, var beskjeden fra 
Stig Remøy til gründermiljøet 
på Sunnmøre.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

KRILLMESTER: Stig 
Remøy i Olympic Holding 
AS har snakket om sin 
gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre 
Samhandlingsarena i Ålesund 
denne uken. 
ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE

Fakta: krillrederiet

«Krillmester» Stig 
Remøy tror det ligger 
enorme muligheter 
i havet som ikke er 
utnyttet. Han advarer 
mot å tro at næringen 
alene skal finne veien til 
en lønnsom utnyttelse 
av nye produkter.

z NYe arter

KRILLTRÅL: «Juvel» trenger å fiske mindre enn andre, men 
utnytter hele krillen og sitt igjen med de beste muligheter i 
markedet.  FOTO: PEFRO LUQUE

QQEmeral Fisheries AS, eid av 
Olympic Holding/Stig Remøy, 
driver krillfabrikkfartøyet «Juvel» 
i Sørishavet.
QQKrillsatsingen i selskapet be-

gynte å gi avkastning  i 2012, ga 
et godt resultat i 2013 og pilene 
peker fortsatt oppover. 
QQ I det foreløpig sist kjente 

regnskapsåret, 2013, omsatte 

Emerald Fisheries for over 203 
millioner på sin krillsatsing og 
fikk over 51 millioner i pluss i 
resultatet fra driften. 
QQSelskapets brand, Rimfrost, 

høster suksess og har allerede 
vunnet tre internasjonalt aner-
kjente priser for sin satsing for å 
gi verden nye helsekostprodukt.

Advarer mot 
kostnads-
sluk

messetilbud på garn

Havnegata 11, 8800 Sandnessjøen
  Mobil: 48038634 – Sentralbord: 75040616 – johnnyan@nothuset.no – www.nothuset.no

Kom innom og få tilbud på garn, line og juksautstyr. Vi forhandler BJ Juksamaskiner.

0,55-55/50-90mm gul m/jein kr 195,-

0,60-55/60-63mm grønn m/jein kr 295,-

0,60-55/80-63mm blå m/jein kr 398,-

0,70-92/12,5-180mm grønn m/jein kr 115,-
Alle priser er ekskl. mva. Begrenset kvantum.
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19.07.2011: Havforskning og fangst av krill Bioteknologiselskapet 
Aker BioMarine. Foto: Ukjent

Lengde 1065/1099/1299/1305 | Fra 20m3 lasterom  
1299 under bygging | Mulighet for helsheltret versjon
Meget gode resultater under vinterfi sket 2015!
Kan snurrevadrigges | Mange nyheter!

Ta kontakt for tilbud og komplett spesifi kasjon – fredrik@selfa.no eller 950 47 319
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NYHETER Tobis: Onsdag startet årets tobisfiske i norsk sone, men starten på fisket 
har vært heller tregt. Årets kvote er på romslige 100.000 tonn.  Les mer på 
www.fbfi.no

Einar Lindbæk
Ålesund

– Det blir for lett å se på prisene i 
salgshyllene og tro at veien dit er 
åpen. Det handler om teknologi, 
marked og både utvikling og 
ikke minst merkevarebygging 
for nye produkt. Det tar lang 
tid og koster mye penger. Myn-
digheten må bidra gjennom sitt 
virkemiddelapparat, sier Stig 
Remøy.
 
Hard konkurranse
Stig Remøys industrielle even-
tyr med krillsatsingen er på 
vei mot målet. Hans selskap 
skaper nye produkt av krill fra 
de enorme krillmengdene som 
finnes i Sørishavet. Hele krillen 
utnyttes og går i alle hovedsak 
til produkt for mennesker, godt 
betalte helsekostprodukt. 

Selv om han har bevist at 
hans selskap har nådd fram 
uten støtte fra myndighetene, 
advarer han de som tror man 
når målet uten svært sterke 
finansielle muskler.

– Selv om vi lager nye produkt 
fra krill, er det allerede andre 
produkt vi skal kjempe med i 
samme segment av for eksem-
pel helsekost. Slik vil det være 
for produkt fra tang og tare og 
kråkeboller, for eksempel, sier 
Remøy.

Nytt krillfabrikkskip
Et nytt superavansert krillfa-
brikkskip knyttet til den beste 
og mest avanserte teknologien 
fra offshore er under planleg-
ging for å aktivere den andre 
krillkonsesjonen som selska-
pet fikk i 2011. Første frist for 
realisering ble satt til 2014, ny 
frist er 2017.

– Jeg kan ikke si noe om hva 
som konkret skjer i forhold til 
en ny båt, den dagen vi bygger 

ny fiskebåt, vil vi legge all kom-
petanse vi har lært på offshore 
på fiskebåten, og i tillegg hatt 
forskningsfasiliteter på båten. 
Fiskeri, forskning og offshore 
må jobbe sammen og ikke mot 
hverandre, sier Remøy.

På Mjølstadneset hjemme i 
Fosnavåg er det planlagt en fa-
brikk som både skal produsere 
kjente helsekostprodukter av 
krill i dag, og mest av alt nye 
krillprodukt som verden fortsatt 
ikke har sett.

– Jeg kan ikke si mer om det 
enn at vi prosjektet er i utvik-
ling. Det handler seg om høg-
verdige helsekostprodukt i en 
avansert produksjon. Fabrik-
ken vil kreve høgt kvalifisert 
arbeidskraft. Det er på ingen 
måte et minus å etablere en slik 
fabrikk i høgkostlandet Norge. 
Kvaliteten og kompetansen på 
arbeidskraften er viktigere enn 
prisen på den, sier Remøy.
 
Millionene rant ut 
Onsdag fortalte Stig Remøy 
om sin gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre Sam-
handlingsarena i Ålesund hvor 
utsiktene og mulighetene til nye 
næringer fra havet var satt på 
dagsorden. De kunne knapt ha 
funnet noen som har satset mer 
på en ny virksomhet. Remøy 
innrømmer at han ikke visste 
hva han gikk til da han satset 
på krill fra 2007.

– Jeg hadde aldri turt å satse 
slik om jeg på forhånd visste 
hva det hadde kostet. Det var 
snakk om 800-900 millioner ut 
før det kom ei krone inn, sier 
Stig Remøy.

Nå går krillsatsingen godt 
med 51 millioner i overskudd 
fra en omsetning på 203 millio-
ner i det sist kjente regnskapet 
fra 2013. 

– Jeg så ikke for meg hva 
som kreves av investeringer 
for å bygge marked og bygge 
brand. Vi hadde ikke engang 
et produkt fra start. Med våre 
satsing kunne vi ikke være  rå-
vareleverandør og fått ti kroner 
kiloet. Vi må lage godt betalende 
produkt og har måttet skape de 
nye produktene før vi begynte 
på det kostbare markedsarbei-
det. Vit at det finnes et marked 
før dere satser, var beskjeden fra 
Stig Remøy til gründermiljøet 
på Sunnmøre.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

KRILLMESTER: Stig 
Remøy i Olympic Holding 
AS har snakket om sin 
gründervirksomhet på 
Møreforskning sin Møre 
Samhandlingsarena i Ålesund 
denne uken. 
ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE

Fakta: krillrederiet

«Krillmester» Stig 
Remøy tror det ligger 
enorme muligheter 
i havet som ikke er 
utnyttet, med advarer 
mot å tro at næringen 
alene skal finne veien til 
en lønnsom utnyttelse 
av nye produkt.

z NYe arter

KRILLTRÅL: «Juvel» trenger å fiske mindre enn andre, men 
utnytter hele krillen og sitt igjen med de beste muligheter i 
markedet.  FOTO: PEFRO LUQUE

QQEmeral Fisheries AS, eid av 
Olympic Holding/Stig Remøy, 
driver krillfabrikkfartøyet «Juvel» 
i Sørishavet.
QQKrillsatsingen i selskapet be-

gynte å gi avkastning  i 2012, ga 
et godt resultat i 2013 og pilene 
peker fortsatt oppover. 
QQ I det foreløpig sist kjente 

regnskapsåret, 2013, omsatte 

Emerald Fisheries for over 203 
millioner på sin krillsatsing og 
fikk over 51 millioner i pluss i 
resultatet fra driften. 
QQSelskapets brand, Rimfrost, 

høster suksess og har allerede 
vunnet tre internasjonalt aner-
kjente priser for sin satsing for å 
gi verden nye helsekostprodukt.

Advarer mot 
kostnads-
sluk

messetilbud på garn

Havnegata 11, 8800 Sandnessjøen
  Mobil: 48038634 – Sentralbord: 75040616 – johnnyan@nothuset.no – www.nothuset.no

Kom innom og få tilbud på garn, line og juksautstyr. Vi forhandler BJ Juksamaskiner.

0,55-55/50-90mm gul m/jein kr 195,-

0,60-55/60-63mm grønn m/jein kr 295,-

0,60-55/80-63mm blå m/jein kr 398,-

0,70-92/12,5-180mm grønn m/jein kr 115,-
Alle priser er ekskl. mva. Begrenset kvantum.
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KRILL: Markedet for omega-3 oljer, som krilloljen, er på flere 
milliarder dollar . ILL.FOTO

rEsultat 
Emerald Fisheries as  
Millioner kroner 2013 2012
Driftsinntekter 203,2 148,1
Driftsresultat 51,3 25,7
Resultat før skatt 21,6 7,7
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Sjekk inn på fiskersexy.no
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gratis i 
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isk er sexy!
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Fordi sunn mat er mote!

Merk bildene din med 
#fiskersexy og vinn en 
flott kaffekopp

Hvorfor er sjømatnæringen Norges mest sexy næring?  
Les mer på www.fiskersexy.no
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Einar Lindbæk
Ålesund

Det er Møreforskning i Ålesund 
som har hånden på rattet i Pro-
mac som er et internasjonalt 
forskningsprosjekt spesielt 
rettet mot den biomarine næ-
ringen. 

39 millioner er samlet inn til 
prosjektets foreløpig fireårige 
horisont, hvorav 35 millioner 
fra Forskningsrådet.

Fødselen
Promac er et Møreforsknings-
produkt. Ideen begynte å ma-
terialisere seg for et år siden. 
Samlingen i Ålesund er selve 
fødselen for et viktig fors-
knings- og samlingspunkt i 
den biomarine næringen. Det 
er både forskningspartnere 
og industrielle partnere som 
samarbeider om å få denne nye 
næringen på beina gjennom å 
bidra til å skape nye produkt 
basert på bærekraftig utnyt-
telse av ikke utnyttet eller lite 
utnyttet råstoff fra havet, for 
blant annet helsekostprodukt 
for mennesker.
– Alt handler om å skape en 
utvikling i tett samarbeid med 
næringen. Vi er kjempeinte-
ressert i ideer, produkt og eta-
blerte virksomheter på kysten. 
Mange er allerede med, men 
gode prosjekt som vi kan utvi-
kle sammen, er det alltid rom 
for, sier Annelise Chapman og 
Elisabeth Maråk Støle i Møre-
forskning.

Bredde i samarbeidet
Unnfangelsen av Promac-pro-
sjektet viser bredden i samar-
beidet for å drive knoppskyting 
i den nye næringen.

– Energileverandøren Tafjord 
Kraft var med på å skape ideen 
til Promac-prosjektet fordi de 
har energi tilgjengelig, spesielt 
om sommeren som de tilbyr å 
brukes i produksjon av marine 
produkt, sier Annelise Chap-
man i Møreforskning som sty-
rer Promac-prosjektet.

Den nye Promac-logoen er så 
ny at den kan sees for første 
gang for allmennheten i tilknyt-
ning til denne artikkelen.

– Vi er stolt av logoen som 
gjenspeiler hvor vi har vår virk-
somhet og hva vi driver med, 
sier kommunikasjonsansvarlig 
Ana Carcaljal i Sintef Fiskeri og 
Havbruk, som styrer profile-

rings- og informasjonsplanen 
for Promac.  – Dette skal bli en 
synlig organisasjon som skal 
være lett å finne på ulike platt-
former i media og sosiale media, 
sier Carcvajal.
 
Årlig konferanse
Skal man dømme etter inter-
essen for konferansen, er Pro-
mac en attraktiv nykommer. Et 
50-talls personer er med på den 
første konferansen som vil bli 
årlig.

For en næring i støpeskjeen, 
finns det betydelige midler og 
støtte til forskning, utvikling 
og realisering av prosjekt både 
gjennom norske kanaler som 

Forskningsrådet og ikke minst 
EUs betydelige satsing på denne 
sektoren.

– Jeg savner engasjement av 
norske forskere i EU-sammen-
heng. Det er veldig få norske 
forskere å se i EU hvor det ligger 
store muligheter for økonomisk 
støtte til prosjekt. Norge putter 
inn store penger i EUs program 
på dette området, Horizon 2020, 
men vi er for lite aktive med 
å ta del i disse pengene til vår 
satsning, sier Steinar Bargseth 
som er koordinator for ERA-Net 
Marine Bioteknologiprgram.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 70 15 57 69

Alger er «den nye vinen»

PROMAC: Trio i spissen for å skape en forsknings- og informasjonsbase for biomarin næring, fra venstre: Ane Carcalja, SINTEF 
Fiskeri og Havbruk, Annelise Chapman og Elisabeth Maråk Støle fra Møreforskning.  FOTO: EINAR LINDBÆK.

Fakta: PROMaC
QQMøreforsking AS leder et inter-

nasjonalt forskningsprosjekt Pro-
mac som gjelder «Energieffektiv 
prosessering av makroalger i 
blå-grønne verdikjeder». Prosjek-
tet starter i år, og vil gå over en 
fireårsperiode i samarbeid med 
aktører i Norge, Frankrike og 
Island. Prosjektet har en ramme 
på 39 millioner kroner, hvorav 35 
millioner fra Forskningsrådet.
QQPromac består av forskere 

med bred tverrfaglig spisskom-
petanse. Møreforsking vil lede 
prosjektet

Alger, tang og tare 
er «den nye vinen» i 
den marine næringen. 
Nå etableres en 
ny forsknings- og 
informasjonsbase for 
næringen, Promac, 
som har kickoff-møte 
i Ålesund med delta-
kere i hovedsak fra 
Nord-Europa.

z biOMaRin

”” Alt handler om å 
skape en utvikling i tett 
samarbeid med nærin-
gen. Vi er kjempeinte-
ressert i ideer, produkt 
og etablerte virksom-
heter på kysten
Annelise Chapman og Elisabeth 
Maråk Støle, Møreforskning

Lengde 1065/1099/1299/1305 | Fra 20m3 lasterom  
1299 under bygging | Mulighet for helsheltret versjon
Meget gode resultater under vinterfi sket 2015!
Kan snurrevadrigges | Mange nyheter!
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Knut Arne Valø
Vikna

En sen start, fire hektiske uker 
med 700 tonn torsk og mange 
positive lokale bidragsytere. 
Årets vinterfiske i Vikna kan 
kort oppsummeres på denne 
måten. For alle parter har bi-
dratt til tidenes resultat.

I snitt har over 40 båter levert 
i Vandsøya i vinter. De beste 
dagene ble det skrevet 44 sedler 
ved bruket.

Mange fiskere sier at de tar 

med i planene en litt tidligere 
tur hjem fra fisket nordafor 
for å ta de siste tonnene med 
torsk hjemme i Vikna. Dette 
er avgjørende for eksistensen 
til det lokale mottaket.

Vil holde på
– Vi er hele tida i dialog med 
fiskerne våre. De har uttrykt at 
de gjerne vil gjøre det slik, men 
samtidig har de kommet med 

sitt syn på hvordan de vil ha det, 
forklarer Øyvind Pettersen ved 
Rørvik Fisk.

Et resultat av dette samarbei-
det er den nye sløyelinja som 
kom på plass til årets fiske. 
Og nyinvesteringen har som 
«bivirkning» faktisk ført til at 
den eldre garde av kystfiskere 
er blitt motivert til å holde på 
enda en stund. 

– Vi vurderer å selge kvoten, 
satse på Åpen gruppe og fort-
sette noen år til. Det er et trive-
lig miljø, og nå som det er blitt 
enklere og lettere med levering 
er det ingenting som tilsier at 
vi skal gi oss riktig ennå, sier 
Torbjørn Breivik om bord på 
«Breivik Senior».

Torbjørn er på god tur til å 
bli 70 år, og broren Brynjar har 
allerede fylt 70. Sammen kan de 
bokføre nok en vinter med gode 
fangster levert til mottaket i 
Vandsøya. 

Godt fornøyd
– Årets sesong har vært hek-

tisk, men eventyrlig. Den star-
tet fjorten dager senere enn 
vanlig, men hadde et enormt 
trøkk de fire første ukene. Alle 
fikk mye fisk og det ble virkelig 

bruk for både den nye sløyelinja 
og de nye arbeiderne ved bru-
ket, sier Pettersen.

Rørvik Fisk har i vinter leid 
inn arbeidskraft fra Litauen, 
noe som altså viste seg å bli 
en suksess. Men etter påske så 
det en tid ikke like positivt ut. 
Dårlig vær ødela det som kunne 
blitt en enda bedre sesong.

– Men likevel ble det rekord-
tall i dagboka denne vinteren. 
Det ble landet 700 tonn i løpet 
av de fire første hektiske ukene. 
I tiden etter påske har det kom-

met på land vel 50 tonn. Totalt 
er vi meget, meget godt fornøyd 
med denne vinteren, og ikke 
minst samarbeidet med fisker-
ne våre, smiler fiskekjøperen.

God dialog
Dialogen med fiskerne og den 
nye sløyelinja er nevnt. Det 
samme er fiskerne som starter 
i nord og tar sesonginnspur-
ten hjemme i Vikna. I tillegg 
vil Pettersen trekke fram de 
lokale båtene som er hjemme 
hele vinteren og leverer all sin 
fangst til bruket. 

– Vi er avhengige av dem alle 
sammen og er takknemlige for 
at vi kan ha et slikt samarbeid 
og finne ut av tingene i lag. Det 
er selvsagt hyggelig å høre at 
de eldste sier at de nå vil ta en 
sesong til og at de planlegger 
fortsettelsen ut fra ting vi kan 
hjelpe til med, sier Pettersen. 

Stå på-vilje
Men også bedriftens agne an-
satte får sin del av den positive 

Inn i næ-
ringa steg 
for steg
Siden januar har han vært 
høvedsmann på egen båt. Han 
liker fiskerlivet og tar steg for 
steg. Arve Hatland er en av de 
lokale fiskerne som leverer 
all sin fangst til det lokale 
mottaket.

Arve forteller at han trives 
godt med sitt nye yrke. Han 
byttet ut fjøs og kyr med 
sjarken og har ikke angret 
på det. Han mener opplegget 
er liv laga, er fornøyd med 
tilværelsen, og tjener penger 
på det han holder på med. 

Om bord på «Aunskjær» på 
34 fot fisker Arve på sin Luk-
ket gruppe-kvote og satser 
på å holde på utover våren til 
kvoten er tatt. 

Han er på ett vis skårunge 
om bord i egen sjark. Han har 
noen vintre som mannskap, 
men det blir forskjell til selv 
å være høvedsmann og ta 
ansvar for alt som skal skje. 
Men så langt har det fungert, 
og han synes det er helt greit 
å ta torskekvoten hjemme i 
Vikna. 

– Det er ikke noe stress for 
min del. Kvoten skal jeg få opp 
og småbendtgarna kommer 
nok ut de også, smiler en 
fornøyd kystfisker ved kai 
i Vandsøya på tampen av 
vinterfisket.

Og vinteren har gitt mer-
smak. Arve Hatland er sikker 
på at det er dette han vil holde 
på med. Tankene om større 
torskekvote svirrer av og til 
innom, men han avventer en 
stund til. 

– En kvote som står i stil 
med båtstørrelsen blir en stor 
investering og jeg vil se an po-
litikken framover først. Det er 
mye som skjer og det er ikke 
alltid det blir som forventet, 
forklarer den sindige fiskeren. 

Han tar steg for steg og 
sørger heller for å forsvare 
det han allerede har investert 
i. Han liker stemningen, han 
trives med småpraten om 
dagens fiske og forhåpningene 
for morgendagen. Pausene på 
kaikanten er verdifulle og bi-
drar til høy trivselsfaktor i et 
yrke som krever full innsats i 
det daglige.

TRIVES: Arve Hatland 
stortrives om bord i 
«Aunskjær» ute på fiske. Han 
liker miljøet og setter pris på 
fiskerkameratene.

Tidenes torskefiske i Vikna er historie
Årets vinterfiske i Vikna 
er på vei inn i histo-
riebøkene på sentral 
plass. Rekordfangster 
gir økt omsetning og 
sikrer arbeidsplassene 
ved fiskemottaket.

z fisket 

”” Uten en slik stå 
på-vilje som de har vist, 
ville ikke dette fungert
Øyvind Pettersen ved Rørvik Fisk 
om sine ansatte

ISLAND
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tisk, men eventyrlig. Den star-
tet fjorten dager senere enn 
vanlig, men hadde et enormt 
trøkk de fire første ukene. Alle 
fikk mye fisk og det ble virkelig 

bruk for både den nye sløyelinja 
og de nye arbeiderne ved bru-
ket, sier Pettersen.

Rørvik Fisk har i vinter leid 
inn arbeidskraft fra Litauen, 
noe som altså viste seg å bli 
en suksess. Men etter påske så 
det en tid ikke like positivt ut. 
Dårlig vær ødela det som kunne 
blitt en enda bedre sesong.

– Men likevel ble det rekord-
tall i dagboka denne vinteren. 
Det ble landet 700 tonn i løpet 
av de fire første hektiske ukene. 
I tiden etter påske har det kom-

met på land vel 50 tonn. Totalt 
er vi meget, meget godt fornøyd 
med denne vinteren, og ikke 
minst samarbeidet med fisker-
ne våre, smiler fiskekjøperen.

God dialog
Dialogen med fiskerne og den 
nye sløyelinja er nevnt. Det 
samme er fiskerne som starter 
i nord og tar sesonginnspur-
ten hjemme i Vikna. I tillegg 
vil Pettersen trekke fram de 
lokale båtene som er hjemme 
hele vinteren og leverer all sin 
fangst til bruket. 

– Vi er avhengige av dem alle 
sammen og er takknemlige for 
at vi kan ha et slikt samarbeid 
og finne ut av tingene i lag. Det 
er selvsagt hyggelig å høre at 
de eldste sier at de nå vil ta en 
sesong til og at de planlegger 
fortsettelsen ut fra ting vi kan 
hjelpe til med, sier Pettersen. 

Stå på-vilje
Men også bedriftens agne an-
satte får sin del av den positive 

omtalen. – Uten en slik stå på-
vilje som de har vist, ville ikke 
dette fungert. 
– Det var en periode her det var 
ganske hektisk, men ingen ga 
seg før siste båt hadde levert. 
Våre nye medarbeidere kom 
fort inn i rutinene og har ut-
ført en kjempejobb i lag med 

de trofaste som har vært her i 
mange år. Det gode fisket har 
også positive ringvirkninger 
for bedriftens anlegg i Rørvik 
og produksjonen der, forteller 
Pettersen.

redaksjon@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 00

Pensjonisten som 
ikke vil legge opp
John Anfinnes (70) har ene og 
alene levert 46 tonn torsk til 
mottaket i Vandsøya i vinter. 
Og han har slett ikke tenkt å 
gi seg med det.

Bruket er skiftet og små-
bendtgarna ligger klare i 
påvente på bedre værforhold. 
Da vil John igjen vende bau-
gen ut til feltene i Vikna der 
han har vært en trofast fisker 
lenger enn de fleste. Totalt 
har det blitt 55 år med tittelen 
yrkesfisker. John innrøm-
mer lett at det er enklere på 
mange måter å være fisker 
i dag enn i ungdomstiden. 
Mye har forandret seg siden 
konfirmasjonsalderen. 

Slipper sløying
For John har drevet sjøen og 
fisket trofast siden den gang, 
kun avbrutt av verneplikten 
en vinter og husbygging en 
annen. Siden han var 23 år 
har han vært høvedsmann 
på egen båt, og det er ikke få 
fisker han har sløyd opp gjen-
nom åra. Men med den nye 
sløyelinja på plass i Vandsøya 
slipper John og de andre 
kystfiskerne i Vikna å bruke 
tid og krefter på å sløye fisken. 

Det er ett bidrag til at John 
kan fortsette med det han 
liker best. Han føler at han 
bidrar med noe positivt til 
samfunnet når han er på jobb. 

– Jeg liker å si at jeg leverer 
ekte råstoff og at jeg driver 
distriktspolitikk, smiler den 
trivelige fiskeren. 

Gledelig satsing
– Det handler om bosetting 
og verdiskaping. Jeg liker å 
tro at det er en stor verdi i de 

minste båtene i flåten og at vi 
kan utgjøre en forskjell. Det 
er derfor gledelig å regis-
trere satsingen som gjøres av 
fiskekjøperne i Vikna. Det er 
med på å motivere for flere 
sesonger, slår han fast. 

Et aktivt yrkesliv i 55 år gir 
en god dose erfaring innen en 
næring som stadig er i forand-
ring. John Anfinnes er ikke av 
den typen som går rundt og er 
misfornøyd, men han innrøm-
mer at han nå er litt skeptisk 
til dagens politikk. Forslaget 
om at kvotene skal eies av 
landsiden er han totalt i mot. 
Han vil ikke bli en leilending 
som ikke selv kan bestemme 
over eget virke.

– Jeg har forståelse for nød-
vendigheten av kvotesystemet 
i seg selv, men at fiskerne ikke 
skal ha rett til å eie sin egen 
kvote og drifte den på best 
mulig måte, er ikke holdbart. 
Vi ser allerede at spekulanter 
områr seg godt i næringen, og 
det liker jeg ikke. Det er ikke 
bra at en slik fin næring skal 
bli grunnlag for forretnings-
spekulasjoner.

Svekker næringa 
– Det er ikke min stil å 
spekulere, jeg vil arbeide på 
sjøen som jeg alltid har gjort. 
Jeg tror at næringa vil svek-
kes, kanskje ødelegges, ved å 
endre på dette, slår Anfinnes 
fast. Men politikk til side, nå 
er planene for våren og som-
meren det viktigste. Der er 
det lagt inn både mer fiske og 
litt ferie, før han til høsten nok 
er å finne om bord i «Havdøn-
ning» igjen og klar for ny god 
sesong i hjemlige farvann.

BIDRAR FORTSATT: John Anfinnes, en av flere lokale fiskere 
som bidrar til å opprettholde mottaket i Vandsøya. 

Tidenes torskefiske i Vikna er historie
FORTSETTER: Brynjar Breivik satser på å holde 
på med kystfiske videre, og bidrar gjerne til at 
mottaket i Vandsøya har driftsgrunnlag videre.  

Fakta: Vikna i  nord-trøndelag

”” Uten en slik stå 
på-vilje som de har vist, 
ville ikke dette fungert
Øyvind Pettersen ved Rørvik Fisk 
om sine ansatte

ETTER ØNSKE: Den nye sløyelinja kom på plass etter signaler 
fra fiskere som trofast leverer til Vikna-mottaket.

TUNGER: Det drypper litt på den yngre garde ved godt 
fiske. David Wigdahl og Emil Settnøy har skåret delikatesser 
fra torskehodene hele vinter og sikret seg brukbart med 
lommepenger.

GOD MAT: Besøket og omsetningen på fiskarheimen har vært 
bra i vinter. I Den indre sjømannsmisjon sin tjeneste har Leif 
Martin Skagemo (fv), Inger Skagemo og Helga Buknotten sørget 
for god mat og trivelige kvelder for fiskerne og andre besøkende.

TRIVES: I alt er det levert 750 tonn torsk i Vandsøya i vinter. 
Arbeidsstokken til Rørvik Fisk stortrives og ser allerede fram 
til neste vinter. Her er fra venstre Paul Martin Wigdahl, Gintas 
Tamuleneas, Valdas Puzirko, Judita Puodziunaite og Bernt 
Hellesø.

QQVikna er en kommune i 
Namdalen i Nord-Trøndelag som 
består av i underkant av 6000 
øyer, holmer og skjær.
QQAdministrasjonssenteret ligger 

i Rørvik.
QQFiskerinæringen er den 

viktigste næringen i kommunen, 
posisjonen ute ved havet gjør 

Vikna til Nord-Trøndelags største 
fiskerikommune.
QQHøsten 2004 ble senter 

for kystkultur og kystnæring, 
Norveg åpnet av Kong Harald og 
Dronning Sonja.
QQFiskeværene Sør-Gjæslingan 

og Nordøyan er begge fredet.

ALLE FOTO: KNUT ARNE VALØ

(Bildetekst – folk på kaia)

FOTO: KNUT ARNE VALØ

(Bildetekst – fra kjøkkenet)

FOTO: KNUT ARNE VALØ

(Bildetekst – unge tungeskjæ-
rere)

FOTO: KNUT ARNE VALØ

Bildetekst – sløyelinja – to bil-
der å velge i:

FOTO: KNUT ARNE VALØ 

(Høydebilde - levering av fisk)
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Tynnere 
kval i år
Kvalfanger 
T o m m y 
S e d e n i -
ussen på 
«Rowenta 
II» har så 
langt fan-
get ni kval 
denne se-
s o n g e n . 
Kvalen han 
er kommet 
over, er imidlertid langt ma-
grere og tynnere i spekket 
enn den første kvalen han 
fanget i fjor på østkysten av 
Finnmark. 

– Mulig har kvalen mindre 
å beite på og det er tyngre 
å få tak i åte. Selv synes jeg 
ikke det var mye lodde å se 
da vi var på feltet, det var mer 
lodde der i fjor. Vi var jo å 
fisket lodde med «Rowenta» 
tidligere i år, og det var ikke 
mye forekomster. 

– Det skal sies at det også 
var mye dårlig vær, så vi fikk 
jo ikke lett rundt om kring. 
Men nå som det er så rikelig 
med torsk, så er det jo litt 
faretruende, mener Sedeni-
ussen.

– Jeg mener vi må være 
forsiktig med å høste av 
både raudåte, krill og lodde, 
tilføyer han.

Konkurranse
Havforsker Tore Haug som er 
leder for sjøpattedyrgruppen 
på Havforskningsinstituttet, 
forteller at de har observert 
at vågekvalen har blitt tyn-
nere i spekket over en lenger 
periode - og det til tross for 
at den er altetende - og at det 
er bra med både plankton, 
sild og lodde i Barentshavet.
– Det er ikke en utpreget 
matmangel i Barentshavet. 
Derfor har vi diskutert 
omkring differanseforhol-
det mellom kval og torsk. 
Torskebestanden er større 
enn på mange år og kon-
kurrerer med blant annet 
kval om maten. Når kvalen 
har et tynt spekklag, så kan 
det være et signal på at det 
er torsken som regjerer og 
er sjef i Barentshavet. Vi 
har også sett samme ten-
dens hos grønlandsselen 
som også er blitt tynnere i 
spekket.

Prisgitt svingninger
Det er likevel vanlig at kvalen 
er tynnere i spekket i april, 
når den kommer fra områder 
hvor den ikke har spist noe 
særlig på vinteren, enn hva 
den er i august-september.
– Når en kommer litt lenger 
ut på våren vil den være litt 
feitere, men den blir ikke 
like feit nå som den ble for 
ti år siden, forteller Haug.
Det i seg selv er ikke 
bekyrimgsfullt, ifølge 
havforskeren. 
– Det går opp og ned med 
de ulike bestandene, vi kan 
ikke ha samme kontroll 
på økosystemet som vi har 
med kulturlandskapet på 
land. Vi er prisgitt de natur-
lige svingningene, påpeker 
han.

Tore Haug

Refordeling ødela fisket

Jon Eirik Olsen
Harstad

Det er «Lobster»-reder Trond 
Thorsen sin oppsummering av 
årets reguleringsopplegg for 
sjarkflåten. Rederiets to sjar-
ker, en under 11 meter og en 
over, er nå i gang med den lange 
turen hjem til Veavågen i Roga-
land etter at årets vintersesong 
med garn nylig ble avsluttet i 
Havøysund i Finnmark.

– Fisk har det vært nok av, 
men reguleringsopplegget ska-
per ikke annet enn frustrasjon 
og økonomisk tap. Når man 
seiler 1.000 mil for å fiske, så 
bør man ha rammebetingelser 
som er noenlunde til å stole på. 
I stedet bommer myndighetene 
på reguleringsopplegget for an-
dre år på rad, sier Thorsen, som 
fisker i Åpen gruppe.

Mye vil ha mer…
– Refordeling nummer to ble 
ødeleggende i år. Hadde man 
holdt seg til den første, så kunne 
det gått bra med de fleste. Men 
så valgte man å lytte til de som 
hadde fått det brukbart til fra 
starten, og hadde tatt sine kvo-
ter. «Mye vil ha mer» kalles det 
for, mens et enkelt regnestykke 
ville ha fortalt myndighetene at 
den flåten under 11 meter som 
da var i fiske hadde all nødven-

dig kapasitet til å ta kvotene. 
Det visste man fra i fjor, og det 
burde ikke være nødvendig å 
gjøre samme tabben på nytt, 
sier Thorsen, som i år fikk fiske 
full kvote på en av de to båtene, 
men bare garantert-kvoten på 
den andre. Et tap på 300.000 
kroner, anslår han.

– Og det blir ikke bedre av at 
Norges Fiskarlag støttet opp om 
refordelingskravene. Det provo-
serer voldsomt, og etter mange 

års medlemskap går det mest 
sannsynlig mot utmelding for 
min del, sier «Lobster»-rederen.

Tradisjon i nord
Vintersesongen i nord har 
lange tradisjoner for Veavågen-
rederiet, og i år har «Lobster» 
og «Chantelle» med et mann-
skap på to fisket sammen med 
«Bølgen» og «Solgløtt» i samme 
størrelsesklasse.

– Vi startet i Lofoten, og 
hadde ideelle forhold – bortsett 
fra at det dabbet av med fisket. 

Skreien sto da i Henningsvær-
området – der det ble det rene 
kaos rundt leveringsmulighe-
ter. Dermed ble kursen satt 
nordover mot Havøysund og 
Hermann Export, der vi har 
vært de seks-sju siste årene 
med godt resultat. 

Mange mot øst
Men fisket for Havøysund dab-
bet også tydelig av den siste 
uka. Thorsen-rederiets båter 
kunne imidlertid sette slutt-
strek og ta fatt på hjemturen 
da, men mange fremmedbåter 
hadde ennå kvoter igjen og gikk 
østover der det fortsatt fiskes 
bra. Et viktig poeng i debat-
ten om refordelinger, påpeker 
Thorsen.

– Men for vår del bærer det 
nå hjem for å rigge om til tei-
nefiske etter sjøkreps. Så blir 
det etter hvert dorgefiske etter 
makrell, og så igjen teinefiske, 
da etter hummer, sier Thorsen, 
som har gitt hovedbåten navn 
etter dette fisket.

jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

HJEMTUR: Rogaland-registrerte «Lobster» kurser hjemover etter avsluttet vintersesong i Finnmark. FOTOS: JON EIRIK OLSEN

Fakta: SJaRkREGULERING
QQFiskerimyndighetene startet 

2015 med garanterte kvoter for 
sjarkflåten under 11 meter og 
Åpen gruppe. Disse kvotene var 
overregulert med 50 prosent. 
Etter at vanskelige værforhold ga 
flåten en treg start på vinterfis-
ket, valgte Fiskeridirektoratet å 
refordele torskekvoten med til-
legg innad i de to flåtegruppene, 
først 6. mars og så 27. mars, for å 
sikre at gruppekvotene skulle bli 
oppfisket.
QQFra mandag 13. april ble 

imidlertid fisket på det refordelte 
kvantumet stoppet på grunn 
av at store kvanta var landet i 
mellomtiden, og flåten ble justert 
tilbake til den opprinnelige kvote-
fordelingen med garanterte kvo-
ter. For båter som har kvote fra 
flåten under 11 meter, men som 
har reell lengde over 11 meter, er 
overreguleringen 25 prosent. 
Den aktuelle flåten har i tillegg 
til disse kvotene også adgang til 
å benytte ferskfiskordningen og 
tilleggene fra kystfiskekvoten.

De som allerede hadde 
gjort det godt fikk fiske 
enda mer. Mens de 
som hadde en dårlig 
start mistet nesten alle 
muligheter.

z toRSkEFISkEt

”” Det burde ikke 
være nødvendig å gjøre 
samme tabben på nytt.
Trond Thorsen om årets regulering

ÅPEN GRUPPE: «Chantelle», opprinnelig engelsk, er Thorsen-
rederiets sjark nummer to i Åpen gruppe. 

ISLAND

VEaVÅGEN, 
ROGalaNd
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Har stor tro 
på kinesisk
marked

Terje Jensen
Harstad

– Markedet 
finnes her 
allerede. Det 
handler bare 
om å finne 
fram til kun-
dene. Den 
jobben er vi 
i gang med 
nå, forteller 
fiskeriutsen-
ding Sigmund 
Bjørgo på telefonen fra Hong 
Kong.

Første skritt var markeds-
undersøkelsen i fjor som kon-
kluderte med at potensialet var 
på 20.000 tonn torsk i løpet av 
tre til fem år. I ettertid har Sjø-
matrådets mann kartlagt over 
30 importører og distributører 
i Kina som det kan være mu-
lig å samarbeide med for nor-
ske eksportører. 9. juni kobler 
Sjømatrådet disse sammen på 
en såkalt summit i Shanghai. 
Fristen for å melde seg på dit 
går ut i morgen torsdag.

Milepæl for norsk torsk
– Dette kommer til å bli en viktig 
milepæl for norsk torsk i Kina. 
Vi ser et klart behov for å knytte 
relasjoner raskt mellom nor-
ske eksportører og potensielle 
kinesiske handelspartnere. Vi 
mottar stadig henvendelser fra 
restauranter, dagligvarebutik-
ker, importører og distributører 
her i Kina som er interessert 
i torsken, forteller Bjørgo på 
Sjømatrådets webside.

– Det er tydelig noe som skjer, 
Markedet har begynt å våkne, 
mener han,

Betalingsvillige
Bjørgo er skråsikker på at de 
kinesiske kundene det her er 
snakk om, er villige til å betale 
mer for gode torskeprodukter 
enn både nordmenn og europe-
ere generelt.

– Her vil det handle om gour-
metmarkedet, restauranter og 
de aller beste supermarkedene, 
der hvor prisen ikke er avgjø-
rende, men kvaliteten. Der er 
tilbakemeldingene på kvaliteten 

på norsk torsk meget god al-
lerede. De betaler gjerne 200 
- 250 kroner kiloen for fryst 
porsjonspakket torsk, forteller 
fiskeriutsendingen.

I dag består den norske 
torskeeksporten til Kina av 
utelukkende blokkfryst torsk 
som sendes til filetfabrikker i 
Quindao og Dalian for håndfi-
letering og reeksport til Europa 
og USA.  Nå er visjonen ferdig 
porsjonspakket frosset torsk 
med kinesisk innpakning til 
supermarkedskundene i Kina, 
i tillegg til fersk torsk i sesongen 
og «frozen at sea»-torsk ellers i 
året til eksklusive restauranter.

Halvparten i blokk
Av den norske frosseneksporten 
av torsk i dag på rundt 100.000 
tonn, går minst halvparten som 
blokk til Kina. De store aktørene 
her hjemme håper nå å «ta hjem» 
en hel del av dette når de auto-
matiserte filetlinjene blir fullt 
ut operative. 

Da kan altså, om Sjømatrådets 
mann får rett, Kina bli et helt 
nytt og enda mer verdifullt mar-
ked for norsk torsk enn det de er 
i dag som «avlastningsmarked».

Torskesummit
Bjørgo lover nå de norske del-
takerne på torskesummiten i 
Shanghai 9. juni en unik mulig-
het til å presentere seg og sine 
produkter til et bredt publikum 
av relevante kinesiske handels-
partnere.

– I tillegg vil Sjømatrådet ar-
rangere en Norgesstand under 
messen «Exhibition of Chinese 
International Food, Meat and 
Aquatic Products» som går av 
stabelen i Shanghai 10-12. juni. 
Denne messen vil gi den norske 
torskenæringen enda en mulig-
het til å profilere sin bedrift, sine 
produkter og å møte nye poten-
sielle kunder, forteller Bjørgo.

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

POTENSIAL: Kina har potensial til å bli et viktig eksportmarked for norske torskeprodukter, ikke 
bare «et transittland» for filetering av norsk torsk, mener Sjømatrådet. Interessen er der allerede. 
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Fakta: torsk i kina
QQDen norske torskeeksporten 

til Kina går pr. i dag utelukkende 
til foredlingsfabrikker i Quingdao 
og Dalian.
QQHalvparten, nesten 50.000 

tonn, av den norske frossen-
torskeksporten sendes dit som 
torskeblokk.
QQFiletproduktene reeksporteres 

så til markeder i Europa og USA.
QQSjømatrådet er nå i gang med 

ei torskesatsing i Kina myntet på 
de best betalingsdyktige konsu-
mentene. Og det er det en hel del 
av i Kina nå.
QQMålet er 20.000 tonn til Kina 

av ferske og frosne torskepro-
dukter i løpet av 3 - 5 år.

Idag er Kina ei nødløs-
ning for norsk fros-
senfisk. Sjømatrådets 
kinamann tror det kan 
utvikles til et lukrativt 
torskemarked, både 
for fersk torsk og ulike 
frosne produkter.

z torsk

”” Dette kommer til å 
bli en viktig milepæl for 
norsk torsk i Kina
Sigmund Bjørgo, fiskeriutsending 
i Kina

Sigmund 
Bjørgo

√ Forsikring av båt, mannskap, utstyr og fangst
√ Tilskudd til skadeforebyggende tiltak

Slik får du kontakt: 
Havtrygd 55 55 74 00 
havtrygd.no 

Bud og Hustad 71 26 67 00 
budoghustad.no 

Nordlys 75 54 40 88 
nordlysforsikring.no

Fo
to

: S
ta

dy
ar

d

... og vi trygger deg og din familie

MS «Ballstadøy»

Sammen gir vi deg trygghet 
for båt og mannSkap
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Ole Erik Klokeide
Bergen

Kostnadskutt, mer torsk og 
makrell og bedre priser ga Ner-
gård-konsernet et omsetnings-

hopp på 200 millioner kroner 
rundt to milliarder kroner, og en 
kraftig bedring på bunnlinjen 
i fjor. Etter to år med røde tall 
er driftsresultatet i fjor på 119 
millioner kroner og resultat før 
skatt på 73 millioner kroner i 
pluss.

Snuoperasjon
Aksjonærene måtte i juli 2013 
inn med 100 millioner etter 
katastrofeåret 2012, som endte 
med over 33 millioner kroner i 
minus før skatt. Det var krise i 
hvitfiskmarkedet og eierne av 
fiskeri- og foredlingsselskapet 

Nergård gikk 
inn med 100 
m i l l i o n e r 
kroner i frisk 
kapital for å 
styrke selska-
pets finansi-
elle posisjon. 
33 prosent 
økning i tor-
s k e k v o t e n 
ga stupende 
priser og nedleggelsen av den 
pelagiske fabrikken i Bø ga 
store avviklingskostnader for 
konsernet. Håndbrekket ble satt 
på og det ble kostnadskutt på 
alle fronter.

– Vi har gjort en del endrin-
ger, og det ser nå sånn tålelig 
greit ut. I 2014 har vi omsatt 
for 200 millioner kroner mer 
enn året før. Det har vært mer 
fisk, makrell og torsk. Det er 
også en betydelig forbedring 

på driftsresultatet med 119 mil-
lioner kroner. Før skatt ender 
vi på 73 millioner kroner, sier 
konsernsjef Tommy Torvanger 
til FiskeribladetFiskaren.

– Dramatisk
Men tross betydelig bedring i 
omsetning og på resultatsiden 
er det noen mørke skyer i hori-
sonten. – De tallene inkluderer 
betydelig avsetninger for tap 
på fordringer i Russland og 
Ukraina. Dette la en betydelig 
demper på fjoråret, sier han.

– Hvor store er avsetningene 
for mulige tap?

– De er store, betydelige, men 
jeg ønsker ikke å gå i detaljer. 
Mye har gått galt, sier Torvan-
ger.

– Hvor mye betyr markedene 
i Russland og Ukraina for Ner-
gård-konsernet?

– Jeg vil mer si hva betydde de. 

Det har vært varierende, men 
det har vært de viktigste pela-
giske markeder siden vi begynte 
med sild på 90-tallet. Vi snakker 
nok i noen år om opp mot 20 pro-
sent av totalomsetningen på det 
tidspunktet, altså godt over 300 
millioner kroner. Det er drama-

tisk når slike viktige markeder 
blir stengt, sier Torvanger.

Fem trålere
– Finner dere nye markeder?

– Ja det gjør vi. Vi prøver jo 
å selge der det er etterspørsel, 
spesielt i Europa, Afrika og i 
Østen. 2015 har begynt veldig 
bra, spesielt på fangst og hvifisk-
siden. Det er også positive valu-
tanivåer nå, så det er brukbar 
konkurransekraft. Vi leser jo 
opp og ned i mente at industri-
kvoter ikke har vært noen suk-
sess for de vertikalintegrerte 
selskapene. Men det gir i alle fall 
oss muligheter med egen flåte. 
Det skulle bare vært mindre be-
grensninger på anvendelse, sier 
Torvanger som har fem trålere 
med 13 torskekvoter.

ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

Nergård AS
Tall i mill kr 2014 2013 %
Driftsinntekter	 1997	 1797,9	 11,1
Driftsresultat	 119	 44,22	 169,1
Resultat	før	skatt	 73	 -4,67

Svært dramatisk i øst for Nergård
SEnjahOpEn: Pelagisk fisk pakkes i esker i produksjonshallen på Nergårds anlegg på Senja. ARKIVFOTO: ANITA ARNTZEN

Nergård-konsernet har 
snudd minus til solid 
pluss, men har tatt 
store avsetninger for 
mulige tap i Russland 
og Ukraina. 300 millio-
ner kroner i omsetning 
er borte. – Dramatisk, 
sier konsernsjef 
Tommy Torvanger.

z reSultAt ”” Vi snakker nok i 
noen år om opp mot 20 
prosent av totalomset-
ningen på det tidspunk-
tet, altså godt over 300 
millioner kroner. Det 
er dramatisk når slike 
viktige markeder blir 
stengt
Tommy Torvanger, konsernsjef 
nergård

Tommy 
Torvanger
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Det har vært varierende, men 
det har vært de viktigste pela-
giske markeder siden vi begynte 
med sild på 90-tallet. Vi snakker 
nok i noen år om opp mot 20 pro-
sent av totalomsetningen på det 
tidspunktet, altså godt over 300 
millioner kroner. Det er drama-

tisk når slike viktige markeder 
blir stengt, sier Torvanger.

Fem trålere
– Finner dere nye markeder?

– Ja det gjør vi. Vi prøver jo 
å selge der det er etterspørsel, 
spesielt i Europa, Afrika og i 
Østen. 2015 har begynt veldig 
bra, spesielt på fangst og hvifisk-
siden. Det er også positive valu-
tanivåer nå, så det er brukbar 
konkurransekraft. Vi leser jo 
opp og ned i mente at industri-
kvoter ikke har vært noen suk-
sess for de vertikalintegrerte 
selskapene. Men det gir i alle fall 
oss muligheter med egen flåte. 
Det skulle bare vært mindre be-
grensninger på anvendelse, sier 
Torvanger som har fem trålere 
med 13 torskekvoter.

ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

Fra millionminus til millionpluss
På Brensholmen i Tromsø 
driver Ivan Lorentzen Fiske-
forretning AS, fiskemottak, 
foredling og salg av fisk og fis-
keprodukter. Selskapet økte 
driftsinntektene med drøye 11 
prosent til nesten 27 millio-
ner kroner. Driftsresultatet 
på minus en million kroner 
i 2013 ble snudd til en drøy 
million kroner i pluss i fjor. 
Resultat før skatt på nesten 
1,4 millioner kroner i minus 
fra 2013 ble i fjor snudd til 
pluss knappe 700.000 kroner. 
Egenkapitalen i Ivan Lorent-
zen Fiskeforretning er også 
snudd fra et udekket tap på 
302.000 kroner av aksjekapi-
talen på 850.000 kroner, til en 
egenkapital på 2,5 millioner 
kroner i pluss. Aksjonærene 
har skutt inn 1,5 millioner 
kroner i ekstra egenkapital i 
fjor, gjennom en aksjeemisjon 
på 850.000 kroner med en 
overkurs på 650.000.

Selskapet eies av Ingvard 
Invest AS med 70 prosent og 
Ingvard Lorentzen med 30 
prosent. Ingvard Lorentzen 
eier Ingvard Invest med 100 
prosent.

BRENSHOLMEN: Daglig leder 
og eier Ingvard Lorentzen ved 
Ivan Lorentzen Fiskeforretning 
AS. ARKIVFOTO: INGUN A. MÆHLUM

Ivan Lorentzen FIske-
ForretnIng as
Tall i mill kr 2014 2013  %
Driftsinntekter	 26,84	 24,12	 11,3
Driftsresultat	 1,06	 -1	 	
Resultat	før	skatt	 0,67	 -1,36

Salgshopp i Fresh Atlantic
Fresh Atlantic i Trondheim 
selger sjømat som norsk og 
chilensk laks, reker, hvit-
fisk som torsk, klippfisk og 
makrell. Selskapet har alt fra 
laks av sashimi/sushi-kvalitet 
til ordinær laks. Selskapet 
eies av Seafood Consulting 
AS. Bak det selskapet står 
Morten Helgesen med 70 
prosent og Bente Margrethe 
Sannes med 30 prosent. Fresh 
Atlantic hadde en eierandel 

i et selskap i Korea. Den er 
solgt i fjor med et tap, men 
som styret skriver i årsmel-
dingen, så sikrer dette en god 
salgskanal i Korea. Fresh At-
lantic hadde et hopp på nesten 

39 prosent i salgsinntektene 
i fjor. men, marginene er små 
og resultat før skatt endte på 
beskjedne 60.000 kroner.

Fresh Atlantic hadde en 
egenkapital på 3,6 millioner 
kroner ved årsskiftet. Total-
kapitalen var på 7,7 millioner 
kroner og gjelden besto ho-
vedsaklig av leverandørgjeld. 
Egenkapitalandelen var på 
rundt 47 prosent.

Fresh atLantIc as
Tall i mill kr 2014 2013  %
Driftsinntekter	 36,54	 26,37	 38,6
Driftsresultat	 0,14	 0,22	 -36,4
Resultat	før	skatt	 0,06	 0,14	 -57,1

ISLAND

ØRSta, MØRE 
Og ROMSdaL

BacaLaoFaBrIkken as
Tall i mill kr 2014 2013 %
Driftsinntekter	 10,36	 8,48	 22,2
Driftsresultat	 0,10	 0,13	 -15,4
Resultat	før	skatt	 0,01	 0,05	 -80,0

Ørsta-selskapet Bacala-
ofabrikken AS produserer 
fiskerelaterte matretter som 
Bacalao de Pedro og utvan-
net klippfisk for eksempel. 
Selskapet økte i fjor omset-
ningen med 22 prosent til 10,4 
millioner kroner. Bacalaofa-
brikken har to heltids- og to 
deltidsansatte. Marginene er 
svært små og driftsresultatet 
i fjor var på 105.000 kroner, 
mens resultat før skatt endte 
på knappe 10.000 kroner. 

Ifølge årsberetningen er 
man relativt tilfreds med 
regnskapet og styret skriver 
at årsaken er selskapet jevne 
omsetningsøkning der drifts-
resultatet viser overskudd. 
«Selskapet har vist evne til 
forbedring på omsetning og 
har positivt resultat», skriver 
styret. Selskapet hadde ved 
årsskiftet en egenkapital på 
knappe 1,1 millioner kroner, 
en egenkapitalanden på 31 
prosent. Finn Elling Sætre 
er daglig leder og har 35,93 
prosent av aksjene. Det har 
også Tone Hamre. mens Roar 
Pedersen har 9,99 prosent og 
Rune Vartdal sitter på 18,15 
prosent av aksjene.

Små 
marginer 
i bacalao 

Svært dramatisk i øst for Nergård
SENjaHOpEN: Pelagisk fisk pakkes i esker i produksjonshallen på Nergårds anlegg på Senja. ARKIVFOTO: ANITA ARNTZEN

Fakta: nergård as
QQNergård er et integrert fiskeri-

konsern med fangst fra fem egne 
torsketrålere, foredling og salg 
av fisk, både hvitfisk og pelagisk 
som sild og makrell.
QQNergår-konsernet består i 

tillegg til Nergård AS av Nergård 
Bø, Nergård Eiendom, Nergård 
Havfiske, Nergård Senja, Nergård 
Sild, Nergård Sørøya og Lofoten 
Viking. I tillegg har konsernet 
mindre aksjeposter i flere sel-
skaper. Konsernet har rundt 440 
ansatte.
QQSelskapet eies i dag av 

Nergård Invest AS (tidligere 
Søstrene Nergård AS) med 41,7 
prosent og Bollagrunn AS med 
58,3 prosent.

”” Vi snakker nok i 
noen år om opp mot 20 
prosent av totalomset-
ningen på det tidspunk-
tet, altså godt over 300 
millioner kroner. Det 
er dramatisk når slike 
viktige markeder blir 
stengt
tommy torvanger, konsernsjef 
Nergård

Telefon:  +
47 74

 39 79 00

E-post: p
ost@

marin
design.no

Web: w
ww.marin

design.no

Snakk med oss om 
design og detaljprosjektering
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Drepte millioner av laksesmolt

Bent-Are Jensen
Bodø

Marine Harvest, Cermaq og 
Aqua Gen har alle anlegg i 
området som er rammet av 
jordskjelvet. I tillegg er det en 
rekke lokale oppdrettsselskap 
i området som har hatt tap. 
Rundt regnet åtte prosent av 
all chilensk smolt- og yngelpro-

duksjon foregår i området rundt 
utbruddet. 

Stille dagen derpå
Søndag ettermiddag kom In-
traFishs representant i Chile, 
Marianne Gaedicke, tilbake til 
hjembyen Puerto Varas. 

– Vulkanen spyr fortsatt ut 
aske, men situasjonen er rolig. 
Ungene går på skolen som nor-
malt, forteller Gaedicke.

De f leste 
laksefolkene 
er tilbake i 
Puerto Varas 
og Puerto 
Monnt nå. De 
to nabobyene 
ligger en halv 
times kjøre-
tur fra hver-
andre. Puerto 
Montt ligger 
sørvendt, ved 
Stillehavet. Unntakstilstan-
den er avblåst etter Calbuco-
vulkanens utbrudd onsdag og 
torsdag.

Ikke nerøvøs
– Er du nervøs?

– Det er ingen grunn til å 
hausse opp stemningen. Livet 
går sin vante gang. To av mine 
barn på åtte og 16 går på skolen 
som normalt, men sportsakti-
vitetene på ettermiddagene er 
midlertidig avlyst. Det har å 
gjøre med luftkvaliteten. Myn-
dighetene advarer mot panikk 
og oppfordrer folk til å holde 
seg i ro. Det viktigste nå er å 
hjelpe dem som er rammet, sier 

Gaedicke.  25 millioner smolt 
og yngel befant seg innenfor 
radius på to mil fra Calbuco-
vulkanenes utbrudd.

Mye aske
Utbruddet har ennå ikke ført til 
nedfall av aske i Puerto Varas 
som ligger mindre enn tre mil 
fra erupsjonssenteret, ved foten 
av den rundt 2.000 meter høye 
Calbuco-vulkanen. 

Fem mil lenger øst ved bred-
den av innsjøen El Llanquihue 
ligger tettstedet Ensenada. Tett-
stedet er delvis begravd i aske. 
Flere steder er asken flere meter 
tjukk, forteller Gaedicke.

Fra tidligere Calbuco-utbrudd 
vet man at de varer lenge. Ak-
kurat denne vulkanen er kjent 
for det.

– Vi har så langt vært heldig. 
Men vi gruer oss til vinden snur.

Vulkanutbruddet har skapt 
elver av aske som har blandet 
seg med jord, vann og leire.

Store skader
Marine Harvest er nå i tett dia-
log med sitt forsikringsselskap. 
Selskapet har mistet 6,8 millio-

ner smolt, 2,4 millioner egg og 
rundt 3700 stamfisk. Foreløpige 
beregninger tilsier at skadeopp-
gjøret fra fysiske eiendeler vil 
overgå bokførte verdier. I tillegg 
er biomassen forsikret. Utfallet 
av dialogen er forsikringssel-
skapet er usikkert.

Marine Harvest har to anlegg 
i området som er definert som 
faresone; settefiskanlegget Rio 
Blanco og stamfiskanlegget Co-
pihue.Tidligere Norsk Lakseavl, 
nå tysk eide Aqua Gen, skal ha 
blitt påført alvorlige skader 
på sitt topp moderne anlegg i 
området,

Cermaq har også hatt betyde-
lig skade på klekkeriene.

ba@intrafish.com
Telefon: 75 54 49 09

UTBLÅSING: Forrige torsdag hadde Calbuco-vulkanen utbrudd, noe som har rammet flere av de store oppdrettsselskapene i området.  FOTO: INTRAFISH

Fakta: CalbuCo
QQCalbuco-vulkanen hatt minst 

ni utbrudd siden 1837; det siste 
var et beskjedent utbrudd i 1972. 
Det siste større utbruddet var i 
1961, ikke lenge etter det store 
jordskjelvet i 1960. 
QQUtbruddet skjedde natt til tors-

dag forrige uke. Ingen personer 
er om kommet, men det er store 
materielle skader på. Landsbyen 
Ensenada er rammet, samt flere 
smolt og yngelanlegg i området. 
QQFolk er urolige for at asken skal 

fortsette å sprute ut av vulkanen 
lenge. Tidligere utbrudd har vart i 
månedsvis og lenger enn det.

Jordskjelvet i Chile 
har slått ut deler av 
oppdrettsnæringen i 
landet. Skjelvet førte 
blandet annet til at 
Marine Harvest har 
mistet millioner av 
smolt, egg og stamfisk. 
Også Aqua Gen og 
Cermaq har hatt store 
tap.

z miljø

”” Vi har så langt 
vært heldig. Men vi 
gruer oss til vinden 
snur
Marianne Gaedicke, IntraFishs 
representant i Chile

Marianne 
Gaedicke

Sparker i gang debatt om hva Nordsjøen betyr for oss
Mannen Christiekonferansn 
har fått navnet fra, Wilhelm 
Christie, var en brobygger. 
Dermed ville den gamle stor-
tingsmannen trolig likt Nord-
sjøen som tema, et område 
som også har vært kime til 
mye konflikt, når konferansen 
avholdes i Bergen i dag.

– Formålet er at det skal 
være en arena for dialog mel-
lom universitetets forskere 
og omverden, som næringsliv, 
politikk og beslutningstakere, 
forteller Leif Ove Larsen, leder 
av programkomiteen.

Christiekonferansen har nye 
temaer for hvert år, men det 

er første gang de tar utgangs-
punkt i et geografisk område.

– Samtidig er det nærliggende 
for oss å rette blikket mot ha-
vet, siden Universitet i Bergen 
driver mye marin og maritim 
forskning, sier Larsen.

Nordsjøen er nemlig mye 
mer enn et geografisk område, 

blant annet historisk, kulturelt 
og teknologisk. Fiskeri og hav-
bruk har fått  en sentral plass i 
konferanseprogrammet.

– Det gjør det til et interessant 
prisme for å kaste lys over hva 
Nordsjøen har betydd, betyr 
og vil bety i fremtiden. Vi tar 
utgangspunkt i Nordsjøens 

ressursutnyttelse. Området 
har vært både en ferdselsåre, 
matfat og energikilde, samt en 
arena for verdiskaping og tek-
nologisk utvikling, sier Larsen.
n Følg konferansen på fbfi.no

hermod.hove@fbfi.no
Tlf. 55 30 22 33
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Liten sjanse for endringer
Audun Maråk i Fiskebåt tror 
det er liten sjanse for at det 
blir endringer i årets kvote-
anbefalinger, men ser likevel 
ikke helt bort fra det.

– Muligheten ligger der, 

men den er dessverre ikke 
stor. Vi har ikke tilstrekkelig 
med nye data og har begren-
set med tid til å evaluere de 
data vi har, sier Maråk. 

Han er likevel tilfreds 

med at politisk ledelse i 
fiskeridepartementet ønsker 
at Havforskningsinstituttet 
øker innsatsen på ressurs-
forskning i sitt tildelingsbrev 
til institutttet for 2015.

– Dette har Fiskebåt bedt 
om og vi er selvsagt fornøyd 
med at det skjer. Vi har full til-
litt til det arbeide HI gjør når 
det gjelder ressursforskning, 
men vi ønsker at de får mer 

ressurser, slik at de kan 
forske med større sikkerhet i 
dag. De vil Norge tjene på, sier 
Maråk.

Kjersti Sandvik
Bergen

Denne våren har vært preget 
av sterk misnøye blant fiskere 
på instituttets kvoterådgivning 
på sild. De fire organisasjonene 
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, 
Pelagisk Forening og Sjømat 
Norge skrev nylig et felles leser-
brev der de gjorde rede for sin 
kritikk. Men både departemen-
tet og Nepstad understreker at 
møtet mellom dem var avtalt 
før brevet som uttrykte sterk 
misnøye fra fiskerne på institut-
tets kvoterådgivning på sild. 

Ingen prestisje
– Det var et helt greit møte med 
departementet der vi orienterte 
om vår bakgrunn og vårt syn 
i saken, sier Tore Nepstad, di-
rektør ved Havforskningsin-
stituttet. 

– Hva var hensikten med 
møtet?

– Det må du nesten spørre 
departementet om. Vi tillater 
oss å ha våre synspunkter i 
denne saken og det orienterte 
vi departementet om. Ut over 
det orienterte vi om systemet 
for kvotefastsettelse i ICES. 

Fiskerne mener det har gått 
prestisje for forskerne i denne 
saken, noe Nepstad avviser.

– Jeg opplever at det er ri-
melig grei konsensus blant for-
skerne. Dersom det ikke hadde 
vært det, hadde det vært greit 

å kommuni-
sere ut. 

N e p s t a d 
mener insti-
tuttets kvote-
anbefalinger 
heller ikke 
har ført til 
et vanskelig 
forhold mel-
lom fiskere 
og forskere.

– Vi har 
ulike syn og det må partene 
håndtere. Kvoteberegningene 
er gjort på bakgrunn av våre 
og andre lands undersøkelser 
og de er utviklet gjennom det 
internasjonale havforsknings-
rådet, ICES. Hvis noen tviler 
på disse tallene, ligger doku-
mentene åpne for innsyn, sier 
Nepstad.

De fire organisasjonene har 
på bakgrunn av tall fra ICES 
beregnet at en mulig feil i årets 
kvoteanbefalinger kan bety et 

inntekstap på to milliarder 
kroner hvis førstehåndsverdien 
settes til fem kroner per kilo.

– Det kan godt hende det får 
store økonomiske konsekven-
ser, men vi må basere våre be-
regninger på vitenskapelige 
tall, sier Nepstad til Fiskeri-
bladetFiskaren.

Evaluering
Audun Maråk, leder i Fiske-
båt, som tok initiativet til felles 
brevskriving, sier til Fiskeri-

bladetFiskaren at han har hatt 
godt kontakt med ledelsen på 
Havforskningsinstituttet etter 
brevskrivingen.

– Hensikten med brevet var 
å peke på hvor viktig det er 
å satse på ressursforskning, 
og særlig NVG-sild. Det skjer 
prosesser på HI nå, der ulik 
data evalueres. Hvis det kom-
mer fram at det er gjort feil, må 
kvoterådene for 2015 evalueres 
på ny. Ut fra den dialogen jeg 
har hatt med politisk ledelse, 
deler de denne oppfatningen 
i departementet, sier Maråk.

Han tror det er noe som ikke 
stemmer i årets kvoteanbefa-
ling.

– Men så var det å finne nåla 
i høystakken, sier Maråk. 

– Det er ikke lett, men det er 
viktig at jobben blir gjort og at 
det skjer en evaluering.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Mobil: 932 56326

Audun 
Maråk

uenighet: Det er stor uenighet blant fiskere og forskere om kvoterådgivningen for 2015. Her fra forskningsfangst av sild utenfor Vesterålen, «Johan Hjort» våren 
2009. ARKIVFOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Fakta: Uenighet
QQ15.april i år sto et leserbrev på 

trykk i FiskeribladetFiskaren der 
de fire organisasjonene Norges 
Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk 
Forening og Sjømat Norge kriti-
serte Havforskningsinstituttets 
kvoterådgivning på sild.
QQKritikken går ut på:
QQStor usikkerhet rundt årets 

kvoteanbefalinger.  
QQÅrets kvote på NVG sild er mye 

lavere enn hva som er bærekraf-
tig forsvarlig. 
QQDette begrunner de med 

beregnet gytebestand fra det in-
ternasjonale havforskningsrådet 
ICES årene 2007 og 2014.
QQ I 2008 var totalkvoten 1.5 mil-

lioner tonn NVG-sild
QQ I 2015 var totalkvoten 283.000 

tonn

Havforskningsdirektør 
Tore Nepstad ble 
innkalt til møte med 
statssekretær Amund 
Drønen Ringdal for å 
gi en orientering om 
arbeidet med blant 
annet kvoterådgivning. 

z Forskning Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
Telefaks: 55 21 33 01
Adresse: Sandbrogaten 5–7, 5003 Bergen

Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt 5.000 tegn (ca. 750 ord).
Underinnlegg/replikk: Maksimalt 1.500 tegn (ca. 250 ord).
FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg 
som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i 

elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres 
ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til 
redaksjonen@fbfi.no
Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer.
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Misnøyen er basert på 
sprik mellom fiskernes 
egne observasjoner og 

vurderinger av bestandsstør-
relser og ICES bestandsvur-
deringer og kvoteråd på de 
samme, samt kvaliteten på 
de vitenskapelige data som 
er grunnlaget for rådgivnin-
gen. Usikre data gir større 
usikkerhet og følgelig lavere 
kvoter og verdiskapning 
enn det fiskeressursene gir 
bærekraftig grunnlag for.

Etter fremleggelsen av kvo-
terådet for NVG-sild for 2015 i 
oktober 2014 forverret situa-
sjonen seg dramatisk. Ned-
gangen i sildekvoten siden 
2009 er uten sammenligning 
den kraftigste nedgangen 
som er sett siden en begynte 
å gi kvoter for NVG-sild på 
1970-tallet. Tilsvarende er 
nedgangen i beregnet gyte-
bestand i perioden 2009-2015 
raskere enn det som er bereg-
net under den legendariske 
sildekollapsen på 1960-tallet 
og en kan med tyngde kalle 
bestandstallene ICES har lagt 
frem årlig etter 2009 en ny 
og alvorlig sildekollaps. Dette 
illustrerer på en god måte 
dramatikken i rådet ICES ga 
for NVG-sildekvote for 2015.

Underliggende feil
Går en nærmere inn på det 
vitenskapelige grunnlaget 
for rådgivningen for NVG-
sild i perioden 2009-2015 er 
det mange forhold som tyder 
på at en eller flere alvorlige 
underliggende feil i dataset-
tene og analysene som ligger 
til grunn for kvoterådene som 
er gitt i perioden. Eksempler 
på slike indikasjoner er et 
uforklart sterkt fall i toktes-
timatene i det internasjonale 
toktet i mai i Norskehavet 
etter 2009, et sterkt negativt 
såkalt retrospektivt signal 
i tilbakeberegningen av 
gytebestanden og et uforklart 
sterkt dødelighetssignal for 
2002-årsklassen.

Basert på en stor sannsyn-
lighet for feil i årets kvoteråd 
kombinert med misnøyen 
med kvoterådet for 2015 tok 
de norske pelagiske fiskerne 
initiativ til et direkte samar-
beid med Havforskningsinsti-

tuttet og finansierte en stor 
del av et gytetokt i februar 
2015. Dette ble gjort for å 
innhente et ekstra datapunkt 
for gytebestandstørrelsen i 
2015 som kunne støtte eller 
avkrefte mistanken om feil 
i kvoterådet for 2015. Tok-
tet ble gjennomført i nært 
samarbeid mellom Havfors-
kningsinstituttet og fiskerne. 
Det ble også avholdet et 
konstruktivt møte med HI 
dette året knyttet til ressurs-
forskning generelt og med 
spesielt fokus på situasjonen 
for NVG-sild spesielt.

Uttalelse fra HI
Gytetoktet i 2015 ga en relativ 
indeks på 6.2 millioner tonn 
for gytebestanden av NVG-
sild mens det tilsvarende 
siste gjennomførte gytetoktet 
i 2008 ga en indeks på 7.2 
millioner tonn. Gytetoktin-
deksene fra 2008 og 2015 
indikerer altså en nedgang 
i gytebestanden på ca 14% 
mellom de to årene. Ser en 
på tilsvarende nedgang i 
beregnet gytebestand mellom 
de to årene basert på ICES 

Advice Sheet for NVG-sild 
fra 2007 og 2014 var bereg-
net gytebestand i 2008 11.9 
millioner tonn mens den for 
2015 er beregnet til 3.5 mil-
lioner tonn, altså en nedgang 
på ca 71%. En annen måte å 
beregne nedgangen på er å 
sammenligne den tilbakereg-
nete gytebestanden i 2008 
med beregnet gytebestand i 
2015. Denne sammenlignin-
gen viser ifølge ICES Advice 
Sheet fra 2014 en nedgang 
i gytebestanden på ca 50%, 
fra 6,9 til 3,5 millioner tonn. 
I begge tilfeller er beregnet 
gytebestandsnedgang, og 
derved kvoteråd, mellom 
2008 og 2015 mye større enn 
det nedgangen i gytebestand 
basert på gytetoktene på ca 
14% skulle tilsi og underbyg-
ger videre mistanken om en 
feil i kvoterådet for 2015. 

Store tap
Basert på resultatene fra 
gytetoktet i 2015 skriver 
Havforskningsinstituttet på 
sin hjemmeside at ’mye tyder 
på at nedgangen i bestanden 
av norsk vårgytende sild kan 
være noe mindre enn de of-
fisielle tallene fra ICES viser’. 
Vi mener at Havforskningsin-

stituttets uttalelse indikerer 
at instituttet er klar over at 
det kan ligge en eller flere 
feil til grunn for årets råd på 
NVG-sild, og at instituttet er 
på linje med fiskernes oppfat-
ning av situasjonen.

Som det fremgår av tallene 
over fra ICES indikerer de at 
årets kvote på NVG sild kan 
være mye mindre enn det det 
reelle ressursgrunnlaget tilsi-
er er bærekraftig forvaltning 
av bestanden i 2015. Hva kan 
i så fall et slikt tap represen-
tere i form av mat og verdier? 
Sammenligner vi igjen 2008 
og 2015 var totalkvoten i 2008 
1.5 millioner tonn mens den 
i 2015 er redusert til 283.000 
tonn. Sier vi at feilen i kvote 
kan ha ført til en tapt fangst 
i 2015 på 400.000 tonn for 
norske fiskere representerer 
dette 1.2 milliard måltider om 
vi regner en 330 grams sild 
pr måltid. I verdier tilsvarer 
det 2 milliarder kroner om vi 
regner en førstehåndsverdi 
på 5 kroner pr kilo. Hva et 
slikt tap betyr i verdier for 
landindustri, sysselsetting 
langs kysten og sistehånds 
omsetningsverdi har vi ikke 
regnet på, men de negative 
konsekvensene blir store. 

ICES planlegger å gjen-
nomføre et såkalt benchmark 
assessement i 2016 som vil 
kunne avdekke eventuelle feil 
som kan ligge i årets kvote-
råd. Tallene over illustrerer 
på en tydelig måte hvorfor 
norske fiskere ikke kan 
akseptere tidsplanen ICES 
har lagt, men krever at årets 
kvoteråd blir gjennomgått og 
kvalitetssikret før og under 
årets ICES Working Group 
on Widely Distributed Stocks, 
WGWIDE, i august 2015. Der-
som dette arbeidet avdekker 

feil må det føre til en revi-
dering av årets kvoteråd for 
NVG-sild i forbindelse med 
fremleggelsen av kvoterådet 
for 2016 i oktober 2015. På 
denne måten kan et eventuelt 
tilleggskvantum på NVG 
kvoten for 2015 fiskes høsten 
2015. 

Revidering
Det er en samlet norsk pela-
gisk sektor representert ved 
de undertegnende organisa-
sjonene som ber om at årets 
sildekvote må kvalitetssikres 
og eventuelt revideres som 
skissert over. Det er knapt 
med tid og arbeidet må 
starte snarest. Næringen ser 
det som en forutsetning at 
arbeidet skjer i åpne former. 
Næringen viser også til 
fremsatte forslag om endrin-
ger i toktgjennomføring som 
omhandler bruk av sonar 
under mai og juli-august 
toktene og full dekning av 
sildebestanden under toktet i 
juli-august. 

Næringen ønsker å bygge 
videre på et åpent og kon-
struktivt samarbeid mellom 
norsk fiskeriforsking, forvalt-
ning og næring. Å jobbe 
åpent sammen og å utveksle 
synspunkter og kompetanse 
i enda større grad enn til nå 
mener vi vil være positivt for 
alle miljøer, og en viktig for-
utsetning for å styrke norsk 
fiskerinæring for fremtiden. 

Avslutningsvis vil nærin-
gen påpeke at den ikke på noe 
tidspunkt vil ha som agenda å 
få størst mulig kvoter av noe 
fiskeslag. Næringen ønsker 
kvoter nærmest mulig opp til 
de reelle forhold i den enkelte 
bestand basert på best mulig 
vitenskap. 

Nøkkelen til bære-
kraftig høsting

”” Vi mener at 
Havforsknings-
instituttets 
uttalelse 
indikerer at 
instituttet er 
klar over at det 
kan ligge en 
eller flere feil til 
grunn for årets 
råd på NVG-sild, 
og at instituttet 
er på linje 
med fiskernes 
oppfatning av 
situasjonen

Kjell 
Ingebrigtsen er 
leder i Norges 
Fiskarlag.

Audun Maråk 
er direktør i 
Fiskebåt

Torstein 
Solem er leder 
i Pelagisk 
Forening

Sverre 
Johansen 
er direktør 
for industri i 
Sjømat Norge

Over tid har det bygget seg opp en redusert tillit blant 
de norske fiskerne med ICES kvoterådgivning, skriver 
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening og 
Sjømat Norge i dette innlegget.

KRITISK: Fire 
store fiskeri– og 
sjømatorganisasjoner 
mener forskernes råd 
på NVG-sild er feil. 
ILL.FOTO: HAVFORSKNINGS-
INSTITUTTET

Innlegg

z forskning
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Full splid om sildebestanden igjen

Einar Lindbæk
Ålesund

Initiativtaker og leder for fis-
kerne i samarbeidsprosjektet 
om vinterens sildetokt, Torfinn 
Gangstad, avslører at det er blitt 
store problemer i forbindelse 
med beregninger av resultat 
fra toktet.

– Prosessen etter toktet 
viser at ledelsen i Havfors-
kningsinstituttet ikke har 
som mål å finne ut hvor stor 
NVG-sildebestanden er, men 
bruker i stedet alle midler for 
å bevise at de har rett. Behovet 
for å vise at de har rett er blitt 
sterkere enn kjønnsdriften, 
tordner Gangstad.

Feilberegningen av sildebes-
tanden som ligger til grunn for 
det internasjonale forsknings-
rådets anbefalte fiske på NVG-
sild, var utgangspunktet for at 
fiskerne krevde å få tilbake 
vinterens gytetokt på NVG-sild. 
Det ble gjennomført i februar i 
samarbeid med, og med betyde-
lige midler fra, fiskerne.

Samarbeidet ble betegnet 
som svært godt under toktet fra 
begge parter, selv om spiren til 
de store problemene som viser 
seg nå, startet allerede da.

Tall med svakheter
– I det «relative» tallet fra tok-
tet på 6,2 millioner tonn, er det 
ikke korrigert for noen av de 
svakhetene vi pekte på under 
toktet i forhold til å få målt hele 
gytebestanden. To av svakhe-
tene kunne det gjøres noe med, 
i følge toktleder, sier Gangstad 
og viser spesielt til:

– Våre målinger mot en sil-
destrøm som gikk med 25 nau-
tiske mil i døgnet. Her skulle 
30-40 prosent legges til i for-
hold til det akustikken viste.

– Den andre svakheten med 
målingen var at vi lå i land i 

over to døgn på grunn av uvær.
– Det er ikke blitt korrigert 

for noen av disse målbare svak-
hetene i det som skulle vise seg 
å bli et «indekstall» fra toktet, 
sier Gangstad, som betegner 
det som skjedde etter toktet 
som «regnegalskap».

Stoppet bestandstall
– Problemene toppet seg full-
stendig da ledelsen i HI ville 
offentliggjøre et «absoluttall» 
fra toktet, etter beregninger fra 
av akustikerne som var med på 
toktet. Etter justeringer opp og 
mest ned, viste dette tallet en 
gytebestand på 3,7 millioner 
tonn. Etter sterkt press fra fis-

kersiden ble offentliggjøring 
av dette tallet stoppet, sier 
Gangstad.

Feil i tallene
Gangstad sier både fiskere og 
forskere er enige i at det ligger 
en feil i tidligere års beregnin-

ger av sildebestanden. Hi skal 
lete etter feilen, men fiskerne 
vil ha med nå frittstående 
forsker Jens Christian Holst 
i letearbeidet. Holst var leder 
for NVG-sildeforskningen da 
feilen oppstod, men HI vil ikke 

KRITISK: Fisker og deltaker på vinterens sildetokt, Torfinn Gangstad fra Midsund, er svært kritisk til havforskerne i etterkant av vinterens store sildetokt. ARKIVFOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

Fakta: NVG-måliNGeNe
QQ Indeks gytebestand: Et relativt 

mål på bestanden. En såkalt 
indeks og kan kun sammenlig-
nes med tidligere indekser fra 
samme toktserie. Indeksen for-
teller om svingningene i bestan-
den – om den er stabil, minkende 
eller økende. Sist kjente indeks 
gytebestand i vintertokt på NVG-
sild: 6,2 millioner tonn fra vinter 
2015.
QQAbsolutt gytebestand: Indek-

ser fra gytebestanden, silde-
larvetokt og maitokt blir brukt 
sammen med data fra fiskeriene 
til å gi et absolutt nivå på bestan-
den. Dette absoluttnivået blir så 
brukt som grunnlag for kvotean-
befalingene. Sist kjente absolutt 
gytebestand: 3,5 millioner tonn, 
anslått av ICES/HI oktober 2014.

Fredsidyllen mellom 
fiskerne og forskerne 
etter vinterens sil-
detokt slår sprekker. 
Det er full splid om 
toktresultatet.

z NVG-sild

”” Behovet for å vise 
at de har rett er blitt 
sterkere enn kjønns-
driften
Torfinn Gangstad, fisker og initia-
tivtaker til sildetoktet

Måling ble indeks av bestanden
Fiskerne og 
forskerne 
avtalte 
å meng-
demåle 
gytebestan-
den på sild 
i vintertok-
tet. Resul-
tatet ble 
en indeks 
som antyder svingning i 
bestanden og med en stor 
feilmargin.

Administrerende direktør 

Tore Nepstad i HI sier opp-
draget er utført i henhold til 
avtalen:

– I avtalen jeg har signert 
med Norges Sildesalgslag om 
gjennomføring av vintertok-
tet heter det helt riktig at vi 
skal mengdemåle gytebestan-
den av norsk vårgytende sild. 
Det har vi  gjort.  På tidligere 
vintertokt har vi målt gytebe-
standen og gitt resultatet som 
en indeks. For eksempel rap-
porterte vi en indeks på 7,2 i 
2008. Det er likeverdig med 

indeksen på 6,2 vi har målt 
på årets tokt. Denne indeksen 
inngår i videre. Jeg kan ikke 
se at vi har gjort noe annet 
enn det som står i kontrakten, 
sier Nepstad.

Leder for arbeidsgruppa 
blant fiskerne, Audun Maråk, 
er innforstått med at vinter-
toktet endte opp med indeks.

– Det var samtidig en 
måling av gytebestanden målt 
opp mot de resultater som 
kom sist det var slike målin-
ger, sier Maråk.

Tore Nepstad

NVG-silda skal følges tett

Einar Lindbæk
Ålesund

– Mye står på 
spill for hele 
kysten i for-
hold til den 
nøkkelbes-
tanden som 
N VG - si lda 
er. Det er 
klart at det 
også er noe 
som står på 
spill for Havforskningsinstitut-
tet, men det må være viktigere 
for HI å innrømme at her har 
vi bommet enn å tvilholde på 
standpunkt som ikke kan være 
riktig. Det vil bygge tillitt, sier 
Audun Maråk i Fiskebåt som le-
der arbeidsgruppa for fiskerne 
som har samarbeidet med fis-
kerne om vinterens gytetokt 
på NVG-silda.

Det er forsoning, samarbeid 
og den gode tonen fra vinterens 
sildetokt som både fiskere og 
forskere ønsker å videreføre. 
Samtidig stiller fiskerne krav 
om målrettet forskning og prio-
riteringer som fortsetter å løfte 
fram forskningen på NVG-silda 
som ressurs.

Prioriteringer
Under dagens møte vil fis-
kerne legge fram sine forslag 
til prioriteringer innen res-
sursforskningen, godt støttet 
at et utspill fra Nærings- og 
fiskeridepartementet i desem-
ber som foreslår at mer av 
forskningsmidlene dreies mot 
ressursforskning.

– Vi ønsker svar på hvordan 
HI ser at vi kan bidra videre i 
forskingssamarbeidet også i 
forhold til maitoktet på NVG-
sild og makrelltoktet i juli 
og august, hvor vi ønsker at 

NVG-silda skal bli like viktig 
som makrellen og gjennom 
metodikkarbeidet. Den store 
erfaringer våre fiskere har, 
kan være en stor ressurs for 
havforskningen, sier Maråk.

Maråk sier at fiskerne har 
satt seg et klart mål om å få 
så god dokumentasjon på den 
reelle gytebestanden på NVG-

sild i løpet av det toktet som er 
gjennomført og de toktene som 
kommer, at det gir grunnlag for 
at ICES skal kunne komme med 
en ny og bedre anbefaling på 
NVG-sild i løpet av høsten for 
2015 og selvsagt for 2016.

Fatale følger
– Fiskerne er opptatt av å få en 
riktig anbefaling av å høste på 
en bestand bygd på et vitenska-

pelig grunnlag og gode målin-
ger. Å ta ut for lite av en bestand 
er feil og vi ser at den meget lave 
anbefalingen på NVG-sild kan 
få fatale følger for enkeltaktører 
i den mest sildeavhengige delen 
av fiskeflåten. 

– Hvis  enkeltaktører må 
kaste kortene fordi de ikke får 
høste normalt av en bestand 
de kunne ha høstet mer på, er 
det selvsagt svært alvorlig, sier 
Audun Maråk.

Høstens råd gjelder
Han legger til at situasjonen 
er alvorlig for den mest silde-
avhengige flåten, pelagisk trål, 
kystnot og ringnot uten kolmu-
lekonsesjoner. Selv om det kom 
optimistiske signaler fra vin-
terens gytetokt, er det fortsatt 
ICES anbefaling for 2015 på 
et totaluttak på 283.000 tonn 

NVG-sild som gjelder. Det ut-
taket bygger på en gytebestand 
på beskjedne 3,5 millioner tonn 
i 2015, basert på målinger fra 
mailtoktet i de siste årene.

Kjernen i arbeidsgruppa for 
fiskere med Audun Maråk, Tor-
finn Gangstad og Jens Christi-
an Holst møttes nylig i Ålesund 

for å forberede møtet med HI. 
Det er organisasjonene som i 
dag møter HI. Fra næringen 
møter Norges Fiskarlag, Fis-
kebåt, Pelagisk forening, FHL 
og Sjømannsforbundet.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

TOKT: «Ligrunn» var ett av tre fartøy som gjennomførte vinterens gytetokt på NVG-silda. 
ARKIVFOTO

Fakta: sildetokt 
QQMålingen av sildebestanden i 

vinter, har vært et samarbeids-
prosjekt mellom fiskere og for-
skere. Forskningstoktet ble gjen-
nomført med fartøyene «Nybo», 
«Inger Hildur» og «Ligrunn» i to 
uker fra begynnelsen av februar, 
med noen dagers landligge på 
grunn av uvær. Toktet startet 
fra Mørekysten og ble avsluttet 
på Malangsgrunnen og i noen 
fjorder i Troms.
QQDette er det første forsknings-

samarbeidsprosjekt mellom 
fiskere og forskere på NVG-sild 
i nyere tid og ble underveis 
karakterisert som svært godt fra 
begge parter.
QQ I ettertid skal det ha vært 

dragninger og diskusjoner mel-
lom partene om beregningene av 
de målte resultater.
QQAril Slotte fra Havforsknings-

instituttet har ledet toktet, mens 
fiskerne sin arbeidsgruppe 
består av Torfinn Gangstad, 
Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar 
Bakken, Jens Christian Holst og 
Audun Maråk.

Havforskningsinstitut-
tet skal møte nærings-
organisasjonene i dag 
for å drøfte videre 
samarbeid og utvikling 
av forskningsinnsatsen. 
Forskning på NVG-silda 
skal fortsatt flagges 
høyt. 

z Forskning

”” ...den meget lave 
anbefalingen på NVG-
sild kan få fatale følger 
for enkeltaktører i den 
mest sildeavhengige 
delen av fiskeflåten 
Audun Maråk, Fiskebåt

Et mulig tap for fiskerinæ-ringa i årets sildefiske er en ting. Regner man inn tapte inntekter i pelagisk sektor over flere år, blir det snakk om langt høyere tall.

«Vanskjøtsel»– Mye kan nå tyde på at vi har fisket for lite makrell og for lite sild i ganske lang tid, og dermed tapt betydelige summer på «vanskjøtsel» av bestandene. Hvilke beløp det kan være snakk om finnes det neppe utregninger på i dag, men det er påfallende at dette synes å være nærmest uinteressant for politikerne. Det vises tydeligst i hvordan forskningsinnsatsen priori-

teres, sier Kjell Bjør-nar Bakken, kystno-treder fra Nordland og medlem av arbeids-gruppa for fisker-sida under toktet.– Vi er jo inne i denne næringa med et langsiktig perspektiv. Vi bygger båter med tanke på å fiske i kanskje 20 år. Nå har både landsida og flåten strukturert etter de bestandsberegninger som er kommet fra forskerne og fulgt opp av politikerne. Vi er 

nå godt i gang med et positivt samarbeid mellom fiskere og forskere. Og da er det på høy tid at også politikerne kommer på banen og viser interesse for den næringa som sies å skulle ta over etter oljen, sier Bakken.

Økt kvote til høsten– I første omgang bør resulta-tene fra gytetoktet, sammen med ytterligere forskning i tiden framover, gi økt kvote av nvg-sild allerede i høst.– Det som slår meg er at det bestandstallet på 6,2 millioner tonn som nå er offentliggjort fra HI, må karakteriseres som et svært nøkternt tall. For å si det pent. Jeg er derfor over-

Det er anslagsvis 3000 fiskere i sildeflåten som er avhengige av forskernes kvoteanbefa-linger. Målt i gjennomsnittlig fangstverdi per fisker betyr det at tapet i feilberegnet gy-tebestand er på rundt 350.000 kroner for hver sildefisker i år.Ut fra statistikker i Norges Sildesalgslag er det 365 båter som leverte NVG-sild i 2014. Det store antallet finnes i kystflåten, som teller over 260 fartøy, mens havfiskeflåten har rundt hundre fartøy i ringnot og trål. Havfiskeflåten fisker det meste av silda og har over 1300 fiskere i aktivitet.  Silde-fisket har i tillegg stor ring-virkning på administrasjon av rederi, landindustri, servi-

cetjenester og eksportvirk-somheten. Det er derfor langt flere enn de 3000 fiskerne som berøres av sildekvotene.

Milliardtap på feilmålt sildebestand

Einar Lindbæk,Jon Eirik Olsen og Ketil Svendsen (grafikk)Ålesund/Harstad

Dette er klart etter at resultatet fra vinterens sildetokt forelig-ger. Den norske kvoten i år er satt til 172.000 tonn, som er rundt 61 prosent av den totalt anbefalte kvoten fra det internasjonale forskningsrådet ICES sist høst, med uforbeholden støtte fra det norske Havforskningsinstitut-tet. Totalkvoten (TAC) ble satt til 283.000 tonn.

Gytebestanden avgjørDen store forskjellen ligger i størrelsen på gytebestanden, som er forskernes beregning av totalbestanden. Gytebestanden som ligger til grunn for årets eksisterende kvote er basert på en total bestand på 4,12 millioner tonn. Det er dette grunnlaget som fiskerne hele tiden har ment er helt galt og som ledet til det gjennomførte vintertoktet på NVG-sild. Den store nedskrivningen av anbefalt sildekvote (TAC), skjer når gytebestanden er under fem millioner tonn.Gytebestanden nå er målt til 6,2 millioner tonn, mer enn to millioner tonn over gytebe-standen som ligger til grunn 

for årets kvoteberegning. Det betyr at total TAC (anbefalbar fiske totalt) kunne ha vært satt til 620.000 tonn, i stedet for den gjeldende anbefalingen på 283.000 tonn. Det handler om mer enn en fordobling av det som kunne ha vært anbefalt, sammenlignet med det som faktisk ble anbefalt sist høst.

MilliardtapTil sammenligning ble gytebe-standen på NVG-sild i 2012 målt til 6,14 millioner tonn, noe som ledet til en totalt anbefalt kvote (TAC) i 2013 på 619.000 tonn.For Norge betyr den nye målingen av gytebestanden en NVG-sildekvote på 378.000 tonn i stedet for årets tildelte kvote på 172.000 tonn. Over en milliard i fangstverdi renner ut i ingen- ting for de rundt 3000 fis- kerne som fisker NVG- s i l d årlig. FBFIs anslag viser at norske fiskere ta-per fangstinntekter på over en milliard. Med 20 prosents påslag i eksportleddet, betyr det et anslagsvis tap på nær 1,3 milliarder kroner nøkternt beregnet.Hav forsk nings-i n s t i  t u t t e t s forsk n ings  -sjef Harald L o e n g h a r i k k e vært tilgjenge-lig for å kommentere de nye målingene på gytebestan-den av NVG-sild. einar.lindbak@fbfi.noMobil: 932 56323

Fakta: sildetokt
Norge taper anslagsvis 
opp mot 1,3 milliarder 
kroner i eksportinn-
tekter som følge av 
feilslått beregning av 
NVG-sildebestanden 
for 2015. Fiskerne alene 
taper over en milliard 
av dette.

z sildebestand

Tokt i april og maiHavforskningsinstituttet skal gjennomføre et sildelarvetokt i april og et nytt økosystem-tokt i Norskehavet i mai. Resultatene fra disse toktene legges frem i den internasjo-nale bestandsvurderingen i september sammen med resultatene fra gytetoktet. Dernest vil den krevende evalueringsprosessen pågå i noen måneder med arbeid fra forskere i flere land, med en klar målsetning om å forbe-dre bestandsvurderingen og rådgivningen på denne kom-mersielt viktige bestanden. Havforskningsinstituttet set-ter selv inn store ressurser og tar styring i denne prosessen, skriver HI i en pressemelding.Og fortsetter: «Næringen hadde to observatører om bord som uttrykte bekymring for tapt biomasse når det ble stopp i toktet på grunn av dårlig vær, siden silda var på sterk vandring sørover. Dette er ikke inkludert i estimatet, siden det ikke er uvanlig med slike stopp på tokt. Vi antar derfor at toktene er sammen-lignbare»,  skriver HI.Det er for øvrig usikkert om stoppene i årets tokt har bidratt til større underesti-mering og usikkerhet enn i tidligere tokt. Estimatet tar ikke hensyn til mulig tap av biomasse for sild som står for høyt i vannmassene, samt biomasse som vandret inn på kysten direkte fra vest i Norskehavet. Dette bekymret næringens observatører på toktet, særlig i de nordligste deler av dekningsområdet, og forskerne kan heller ikke utelukke at dette har medført underestimering av bestanden. Det må likevel poengteres at sonardataene var i overensstemmelse med observasjoner fra ekkolodd, noe som tilsier at problemet med tapt sild høyt i vann-massene ikke er betydelig, forklarer HI.

Gytebestanden på sild vokste kraftig

Einar LindbækÅlesundGytebestanden som ligger til grunn for årets meget lave NVG-sildekvote, er på 4,14 mil-lioner tonn. Dette har gitt en 

norsk NVG-sildekvote i år på kun 172.000 tonn. AlarmAlarmklokken ringte for alvor hos forskerne når gytebestan-den på NVG-sild kom under fem millioner tonn for første gang på lenge under målingene i mai i fjor. Fiskerne har sterkt betvilt at dette bestandsestimatet er riktig.Havforskningsinstituttet (HI) sin ferske pressemelding fra toktresultatet demper opti-mismen hos de som tror det er 

mye sild i havet:Vinterens gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye ty-der på at nedgangen i gytebe-standen av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser, heter det i pressemeldin-gen fra HI.OptimismeIndeksen for gytebestanden fra dette toktet er på 6,2 millioner tonn med en usikkerhet på 19,6 prosent. Dette er et relativt tall og må vurderes i forhold til tidligere års toktindekser. På det forrige gytetoktet, i 2008, ble gytebe-standsindeksen estimert til 7,2 millioner tonn. Fra 2008 til 2015 har det offisielle gyte-bestandsestimatet fra assess-mentet i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) blitt halvert.

Indeksen fra gytetoktet inn-går som et element i bestands-beregningene. Toktet fører der-for ikke til noen umiddelbar endring verken i kvoter eller bestandsberegning. Resulta-tene tas med til ICES til høs-ten, der det gjennomføres en oppdatert bestandsestimering og utvikles råd for høsting av silda, fastslår Havforsknings-instituttet.Bommet på årsklasserGytetoktet har bekreftet re-sultat fra sildefisket i høst med en dominans av den store 2004-årsklassen. Maitoktet i fjor, som ligger til grunn for anbefalingene, viste at 2004 og 2009-årsklassene var jevn-store. Gytetoktet har også avslørt av 2011årsklassen er jevnstor med 2009-årklassen. Men for-skerne slår likevel fast:

myE siLd: Bestandsvurderingen og rådgivningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. ill.foto: arne fenstad

Fakta: sildetoktQQMålingen av sildebestanden i vinter, er et samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere. Forskningstoktet ble gjennom-ført med fartøyene «Nybo», «Inger Hildur» og «Ligrunn» i to uker fra begynnelsen av februar, med noen dagers landligge på grunn av uvær. Toktet startet fra Mørekysten og ble avsluttet på Malangsgrunnen og i noen fjorder i Troms.QQDette er det første forsknings-samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere på NVG-sild i nyere tid og ble underveis karakterisert som svært godt fra begge parter. I ettertid skal det ha vært dragninger og diskusjo-ner mellom partene om bereg-ningene av de målte resultater.QQAril Slotte fra Havforsknings-instituttet har ledet toktet, mens fiskerne sin arbeidsgruppe består av Torfinn Gangstad, Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar Bakken Jens Christian Holst og Audun Maråk.

Vinterens sildetokt på norskekysten har målt gytebestanden på NVG-sild til 6,2 millioner tonn. Det er nær 2,1 millioner tonn mer enn det som ligger til grunn for årets kvoteanbefaling fra havforskerne.

z Forskning ”” Indeksen for gy-tebestanden fra dette toktet er på 6,2 millio-ner tonn med en usik-kerhet på 19,6 prosent.sildeforskerne, Hi

«Rekrutteringen etter 2004 har vært relativ svak», skriver Havforskningsinstgituttet.

Bestandsvurderingen og råd-givningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. Ifølge ICES’ bestandsvurderinger har gytebestanden av NVG-sild gått ned siden 2009 og var i begyn-nelsen av 2015 beregnet til å 

2015Tall i tonn for 2015:Gytebestand 2015: 4,12 mill. t. (anbefalt av ICES/HI oktober 2014)Total kvote (TAC) alle land 2015: 283.000 t. Norsk kvote 2015: 172.000 t.
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QQMålingen av sildebestanden i vinter, er et samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere. Forskningstoktet ble gjennom-ført med fartøyene «Nybo», «Inger Hildur» og «Ligrunn» i to uker fra begynnelsen av februar, med noen dagers landligge på grunn av uvær. Toktet startet fra Mørekysten og ble avsluttet på Malangsgrunnen og i noen fjorder i Troms.QQDette er det første forsknings-samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere på NVG-sild i nyere tid og ble underveis karakterisert som svært godt fra begge parter. I ettertid skal det 

ha vært dragninger og diskusjo-ner mellom partene om bereg-ningene av de målte resultater.QQAril Slotte fra Havforsknings-instituttet har ledet toktet, mens fiskerne sin arbeidsgruppe består av Torfinn Gangstad, Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar Bakken, Jens Christian Holst og Audun Maråk.

3000 fiskere på sild
nVG-sildeFlåten 2013		 Fartøy	 Fiskere	 Fiskere		 totalt	 pr.	fartøy	 totalt			 	 	 (anslag)Kyst	 246	 6	 1476SUK	 17	 10	 170Ringnot	 80	 13	 1040Trål	 22	 13	 286SUM		 365	 	 2972

Kjell Bjørnar Bakken: – Milliardverdier går politikerne hus forbi

bevist om at videre sildefors-kning i tråd med det toktet som nå er gjennomført, vil gi ICES nødvendig grunnlag for en kvoteøkning, sier Bakken.– Ut fra de opplysningene som er kommet fram rundt 

Kjell Bjørnar Bakken
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FiskeribladetFiskaren 6. mars 2015
Gytebestand 
2015: 4,12 
mill. tonn
Gytebestand 2015*: 4,12 millioner tonn Total kvote (TAC) alle land 2015: 283.000 tonnNorsk kvote 2015: 172.000 tonn*Anbefalt av ICES/HI okt. 2014

Ny beregnet gytebestand etter vintertoktet 2015: 6,2 millioner tonn.Ny total kvote (TAC) etter vintertoktet 2015: 620.000 tonn.Norsk kvote* etter måling i vintertoktet: 378.000 tonn*61 prosent av TAC

ny bereGninG 
etter vinterfisket:
6,2 mill. tonn

nå godt i gang med et positivt samarbeid mellom fiskere og forskere. Og da er det på høy tid at også politikerne kommer på banen og viser interesse for den næringa som sies å skulle ta over etter oljen, sier Bakken.

Økt kvote til høsten– I første omgang bør resulta-tene fra gytetoktet, sammen med ytterligere forskning i tiden framover, gi økt kvote av nvg-sild allerede i høst.– Det som slår meg er at det bestandstallet på 6,2 millioner tonn som nå er offentliggjort fra HI, må karakteriseres som et svært nøkternt tall. For å si det pent. Jeg er derfor over-

Milliardtap på feilmålt sildebestand

Tokt i april og maiHavforskningsinstituttet skal gjennomføre et sildelarvetokt i april og et nytt økosystem-tokt i Norskehavet i mai. Resultatene fra disse toktene legges frem i den internasjo-nale bestandsvurderingen i september sammen med resultatene fra gytetoktet. Dernest vil den krevende evalueringsprosessen pågå i noen måneder med arbeid fra forskere i flere land, med en klar målsetning om å forbe-dre bestandsvurderingen og rådgivningen på denne kom-mersielt viktige bestanden. Havforskningsinstituttet set-ter selv inn store ressurser og tar styring i denne prosessen, skriver HI i en pressemelding.Og fortsetter: «Næringen hadde to observatører om bord som uttrykte bekymring for tapt biomasse når det ble stopp i toktet på grunn av dårlig vær, siden silda var på sterk vandring sørover. Dette er ikke inkludert i estimatet, siden det ikke er uvanlig med slike stopp på tokt. Vi antar derfor at toktene er sammen-lignbare»,  skriver HI.Det er for øvrig usikkert om stoppene i årets tokt har bidratt til større underesti-mering og usikkerhet enn i tidligere tokt. Estimatet tar ikke hensyn til mulig tap av biomasse for sild som står for høyt i vannmassene, samt biomasse som vandret inn på kysten direkte fra vest i Norskehavet. Dette bekymret næringens observatører på toktet, særlig i de nordligste deler av dekningsområdet, og forskerne kan heller ikke utelukke at dette har medført underestimering av bestanden. Det må likevel poengteres at sonardataene var i overensstemmelse med observasjoner fra ekkolodd, noe som tilsier at problemet med tapt sild høyt i vann-massene ikke er betydelig, forklarer HI.

Gytebestanden på sild vokste kraftig

Einar LindbækÅlesundGytebestanden som ligger til grunn for årets meget lave NVG-sildekvote, er på 4,14 mil-lioner tonn. Dette har gitt en 

norsk NVG-sildekvote i år på kun 172.000 tonn. AlarmAlarmklokken ringte for alvor hos forskerne når gytebestan-den på NVG-sild kom under fem millioner tonn for første gang på lenge under målingene i mai i fjor. Fiskerne har sterkt betvilt at dette bestandsestimatet er riktig.Havforskningsinstituttet (HI) sin ferske pressemelding fra toktresultatet demper opti-mismen hos de som tror det er 

mye sild i havet:Vinterens gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye ty-der på at nedgangen i gytebe-standen av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser, heter det i pressemeldin-gen fra HI.OptimismeIndeksen for gytebestanden fra dette toktet er på 6,2 millioner tonn med en usikkerhet på 19,6 prosent. Dette er et relativt tall og må vurderes i forhold til tidligere års toktindekser. På det forrige gytetoktet, i 2008, ble gytebe-standsindeksen estimert til 7,2 millioner tonn. Fra 2008 til 2015 har det offisielle gyte-bestandsestimatet fra assess-mentet i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) blitt halvert.

Indeksen fra gytetoktet inn-går som et element i bestands-beregningene. Toktet fører der-for ikke til noen umiddelbar endring verken i kvoter eller bestandsberegning. Resulta-tene tas med til ICES til høs-ten, der det gjennomføres en oppdatert bestandsestimering og utvikles råd for høsting av silda, fastslår Havforsknings-instituttet.Bommet på årsklasserGytetoktet har bekreftet re-sultat fra sildefisket i høst med en dominans av den store 2004-årsklassen. Maitoktet i fjor, som ligger til grunn for anbefalingene, viste at 2004 og 2009-årsklassene var jevn-store. Gytetoktet har også avslørt av 2011årsklassen er jevnstor med 2009-årklassen. Men for-skerne slår likevel fast:

myE siLd: Bestandsvurderingen og rådgivningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. ill.foto: arne fenstad

Fakta: sildetoktQQMålingen av sildebestanden i vinter, er et samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere. Forskningstoktet ble gjennom-ført med fartøyene «Nybo», «Inger Hildur» og «Ligrunn» i to uker fra begynnelsen av februar, med noen dagers landligge på grunn av uvær. Toktet startet fra Mørekysten og ble avsluttet på Malangsgrunnen og i noen fjorder i Troms.QQDette er det første forsknings-samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere på NVG-sild i nyere tid og ble underveis karakterisert som svært godt fra begge parter. I ettertid skal det ha vært dragninger og diskusjo-ner mellom partene om bereg-ningene av de målte resultater.QQAril Slotte fra Havforsknings-instituttet har ledet toktet, mens fiskerne sin arbeidsgruppe består av Torfinn Gangstad, Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar Bakken Jens Christian Holst og Audun Maråk.

Vinterens sildetokt på norskekysten har målt gytebestanden på NVG-sild til 6,2 millioner tonn. Det er nær 2,1 millioner tonn mer enn det som ligger til grunn for årets kvoteanbefaling fra havforskerne.

z Forskning ”” Indeksen for gy-tebestanden fra dette toktet er på 6,2 millio-ner tonn med en usik-kerhet på 19,6 prosent.sildeforskerne, Hi

«Rekrutteringen etter 2004 har vært relativ svak», skriver Havforskningsinstgituttet.

Bestandsvurderingen og råd-givningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. Ifølge ICES’ bestandsvurderinger har gytebestanden av NVG-sild gått ned siden 2009 og var i begyn-nelsen av 2015 beregnet til å 

2015Tall i tonn for 2015:Gytebestand 2015: 4,12 mill. t. (anbefalt av ICES/HI oktober 2014)Total kvote (TAC) alle land 2015: 283.000 t. Norsk kvote 2015: 172.000 t.
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Det var ringnotreder Lars Olav Lie som gikk i bresjen for noe som skulle bli en verbal krig om størrelsen på sildebestanden inntil fredagens resultat fra vinterens sildetokt i fel-lesskap mellom fiskere og forskere.Forvirringen om sildebes-tandens størrelse har ledet til en heftig belysning av saken i FiskeribladetFiskaren, særlig etter 24. mars i fjor, men også før den tid. Oppslaget 24. mars, var resultat av en prosess med mye kritikk og misnøye med forskerne fra fiskernes side, og forsvar fra forskerne på sine egne beregninger.Nært samarbeidGradvis har saken ledet til et samarbeid mellom fiskere og sentrale sildeforskere på Havforskningsinstituttet og et nært samarbeid på selve sildetoktet mellom noen av de største kritikerne blant fiskerne og sentrale forskere.Det var et massivt press fra fiskerne som førte til vinte-rens sildetokt. Observasjoner av enorme sildemengder, samtidig som forskerne skrev ned sildebestandens størrel-se, ble en verkebyll i forholdet mellom fiskere, forskere og myndigheter.Talen som bommetAt myndighetene stoler blindt på forskerne, kom klart fram da fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra talerstolen på årsmøtet til Fiskebåt 13. februar i år fastslo at silde-bestanden var på vei nedover, 

samtidig som det i samme møte ble signalisert en kraf-tig oppskriving av bestands-størrelsen.Sitatet fra fiskeriministe-ren, som vil gå inn i historien som et av de minst oppdaterte sitat var som følger:«Havforskerne er i dag, med grunnlag i sine datakilder, rimelig sikre at bestanden av norsk vårgytende sild er minkende», sa Aspaker før hun ga en kraftig dose selvros til norsk fiskeriforvaltning og havforskning.Bruken av «i dag» i sitatet, bare forsterket hvor utdatert sitatet var 13. februar i år.

FiskeropprøretVinterens sildetokt ble realisert som resultat av et fiskeropprør frontet av erfarne sildefiskere som Lars Olav Lie, Torfinn Gangstad, Lodve Gjendemsjø, Arnt Inge Nygård og Jostein Størksen. Samlet har disse fem fiskerne over et par hundre års erfa-ring fra sildefiskeriet.Den aller første organisa-sjonen som krevde et slikt tokt var sildefiskerne på Midsund som i følge FBFI 28. mars i år foreslo at fiskerne skulle skaffe seg et eget forskningsskip som blant annet skulle følge NVG-silde i gyteperioden på vinteren.Det endte i stedet med et vellykket toktsamarbeid med Havforskningsinstituttet, delvis finansiert av fiskerne.einar.lindbak@fbfi.noMobil: 932 56323

”” Vinterens sildetokt ble realisert som resultat av et fiskeropprør frontet av erfarne sildefiskere

mye sild: Reder Lars Olav Lie mente sildebestandene var så stor at den kunne fylle Vågen i Bergen. ill: ketil svenDsenstriden om størrelsen på sildebestanden tok for alvor løs da FiskeribladetFiskaren 24. mars i fjor fylte vågen i Bergen med sild for å vise hvor stor sildebestanden er etter forskernes mening.krigen endte med fred

EINAR LINDBÆK, JOURNALIST

z BAKGRUNN – Forskerne bommerfullstendigFBFI 24. mars 2014

Maråk vil ha økte kvoter i år– Kvotene i NVG-silde-fisket bør skrives opp allerede i år. Vi håper resultatene fra gyte-toktet og de kommende tokt, kan gi grunnlag for et revidert råd på sild fra ICES allerede i år, sier Audun Maråk i Fiskebåt.Han er talsmann for fiske-rigruppa som  samarbeider med Havforskingsinstituttet om vinterens sildetokt. Maråk forventer en revidering av sildebestanden i oktober i år for 2015, samtidig som ICES legger fram sine kvoteråd for 2016. Fiskerne ønsker også en revurdering av dagens for-valtningsplan som fører til en reduksjon i beskatningsgra-den når gytebestanden måles under fem millioner tonn.Maråk er ikke overrasket over at forskerne karakteri-serer den nye bestandsvurde-ring som usikker.– Det er vi enige i. Etter vår mening er det grunn til å tro at gytebestanden er større enn det som kommer fram fra årets tokt. Når man sam-menlignet det som kom fram på vintertoktet i 2008 mot årets tokt, er det en vesentlig forskjell at det i 20088 ikke var sild fortsett fra på kysten. Nå er det mer sild ute i havet uten at det er blitt målt, sier Maråk.

Audun Maråk

Gytebestanden på sild vokste kraftigIndeksen fra gytetoktet inn-går som et element i bestands-beregningene. Toktet fører der-for ikke til noen umiddelbar endring verken i kvoter eller bestandsberegning. Resulta-tene tas med til ICES til høs-ten, der det gjennomføres en oppdatert bestandsestimering og utvikles råd for høsting av silda, fastslår Havforsknings-instituttet.Bommet på årsklasserGytetoktet har bekreftet re-sultat fra sildefisket i høst med en dominans av den store 2004-årsklassen. Maitoktet i fjor, som ligger til grunn for anbefalingene, viste at 2004 og 2009-årsklassene var jevn-store. Gytetoktet har også avslørt av 2011årsklassen er jevnstor med 2009-årklassen. Men for-skerne slår likevel fast:

mye sild: Bestandsvurderingen og rådgivningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. ill.Foto: arne FenstaD

”” Indeksen for gy-tebestanden fra dette toktet er på 6,2 millio-ner tonn med en usik-kerhet på 19,6 prosent.sildeforskerne, Hi

Uenighet om toktresultatet

FBFI 2.mars 2015

«Rekrutteringen etter 2004 har vært relativ svak», skriver Havforskningsinstgituttet.

Bestandsvurderingen og råd-givningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai, pluss fangstdata. Ifølge ICES’ bestandsvurderinger har gytebestanden av NVG-sild gått ned siden 2009 og var i begyn-nelsen av 2015 beregnet til å 

være 3,5 millioner tonn.Nå varsler Havforsknings-instituttet en evaluering av bestandsvurderingen og kon-kluderer at det er usikkerhet omkring nivået på gytebestan-den etter gytetoktet. Blant an-net arbeides det med å forbedre den akustiske målemetodikken for estimering av bestandsstør-relse.Neppe høyere kvoterVinterens gytetokt gir en kraftig oppjustering av stør-relsen på NVG-sildebestanden. Det er likevel ingen grunn til å tro at dette vil føre til økte NVG-sildekvoter allerede i år. Signaler gitt før den gode bestandsberegningen ble lagt fram, har gått ut på at dette ikke vil slå ut i høyere kvoter i år. Det internasjonale forskningsrådet ICES vil følge resultatene fra det forskningsløpet som alle-

rede ligger til grunn og ikke rokke seg på det.Det er blitt hevdet at det bare er en politisk beslutning som kan endre årets sildekvote, men tradisjonen er at politikerne i maktposisjon ikke går i mot de gjeldende anbefalingene fra forskerne.arne fenstad@fbfi.noTlf: 70155769
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Kjell Bjørnar Bakken: – Milliardverdier går politikerne hus forbi

bevist om at videre sildefors-kning i tråd med det toktet som nå er gjennomført, vil gi ICES nødvendig grunnlag for en kvoteøkning, sier Bakken.– Ut fra de opplysningene som er kommet fram rundt 

toktet, må det uansett ka-rakteriseres om merkelig at Havforskningsinstituttet ender opp med en så forsiktig bestandsberegning. Samtidig er det vanskelig å tenke seg hvilken grunn havforskerne 

eventuelt skulle ha. Konspira-sjonsteorier er også vanskelig å forsvare, ut fra det gode samarbeidet og den joviale og profesjonelle tonen som har vært mellom fiskere og forskere på toktet.– Jeg mener vi her har sett første trinn av en ny æra når det gjelder bestandsforskning, og det er å håpe på at samar-beidstrenden nå videreføres av alle involverte parter, sier Bakken. Og fortsettelsen me-ner han og arbeidsgruppa må være larvetoktet og det kom-mende sildetoktet i mai, pluss at sommerens makrelltokt utvides til å omfatte nvg-sild. Det tror Bakken skal kunne gi en bred og god oversikt over 

sildebestanden, og samtidig det korrektivet til gytetokt-tallene som ICES sikkert vil ønske seg.– Så er det å håpe på at både fagmyndigheter og politikere tar inn over seg de verdiene som her står på spill. Ikke bare for oss fiskere, men for hele fiskerinæringa og fiske-rinasjonen Norge. Snakker vi om milliardverdier, så må det ikke ende opp med interne dis-kusjoner mellom forskere. Her har vi en stor fisk på kroken, for å si det sånn, konstaterer Bakken.

Systemfeil?– Et mysterium er at det i det hele tatt kan forekomme 

så store sprik i bestandsbe-regningene som vi har vært vitne til for nvg-sild. Det mest nærliggende er systemfeil i beregningene, og jeg vil tro at Havforskningen nå tar fatt i dette på bred front, sier Bakken. Fra snurrevadfeltet vest for Andenes understre-ker ”Støttfjord”-skipperen at både han og andre fiskere er engasjert i denne problemstil-lingen ut fra det han håper og tror er en felles interesse med havforskerne i å opprettholde den sildebestanden som gir et størst mulig langtidsutbytte for næringa.

jeo@fbfi.notlf 77059022
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Audun Maråk

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine  
forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og forsknings-fasiliteter og 
laboratorier av høy internasjonal standard.

Erfarne hvalobservatører
Havforskningsinstituttet søker observatører til hvaltelling i Norskehavet. 
Arbeidsoppgaver vil være observering og rapportering etter  
fastlagte prosedyrer. Erfaring fra hvaltelling, hvalfangst,  
hvalguiding eller lignende er nødvendig.
(Mrk.09-15) Søknadsfrist: 12.04.15
Les mer på: www.imr.no/ledige_stillinger
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Fakta: sildetokt
QQMålingen av sildebestanden i 

vinter, har vært et samarbeids-
prosjekt mellom fiskere og for-
skere. Forskningstoktet ble gjen-
nomført med fartøyene «Nybo», 
«Inger Hildur» og «Ligrunn» i to 
uker fra begynnelsen av februar, 
med noen dagers landligge på 
grunn av uvær. Toktet startet 
fra Mørekysten og ble avsluttet 
på Malangsgrunnen og i noen 
fjorder i Troms.
QQDette er det første forsknings-

samarbeidsprosjekt mellom 
fiskere og forskere på NVG-sild 
i nyere tid og ble underveis 
karakterisert som svært godt fra 
begge parter.
QQ I ettertid skal det ha vært 

dragninger og diskusjoner mel-
lom partene om beregningene av 
de målte resultater.

ha Holst med i arbeidet med å 
lete etter feilen.

Bryter samarbeidet
I et møte mellom forskerne og 
ledende fiskerorganisasjoner 
før påske, kom det fram at 
forskerne ikke vil ha fiskerne 

med som samarbeidspartner 
på maitoktet for NVG-sild. HI 
skal også ha gitt beskjed om at 
det ikke lar seg gjøre å omgjøre 
makrelltoktet i sommer til et 
kombinert silde- og makrell-
tokt, slik fiskerne har foreslått 
og som de trodde de allerede 
hadde fått aksept for.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323
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Havforskningen: «God dialog med fiskerne»
– Vi har 
en god 
dialog med 
fiskerne. 
Hvis vi 
skal bruke 
mer tid på 
dette, får 
ikke vi tid 
til å forske 
og fiskerne 
ikke tid til å fiske.

Dette sier forskningsdi-
rektør Harald Loegn ved 
Havforskningsinstituttet som 
ikke forstår kritikken fra 
fiskerhold.

– Toktet med kartlegging 
av sildelarver, som startet 
nå, og maitoktet for å måle 
sildebestanden, går etter 

den vanlige planen i regi av 
Havforskningsinstituttet med 
egne fartøy. Det samme gjør 
makrelltoktet i sommer, sier 
Loeng.

Ikke i media
Forskningssjefen sier han 
ikke var med på møtet med 
organisasjonene rett før 
påske på grunn av at han lå 
utslått med influensa, men at 
han ikke kjenner til at det er 
noen uoverensstemmelser 
mellom fiskere og forskere.

– Hva betyr det «absolut-
tallet» på 3,7 millioner tonn 
i gytebestand på NVG-sild 
som dere ville gå ut med etter 
toktet?

– Det er ikke riktig at det er 

et tall vi ville gå ut med og det 
er heller ikke et absoluttall på 
måling av bestanden. 

– Hvilket tall er det?
– Det skal vi ta opp med 

ICES og er ikke et tall vi 
ønsker å ta opp i media, sier 
Loeng.

Lukket møte
Havforskerne har tidligere 
forklart at indeksene fra vin-
terens gytetokt, larvetoktet 
nå i april og maitoktet for 
måling av NVG-sildebestan-
den vil bli brukt sammen 
med data fra fiskeriene til å 
gi et absolutt nivå på bestan-
den. Dette absoluttnivået 
blir brukt som grunnlag for 
kvoteanbefalingene.

– Hvorfor er det ikke tatt 
høyde for i målingen av silde-
bestanden at de ble gjort mot 
sildestrømmen og at toktet 
måtte stoppes i to døgn på 
grunn av dårlig vær?

– Disse forholdene er tatt 
med i beregningen av det 
indekstallet vi presenterte 
etter toktet, sier Loeng.

Loeng sier Havforsknings-
instituttet skal møte fiskerior-
ganisasjonene, departementet 
og andre myndighetsorgan 
for å kartlegge veien videre 
og få opp uavklarte spørsmål. 
Det legges opp til et lukket 
møte ved Havforskingsin-
stituttet 20. mai for å drøfte 
saken.

Fiskerne mener forskerne 
har et stort forklaringspro-
blem når de skal forklare 
og forsvare hvordan årets 
gytebestand på NVG-sild er 
satt til 3,5 millioner tonn. De 
trodde de skulle være med på 
å måle gytebestanden under 
vinterens sildetokt, men 
ble i stedet presentert for et 
«indekstall».

– For at jeg skal komme 
meg videre i «sildesaken» må 
jeg ganske snart få svar på 
en del spørsmål, sier Torfinn 
Gangstad, representant for 
fiskerne under vinterens 
gytetokt på NVG-sild.

– Det eneste svaret jeg har 
fått er at indekstallet på 6,2 
millioner tonn som er frem-
kommet, ikke sier noe om 
størrelsen på gytebestanden 
av NVG-sild. Det er bare et tall 
i forhold til det forrige toktet 
på 7,2 millioner tonn (2008).

– Når vi spør forsknings-
ledelsen om dette, sier de at 
de vurderer å ta bort «tonn». 
Dette gjør toktresultatet 
uforståelig både i forhold 
til målingen av den totalt 
gytebestanden og ikke minst 
anbefalingen som bygger 
på at gytebestanden bare er 
på 3,5 millioner tonn. Det er 
komplett uforståelig hvordan 
forskerne er kommet fram 
til en slik måling, både med 
basis i hva vi målte i vinter og 
de observasjoner som er gjort 
på hele kysten i flere år, sier 
Torfinn Gangstad.

– Det uforståelige blir 
dobbelt uforståelig når fors-
kningsledelsen bruker tall 
fra de akustiske målingene 
under toktet til å beregne at 
gytebestanden er på 3,7 mil-
lioner tonn, et tall som er like 
galt som det tallet som ligger 
til grunn for de kvoter vi har i 

år, sier Gangstad som konklu-
derer slik:

– For meg har det alltid 
vært viktig å forstå det jeg 
jobber med, og ikke minst å 

ha fornuftige forklaringer på 
det jeg har problemer med å 
forstå. I denne saken mangler 
jeg begge deler.

Harald Loeng

Gangstad: «Komplett uforståelig»

NVG-SILD: Hvor mye sild det er i havet synes å være like uavklart 
etter vintertoktet som før toktet. ARKIVFOTO: EINAR LINDBÆK

Full splid om sildebestanden igjen

ger av sildebestanden. Hi skal 
lete etter feilen, men fiskerne 
vil ha med nå frittstående 
forsker Jens Christian Holst 
i letearbeidet. Holst var leder 
for NVG-sildeforskningen da 
feilen oppstod, men HI vil ikke 

KRITISK: Fisker og deltaker på vinterens sildetokt, Torfinn Gangstad fra Midsund, er svært kritisk til havforskerne i etterkant av vinterens store sildetokt. ARKIVFOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

”” Behovet for å vise 
at de har rett er blitt 
sterkere enn kjønns-
driften
Torfinn Gangstad, fisker og initia-
tivtaker til sildetoktet

Fakta: sildetokt
QQMålingen av sildebestanden i 

vinter, har vært et samarbeids-
prosjekt mellom fiskere og for-
skere. Forskningstoktet ble gjen-
nomført med fartøyene «Nybo», 
«Inger Hildur» og «Ligrunn» i to 
uker fra begynnelsen av februar, 
med noen dagers landligge på 
grunn av uvær. Toktet startet 
fra Mørekysten og ble avsluttet 
på Malangsgrunnen og i noen 
fjorder i Troms.
QQDette er det første forsknings-

samarbeidsprosjekt mellom 
fiskere og forskere på NVG-sild 
i nyere tid og ble underveis 
karakterisert som svært godt fra 
begge parter.
QQ I ettertid skal det ha vært 

dragninger og diskusjoner mel-
lom partene om beregningene av 
de målte resultater.

ha Holst med i arbeidet med å 
lete etter feilen.

Bryter samarbeidet
I et møte mellom forskerne og 
ledende fiskerorganisasjoner 
før påske, kom det fram at 
forskerne ikke vil ha fiskerne 

med som samarbeidspartner 
på maitoktet for NVG-sild. HI 
skal også ha gitt beskjed om at 
det ikke lar seg gjøre å omgjøre 
makrelltoktet i sommer til et 
kombinert silde- og makrell-
tokt, slik fiskerne har foreslått 
og som de trodde de allerede 
hadde fått aksept for.

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

Har du gir som ligner?
Ta kontakt med:
Tor-Inge på service
tor@heimdalprop.com
mob.: 920 94 360

Tor-IngeStein Arve

Stein Arve på deler
stein@heimdalprop.com
mob.: 930 49 055
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Amund 
Drønen 
Ringdal

Tore 
Nepstad

Nepstad 
innkalt til 
sjefen
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Ole Erik Klokeide
Bergen

Fiskehandler Eirik Sundal 
i Strandkaien Fisk og torg-
handler Åge Sørensen har fått 
med seg røykerieksperten Lam 
Ngyuen, broren Lung og Einar 
Lauvås i Kvamme Kolonial i 
Bergen. Mens foredlingsbe-
drifter legges ned i høyt tempo 
satser disse fem friskt.

Så langt har de investert 
rundt fire millioner kroner i 
utstyr og skal kjøpe den gamle 
fiskematfabrikken på Manger i 

Radøy, for fire millioner kroner, 
etter to års drift. 

Før Manger Fiskemat kom 
inn var dette en gammel sar-
dinfabrikk. 

Med blant annet Nordhord-
land Fiskemottak og SMP 
Marine Produkter like rundt 
hjørnet, i Bøvågen, vokser det 
frem et større fiskeri- og for-
edlingsmiljø i Radøy, en times 
kjøring fra Bergen sentrum.

Topp utstyrt
Her er investert i topp moderne 
skålpakkemaskin fra italien-
ske Mondini, til 1,4 millioner 
kroner, slicemaskin, fire store 
teglstensovner, en elektrisk 
røykeovn, rikelig med kjølerom 
og fileteringsrom.

Fabrikken har en kapasitet 
på 2,5 tonn i døgnet med ett 
skift. Men da trenger eierne 
flere folk enn de fire som i dag 
jobber her i dag. Det er en av 
eierne Lam Ngyuen som leder 
produksjonen, har over 30 års 

erfaring fra røykeribransjen. 
Broren Luan og rumenske 
Emanuel Ivan er ansatt og torg-
handler Åge Sørensen er daglig 
leder. Sundal er styrets leder.

I full gang
Nye Bergen Røkeri er i gang 
med produksjon av røykt laks, 
ørret, sild, makrell, torsk og 
blåkveite til grossister i Bergen. 
Foreløpig er Lerøy, Domstein 
og Egil Austbø på listen, men 
selskapet jobber med flere 
grossister som Måkestad, 
Spesialgrossisten og Bama. 
Grossistene forsyner restau-
ranter, storkjøkken og en del 
dagligvarebutikker.

– Vi satser i et tøft marked, 
men vil bare levere til grossis-
ter for ikke å konkurrere med 
egne kunder. Drivkraften er at 
det snart ikke er noen igjen som 
røyker på gamlemåten med fire 
teglstensovner og flis av gran, 
furu og bøk. Det er varemerket 
vårt og et håndverk vi vil ta vare 
på. men det er klart at dette 
er en stor økonomisk satsing 
for oss, sier Sundal som viste 
FiskeribladetFiskaren rundt 

i den 650 kvadratmeter store 
renoverte fabrikken med stort 
kaianlegg ute.

Bedriften er tatt godt i mot i 
markedet og har så langt i år 
nådd en omsetning på over fire 
millioner kroner. Årets bud-
sjett er på knappe ni millioner 
kroner.

NM i laks
– Med denne farten kan vi kom-
me opp i 12 millioner kroner 
første året, sier fiskehandleren 
som selv selger produktene fra 

fiskebutikken på Strandkaien 
i Bergen. 

Råvarene kommer fra 
Domstein (torsk), Pelagia leve-
rer sild og makrell, blåkveiten 
kommer fra Senja og laks og ør-
ret kommer fra Sekkingstad på 
Sotra, SMP Marine Produkter 

FORBEREDELSER: Filetering, vask og rens før røyking av fisken. Blåkveite og torsk henger 
nyrøykt. 

Ny satsing på fiskeforedling på Manger i Radøy
Fakta: Bergen røkeri
QQNystartede Bergen Røkeri AS 

ble startet av eier av bergens-
røykeriet med samme navn. Lam 
Ngyuen la ned det gamle sel-
skapet og betalte alle kreditorer 
ut. Så startet han nytt selskap 
sammen med broren Luan, og de 
har henholdsvis 37,5 prosent og 
25 prosent av aksjene. Torg-
handler Åge Sørensen har 18,75 
prosent, mens Einar Lauvås og 
Eirik Sundal har 9,38 prosent 
hver. Når alle investeringer er på 
plass og den gamle fabrikkeien-
dommen er kjøpt, skal alle fem 
ha 20 prosent hver.

Torg- og fiskehandlere 
i Bergen satser på ny 
foredlingsbedrift på 
Manger i Nordhordland. 
Røykeri og topp mo-
derne maskiner er på 
plass i gamlefabrikken 
til Manger Fiskemat.

z Foredling

”” Vi satser i et tøft 
marked, men vil bare 
levere til grossister for 
ikke å konkurrere med 
egne kunder. Drivkraf-
ten er at det snart ikke 
er noen igjen som røy-
ker på gamlemåten
Eirik Sundal, styreleder i Bergen 
Røkeri

ISLAND

MangER, 
HORDaLanD
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i den 650 kvadratmeter store 
renoverte fabrikken med stort 
kaianlegg ute.

Bedriften er tatt godt i mot i 
markedet og har så langt i år 
nådd en omsetning på over fire 
millioner kroner. Årets bud-
sjett er på knappe ni millioner 
kroner.

NM i laks
– Med denne farten kan vi kom-
me opp i 12 millioner kroner 
første året, sier fiskehandleren 
som selv selger produktene fra 

fiskebutikken på Strandkaien 
i Bergen. 

Råvarene kommer fra 
Domstein (torsk), Pelagia leve-
rer sild og makrell, blåkveiten 
kommer fra Senja og laks og ør-
ret kommer fra Sekkingstad på 
Sotra, SMP Marine Produkter 

i Bøvågen og bergensselskapet 
Seaborn.

Allerede etter få måneders 
drift skal Bergen Røkeri delta i 
NM i laks, med røykelaks, eine-
røykt ørret og varmrøykt laks.

– Kåringen skal foregå på 
messen Aqua Nor i Trondheim i 

august. Det hadde jo vært veldig 
gøy med en klapp på skulderen 
derfra. Vi forventer ingenting, 
men er veldig spent, sier Sun-
dal.

ole.klokeide@fbfi.no
Mobil: 47 80 98 37

Godt år for rederiet
Bøen i Egersund
Egersund-selskapet Bøen 
Jr AS driver fiskeri med 
båtene «Bøen» og «Bøen 
Junior». Førstnevnte er en 
knapt 34 meter lang stålbåt 
bygget i 1999 og ombygget i 
2011.  «Bøen» har kvoter på 
sild, NVG-sild, makrell og si. 
«Bøen Junior» er en 12 meter 
lang plastsjark fra 1995 med 
makrellkvote.

Fiskeriselskapet økte 
fangstinntektene med 19 pro-
sent i fjor til drøye 12 millio-
ner kroner. Driftsoverskuddet 
var på 2,5 millioner kroner 
en økning på 8,5 prosent fra 
2013. Resultat før skatt endte 
på en million kroner, ned 
knappe ti prosent fra 2013.

Selskapet hadde ved 
siste årsskifte 25,4 millioner 
kroner i egenkapital av en to-
talkapital på vel 80 millioner 
kroner. Det er en egenkapi-
talandel på 32 prosent. Båt og 
fiskerirettigheter er bokført 
til 70 millioner kroner.

Selskapet eies av Einar 
Bøen med 75 prosent. Han 
er styrets leder og daglig 
leder. Bjørn Tore Bøen eier 25 
prosent av aksjene.

JUNIOR:  «Bøen Junior» fra Egersund. ARKIVFOTO

Bøen Jr AS
Tall i mill kr 2014 2013 %
Driftsinntekter	 12,35	 10,4	 18,8
Driftsresultat	 2,54	 2,34	 8,5
Resultat	før	skatt	 1,05	 1,16	 -9,5

SatSeR: Ny foredlingsbedrift for fisk, Bergen 
Røkeri på Manger i Radøy. To av eierne, Eirik 
Sundal og Lam Ngyuen, foran en av de fire store 
røykeovnene. ALLE FOTO: OLE ERIK KLOKEIDE

FORBeReDeLSeR: Filetering, vask og rens før røyking av fisken. Blåkveite og torsk henger 
nyrøykt. 

ROLLS ROyce: 
Markedets 
mest avanserte 
skålpakkemaskin 
fra italienske 
Mondini. Til 
venstre: Varmrøykt 
laks på vei til NM i 
laks.

Saga Fisk i Svolvær 
gjorde det godt i fjor
Saga Fisk i Svolvær eies med 
50 prosent hver av Osland Hol-
ding AS og Falch Svolvær AS. 
Selskapet kjøper fisk i Svolvær 
med hovedvekt på saltfisk, 
tørrfisk og ferskpakket fisk. 
Saga Fisk eksporterer så fis-
ken videre. Mye av tørrfisken 
går til Nigeria, mens saltfisk 
går til Spania og Portugal. De 
totale driftsinntektene økte 
i fjor fra 185 til 282 millioner 
kroner, en vekst på over 50 
prosent. Hovedårsaken til 
underskudd i 2013 var en svak 
utvikling for tørrfisk med fal-
lende priser hele året. I fjor ble 
underskudd snudd til pluss i 
regnskapet, med tre millioner 
kroner i driftsresultat og 1,5 
millioner kroner i resultat før 
skatt.

Selskapet hadde ved årsskif-

tet en egenkapital på 9,1 mil-
lioner kroner. Totalkapitalen 
var på 46,8 millioner kroner 
og det tilsier en egenkapi-
talandel på drøye 19 prosent. 

Selskapets styre skriver i 
årsberetningen at årets tre 
første måneder i 2015 gir 
grunn til optimisme, det har 
vært et bra innsig av skrei på 
innersida av Lofoten. Også økt 
satsing på eksport av kunstig 
tørkede fiskeprodukter ser 
ut til å være positiv, skriver 
styret. Selskapet hadde i fjor 
55 ansatte og 33 årsverk.

SAgA FiSk AS
Tall i mill kr 2014 2013  %
Driftsinntekter	 281,7	 184,88	 52,4
Driftsresultat	 3,02	 0,94	 221,3
Resultat	før	skatt	 1,47	 -0,76

Ny satsing på fiskeforedling på Manger i Radøy

”” Vi satser i et tøft 
marked, men vil bare 
levere til grossister for 
ikke å konkurrere med 
egne kunder. Drivkraf-
ten er at det snart ikke 
er noen igjen som røy-
ker på gamlemåten
eirik Sundal, styreleder i Bergen 
Røkeri

eIeR: En av eierne Eirik Sundal med nyrøykt sild og laks. Nyrøykt 
makrell til venstre.  

SVOLVÆR: Saga Fisk fikk et godt år i 2014. Her fra mottaket av 
fisk. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN 
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Vi er stolte over å 
ha levert følgende
utstyr til «Gåsø Viking»

Flålegger FLH-112
Grunnlegger GLT-112

Vi takker for tilliten, og ønsker
reder og mann skap lykke til!

ProPellsystem 
levert av:

PROPULSION SYSTEM

Heimdal har levert gearbox.

Vi takker for tilliten, 
og ønsker båt og mannskap lykke til!

www.heimdal.no

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

Vi gratulerer
med nybygget, og takker for 
tilliten ved å bli valgt som 

hovedassurandør for 
MS «Gåsø Viking»

Redox AS
Røsand industriområde
6530 AVERØY
Telefon 71 51 52 76
post@redox.no
www.redox.no

Vi gratulerer 
MS «GåSø VIkING»
Vi har levert:
• Ozonsystem for desinfisering
• Luft- og oksygenproduksjon 
• Innløsing, dosering/regulering av 
 oksygen og ozon
• Filter og UV-system
• Automatisk tankvask og rørvask
• kontroll og styresystem
• Totallogg, miljølogg og sensorikk

CFloW FIsH HaNDlING as 
6030 Langevåg
Tlf.: 70 19 59 00
Fax: 70 19 59 01
www.cflow.no

Vi gratulerer 
Frøy rederi med 
mS «gåSø Viking»

Vi takker for oppdraget 
med leveranse av komplett 
fiske hånd terings  system:

n Kontrollsystem og logg
n Lasting og lossing
n Sirkulasjon og    
 Vannbehandling
n Sortering og smolt 
n RSW kjøling
n Vaskesystem og ozon
n Lys og kamera

Gratulasjoner til ms «Gåsø VikinG»
BrønnBåT For: Frøy Sjøtransport/Gåsø næringsutvikling

TekniSke SpeSiFikaSjoner:  Bruker: Lerøy Midt
     78 x 16 meter
     pris: 250 millioner
     Byggverft: Selfine Shipyard, Tyrkia
     Design/enginering: Møre Maritime, kristiansund
     Lastekapasitet: 3000 kubikk

Velkommen til
 DNV GL klasse MS «GÅSØ VIKING»

www.dnvgl.no

Vi gratulerer med «Gåsø Viking»

consept – design – engineering
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fiske hånd terings  system:

n Kontrollsystem og logg
n Lasting og lossing
n Sirkulasjon og    
 Vannbehandling
n Sortering og smolt 
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BrønnBåT For: Frøy Sjøtransport/Gåsø næringsutvikling

TekniSke SpeSiFikaSjoner:  Bruker: Lerøy Midt
     78 x 16 meter
     pris: 250 millioner
     Byggverft: Selfine Shipyard, Tyrkia
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Velkommen til
 DNV GL klasse MS «GÅSØ VIKING»

www.dnvgl.no

Vi gratulerer med «Gåsø Viking»

consept – design – engineering
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Terje Jensen
Harstad

– Definitivt et strek i regninga 
på en båt som vår som startet 
direkte på levendefiske rett et-
ter nyttår, sier Sigvald Sævik 
ombord på «Artus» fra Fosna-
våg.

Skuffet
Møre-skipperen medgir at han 
er litt skuffet over det som nå 
har skjedd i og med at de ikke 
fikk noe forvarsel om at ord-
ninga ble tatt bort ved nyttår. 

– Vel nok er kvotebonusen et 
godt virkemiddel, og det avgjø-
rende for ta det er mulig å satse 
på et slikt fiske. Men forskudds-
oppgjøret bidro på sin måte ved 
at man da kan satse for fullt 

fra dag en 
slik vi gjorde 
i år. En annen 
gang må vi 
nok satse på 
andre fiskeri 
først for å si-
kre likviditet 
og dekning 
av løpende 
utgifter først 
på året, for-
klarer Sævik.

30 mill utestående
Totalt sett er det så langt i år 
satt over 3500 tonn torsk i merd 
nordpå med sikte på omsetning 
og produksjon på et seinere 
tidspunkt. Dette er over 1000 
tonn mer enn på samme tids-
punkt i fjor.

Enn så lenge er bare snaut 
1000 tonn av dette omsatt. Det 
betyr at fiskerne har fisk for 30 
millioner kroner stående som 
de ikke har fått fem øre for. I 

fjor fikk de tross alt over 20 mil-
lioner av dette utbetalt innen 
fjorten dager. I og med at fisken 
kan stå 12 uker i merd før den 
fôres og må omsettes, så kan 
det bli lenge å vente for fiskerne.

Et paradoks
– Det paradoksale er jo at vi får 
mindre inntekter jo flinkere vi 
er. Berger vi bare 50 prosent 
levende, får vi oppgjør for halve 
fangsten som sløydfisk. Berger 
vi 70 - 80 prosent blir det lite 
igjen i pengepungen der og da 
uten ei slik forskuddordning, 
forklarer skipperen på «Artus».

I tillegg til likviditet, så hand-
ler disse tingene også om juri-
diske ting knyttet til hvem som 
skal bære risikoen mens fisken 
står i merd hvis noe skulle gå 
galt. For Sævik på «Artus» vil 
det også være usikkerhet og 
potensielt tap knyttet til «over-
levelsen» i merd i og med at han 
bare får bonus av det som til sy-

vende og sist omsettes levende. 
Interessen for levendefiske og 
levendelagring har vært påtage-
lig større i år enn i fjor, inspirert 
av fiskeriministerens visjoner 
og løfte om kvotebonus «i over-
skuelig fremtid».

Bare Tobø Fisk i Havøysund 
og Reinholdtsens torskehotell 
i Nordvågen, som åpner denne 
uka, kan huse langt opp mot 
4000 tonn til sammen. I tillegg 
er det flere andre aktører som 
nå er tungt inne, ikke minst 
Norway Seafoods både i Båts-
fjord og på Melbu. I fjor endte 

kvantumet rundt 4000 tonn, og 
bare halv utnyttelse av bonusen 
på det samme. I år er man altså 
allerede nesten der.

Mot slutten?
Men så varer da heller ikke fis-
ket evig utover våren før fisken 
siger ut fra kysten. «Artus» er 
for sin del allerede ferdig med 
kvota si på rundt 800 tonn. Av 
dette har de berget omlag 600 

Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
Departementet og 
Innovasjon Norge har 
fra og med i år tatt bort 
forskuddsordningen 
som gir fiskere som 
fisker levendefisk 70 
prosent forskuddbeta-
ling i påvente av endelig 
oppgjør for fisket.

z levendefiske ”” Definitivt ei strek i 
regninga på en båt som 
vår som startet direkte 
på levendefiske rett et-
ter nyttår
Sigvald Sævik, skipper på «Artus»

Store skreitap for fiskebutikkene i Tyskland
Salget av merkevaren skrei til 
Tyskland har gått betydelig 
ned så langt i år på grunn av 
en saftig prisoppgang.

– Mange av butikkene rekla-
merte med lave priser, noe som 
viste seg å ikke holde når fisket 
i Norge stoppet opp på grunn av 
det dårlige været. Derfor der 
det mange her som har tapt 

mye penger i januar, forteller 
Jon Inge Bjørnsson i Samherji-
selskapet Icefresh i Cuxhaven.

Mens de i fjor kunne kjøpe 
skrei til tre euro per kilo, så er 
prissnittet i år på rundt 4,50, 
tilsvarende nesten 40 kroner 
med dagens kurs. 

– Vi har helt klart nådd et 
tak, og de aller fleste kjøper 

nå ordinær fulliset torsk i ste-
det for skreimerket, forteller 
Bjørnsson.

Han for sin del er godt klar 
over at kundene har vært 
forvent de to siste årene med 
svært billig norsk torsk. Han 
ser helt klart for seg at volumet 
på Tyskland nå vil gå ned, og at 
norske leverandører kan få svi 

både for uværspausen og for 
den generelle prisoppgangen.

– Nå ser vi at været bedrer 
seg, så nå får vi i det minste tak i 
fisk. Så håper vi at prisbildet vil 
kunne normalisere seg noe et-
ter hvert, og at interessen blant 
kundene kan ta seg opp igjen, 
sier Icefresh-kjøperen.

Icefresh er ett av to tyske 

Samherji-selskaper som  nå 
har kjøpt seg opp i Nergård-
konsernet på Senja via eierkon-
stellasjonen Søstrene Nergård. 
Totalt vil de tyske selskapene 
ha en eierandel på 22 prosent 
i Nergård-konsernet.

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

Godt i gang med levendefiske

Terje Jensen
Harstad

– Det er slett 
ikke enkelt å 
fiske levende 
fisk nå først 
på året, for-
teller Herøy-
sk ipperen, 
da han forle-
den ankom 
Harstad for 
bunkerspå-
fyll og mannskapsskifte.

– For det første står fisken 
dypere, og til dels alt for dypt, 
sammenlignet med seinere på 
vinteren. Dessuten er det opp 
mot halvblanding med torsk 
og hyse, noe som også bidrar 
til mindre overleving. Det har 
gjort at vi til tider har måttet 
fryse rundt 40 prosent av fang-
stene, forteller han.

Som så mange andre, prøvde 
Sævik seg på seien først på året, 
men uten særlig hell. Derfor 
har de allerede en liten måned 
bak seg på levendefiske. De 
har holdt på fra Bleiksegga og 
sørover utenfor Vesterålen, så 
langt været har tillatt det.

Tregere
– Vi håper å ta mest mulig av 
torsken levende. Men det går 
tross alt litt tregere å ta fisken 
levende. Så vi får se hvordan det 
utvikler seg videre. Akkurat nå 
er vi mest bekymret for at det 
har gått for fort unna på kvota, 
til tross for alt det dårlige været, 
forteller skipper Sævik.

Sist helg leverte de vel 20 
tonn på «torskehotellet» til 
Andre Reinholdtsen på Myre. 
Prisen ligger på vel 15 kroner 
kiloen, tilsvarende opp mot 23 
kroner sløyd, hodekappet. I ut-
gangspunktet er ikke dette så 
veldig mye mer enn hva som be-
tales for  ordinær snurrevadfisk 
i denne regionen. Men så får 
altså de som leverer levendefisk 
en kvotebonus tilsvarende det 
kvantum de leverer i tillegg.

Stor interesse
FiskeribladetFiskaren har de 
siste ukene snakket med en hel 

del snurrevadredere, og inn-
trykket er at levendefiske kom-
mer til å gripe enda mer om seg 
i vinter enn tilfellet var i fjor. Da 
endte man på rundt 4000 tonn 
oppfisket, det vil si at 2000 tonn 
av den avsatte kvotebonusen på 
4000 tonn ble brukt. 

Spådommen fra mange re-

dere går rett og slett ut på at 
det kan bli for lite kvotebonus 
til at alle kan få. 

I tillegg handler det om lag-
ringskapasitet. De fleste som 
tilbyr «torskehotell» har imid-
lertid økt kapasiteten. Dette 
er for eksempel tilfelle både 
på Myre og på Reinholdtsens 

«hotell» i samarbeid med Nor-
way Seafoods på Melbu. Også i 
Finnmark er det mer vidløftige 
planer i år enn i fjor.

Forsinket
Per i dag er det fire fartøy som 
er i gang med levendefiske. «Ar-
tus» var først. Men nå nylig har 
både «Olagutt», «Ballstadøy» og 
«Bernt Oskar» også kommet i 
gang.

– Alt er forsinket og på etter-
skudd denne vinteren. Derfor 
vil det nok ta litt lenger tid enn 
forventet før levendefisket tar 
helt av, mener Willy Godtlieb-
sen som er omsetningssjef i 
Norges Råfisklag. Alle som skal 
levere levende i nord, må melde 
seg på til Norges Råfisklag. Det 
skal føres landingsseddel som 
det så blir avregnet mot etter 
hvert som fisken selges videre 
for produksjon fra levendela-
geret.

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

FØRST: «Artus» og skipper Sigvald Sævik var først ute og lengst kommet med årets levendefiske. De mest optimistiske tror at hele 
bonuskvota på 4000 tonn torsk vil gå med. I fjor brukte fiskerne halvparten.  FOTO: JON EIRIK OLSEN

Fakta: LevendeFisk
QQNøkkelen til optimal kvalitet 

på fisk, er å holde fisken levende 
helt fram til slakting/produk-
sjonstidspunktet.
QQVed å holde fisken i live og 

lagre den levende etter at den er 
fisket, kan man også få styrt pro-
duksjon/planlagt slakting over 
lengre tidsperioder enn i de tradi-
sjonelle sesongene. Gevinsten er 
større marked, større konsum og 
bedre pris på sikt.

Skipper Sigvald 
Sævik på Herøy-båten 
«Artus» er en av de 
mest dedikerte på 
levendefiske av torsk. 
Han har allerede landet 
120 tonn torsk – hvor 
av en god del levende.

z torskeFiske

”” Alt er forsinket og 
på etterskudd denne 
vinteren
Willy Godtliebsen, omsetningssjef 
hos Norges Råfisklag

Sigvald Sævik

ÅPENT: «Torskehotellet» til Andre Reinholdtsen på Myre er 
forlengst åpnet. Det var blant annet fisk herfra som berget 
skreimiddagen under skreifestivalen på Myre midt under uværet 
Ole nylig. FOTO: SVEIN-ARNE NILSEN
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Sigvald Sævik

GIR OG TAR: Fiskeri
minister Elisabeth 
Aspaker garanterer 
for kvotebonusen på 
levendefisk, men tok fra 
nyttår bort ordningen 
med forskuddsbetaling til 
fiskerne. 
 ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

”” Det paradoksale er jo at vi får mindre 
inntekter jo flinkere vi er. Berger vi bare 50 
prosent levende, får vi oppgjør for halve 
fangsten som sløydfisk. Berger vi 70–80 
prosent blir det lite igjen i pengepungen der 
og da uten ei slik forskuddordning

Sigvald Sævik, skipper på «Artus»

fakta: levendefisk
QQNøkkelen til optimal kvalitet 

på fisk, er å holde fisken levende 
helt fram til slakting/produk-
sjonstidspunktet.
QQVed å holde fisken i live og 

lagre den levende etter at den er 
fisket, kan man også få styrt pro-
duksjon/planlagt slakting over 
lengre tidsperioder enn i de tradi-
sjonelle sesongene. Gevinsten er 
større marked, større konsum og 
bedre pris på sikt.
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vende og sist omsettes levende. 
Interessen for levendefiske og 
levendelagring har vært påtage-
lig større i år enn i fjor, inspirert 
av fiskeriministerens visjoner 
og løfte om kvotebonus «i over-
skuelig fremtid».

Bare Tobø Fisk i Havøysund 
og Reinholdtsens torskehotell 
i Nordvågen, som åpner denne 
uka, kan huse langt opp mot 
4000 tonn til sammen. I tillegg 
er det flere andre aktører som 
nå er tungt inne, ikke minst 
Norway Seafoods både i Båts-
fjord og på Melbu. I fjor endte 

Departementet kaster 
ballen til Råfisklaget
Statssekre-
tær Amund 
Drønen Ring-
dal mener 
spørsmålet 
om hvorfor 
den særskilte 
garantiord-
ningen innen 
levende-
lagring har 
opphørt, bør 
stilles til 
Norges Råfisklag.

Garantiavtalen mellom Nor-
ges Råfisklag og Innovasjon 
Norge ble iverksatt vinteren 
2009, som et ekstraordinært 
tiltak under finanskrisen. 
Dette er, og har hele tiden 
vært ment som en midlertidig 
ordning som allikevel varte 
i hele fem vintersesonger.  
Norges Råfisklag har de siste 
årene, slik det fremstilles av 

statssekretæren, valgt å sette 
av en egen ramme til industri-
aktører innen levendelagring. 
Denne ordningen har etter det 
departementet kjenner til hatt 
begrenset bruk, og har heller 
ikke hatt tap av betydning. 

«Norges Råfisklag har på 
eget grunnlag valgt å ikke 
videreføre den særskilte ga-
rantiordningen innen levende-
lagring vinteren 2015», hevder 
Drønen Ringdal i et skriftlig 
svar på en henvendelse fra 
FiskeribladetFiskaren. 

«Ordningen var viktig i tiden 
med finanskrise og årene 
etterpå da tilgangen til kapital 
var en kritisk faktor. Denne 
perioden er nå mer normali-
sert. Råfisklaget melder at det 
ikke har vært problemer med 
omsetningen vinteren 2015, 
selv om ordningen er faset ut.», 
sier Drønen Ringdal i svaret. 

Grunnlaget falt bort
I Råfisklaget 
får vi bekref-
tet at de har 
operert med 
en egen ga-
rantiramme 
for forskudd 
på oppgjør 
for levende-
fiskleveran-
ser, men at 
dette var basert på garantien 
fra Innovasjon Norge. Når 
denne så falt bort fra nyttår, 
falt også grunnlaget for 
Råfisklagsgarantien bort.

I ettertid har Råfisklaget 
søkt ekstraordinært om å få 
en egen ramme til dette tilta-
ket. Det fikk de altså avslag på 
i departementet.

I Råfisklaget får vi opplyst 
at de stadig vekk har henven-
delse fra fiskere som etterly-

ser forskuddsordningen. Til 
sammen er det i år 29 fartøy 
som er påmeldt levendefisk-
ordningen, en tredjedel mer 
enn i fjor.

– Aktiviteten er større 
generelt sett, og i år klarer 
hvert enkelt fartøy å få en 
større andel av fangsten 
levende og satt i merd enn hva 
de klarte i fjor. Dette gjør at 
de får mindre likvide midler 
der og da enn det de oppnådde 
i fjor, forklarer Charles Aas 
som følger denne omsetnings-
situasjonen i Råfisklaget.

På mandag passerte man 
allerede det totale kvantumet 
for i fjor på 4000 tonn levende 
torsk satt i merd. Denne flåten 
har nå forflyttet seg for fullt til 
Finnmark hvor torskefisket er 
best for tiden. 

kvantumet rundt 4000 tonn, og 
bare halv utnyttelse av bonusen 
på det samme. I år er man altså 
allerede nesten der.

Mot slutten?
Men så varer da heller ikke fis-
ket evig utover våren før fisken 
siger ut fra kysten. «Artus» er 
for sin del allerede ferdig med 
kvota si på rundt 800 tonn. Av 
dette har de berget omlag 600 

tonn levende. Resten fryser de 
ombord.

– Ikke alt er netto med denne 
drifta. Selve fisket tar lang tid. 
Og det blir fort mye gåtid. Vi har 
gått turer på opptil halvtannet 

døgn for å levere levendefisk i 
vinter, forteller skipper Sigvald 
Sævik.

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

Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
”” Definitivt ei strek i 

regninga på en båt som 
vår som startet direkte 
på levendefiske rett et-
ter nyttår
Sigvald Sævik, skipper på «Artus»

Fakta: levendeFisk
QQNøkkelen til optimal kvalitet 

på fisk, er å holde fisken levende 
helt fram til slakting/produk-
sjonstidspunktet.
QQVed å holde fisken i live og 

lagre den levende etter at den er 
fisket, kan man også få styrt pro-
duksjon/planlagt slakting over 
lengre tidsperioder enn i de tradi-
sjonelle sesongene. Gevinsten er 
større marked, større konsum og 
bedre pris på sikt.

LEVENDEFISKE: «Artus» har fisket 600 tonn levende torsk i år. 
og har uteståend 7 - 8 millioner kroner i fangstinntekter etter 
at myndighetene stoppet ordningen med forskuddsbetaling via 
Råfisklaget. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Amund 
Drønen 
Ringdal

Charles Aas
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Over 30 kroner for levende snøkrabbe på Newfoundland
Ei prismeklingsnemnd i 
Canada har fastsatt prisen 
på levende snøkrabbe til 
godt og vel 30 kroner kiloen. 
Her hjemme har Råfisklaget 
varslet fiskekjøperne om at de 
nå også ønsker å få fastsatt en 
minstepris på snøkrabbe her 
hjemme, og at dette vil skje på 
forhandlingsmøtet 16. juni.

– Fisket er nå godt etablert 
her hjemme, og næringa 
trenger forutsigbare ram-
mebetingelser og en planleg-
gingshorisont. Ikke minst vil 
fiskeindustrien være tjent med 
at fiskerne har noe å planlegge 
ut fra hvis de tenker på å ruste 
ut for levendefiske av snø-
krabbe for produksjon i land, 

forteller Tor-Edgar Ripman 
som er Råfisklagets skalldyr-
ekspert.

Snøkrabbemarkedet er stort 
globalt, og Ripman legger ikke 
skjul på at et norsk prisnivå 
vil måtte ligge rundt det man 
anser for å være gjeldende 
prisnivå internasjonalt. Sånn 
sett kan prisene på Newfound-

land akkurat nå fungere som 
retningsgivende. I Canada er 
det en meklingsmann som har 
siste ordet i prisforhandlin-
gene mellom fisker og kjøper. 
Han må velge mellom kjøper-
nes og fiskernes siste bud, og 
valgte ved denne anledning å 
følge industrien. I en redegjø-
relse fra forhandlingene sier 

fiskernes forhandlingsleder 
Keith Sullivan at dette var 
nærmest sjokkerende i og med 
at de har signaler fra marke-
det på mye høyere priser.

30 kroner tilsvarer en råva-
rekostnad på rundt 48 kroner 
for industrien. Markedsprisen 
i mars lå rundt 70 kroner 
kiloet.

Tidoblet snøkrabbekvantum

Terje Jensen
Harstad

Et 20-talls fartøy er i fiske, og 
fortsatt foregår det aller meste 
i det internasjonale havområ-
det Smutthullet. Fiskeriet, som 
mange spår kommer til å ende 
som et milliardforetagende, er 
fortsatt i en tidlig utviklings-
fase. Blant annet har ikke rus-
serne åpnet for fiske i sin egen 
sone der hvor forekomstene er 
aller størst.

Russekvote
De fem-seks russiske snø-
krabbebåtene som allerede 
er i gang, fisker følgelig på de 
samme feltene i Smutthullet 
som resten av flåten. De fleste er 
fra Litauen og Estland i tillegg 
til de tre fra Norge som driver 
ombordproduksjon, «Northeas-
tern», «Kvitungen» og «Polaris».

– Det er trangt, innrømmer 
«Kvitungen»-reder Jens Petter 
Kraknes som hadde rekebåt 
i området allerede for 30 år 
siden. 

– Nå må  han slåss om plas-
sen med både andre snøkrab-
bebåter og med en voksende 
rekeflåte. 

– Vi kan jo håpe på at i det 
minste russerne trekker hjem-
over, i hvert fall i deler av året, 
når det blir åpnet for fiske i egen 
sone, sier han.

Flere mottak
Etter det FiskeribladetFiska-
ren forstår, så har Russland 
ennå ikke satt ei totalkvote på 
snøkrabbe i russisk sone. Det 
skal etter planen skje i løpe av 
våren. 

Så skal det auksjoneres ut 
rettigheter, eller lotter som det 
kalles, i løpet av juni måned. Av 
de 2000 tonnene som til nå er 
landet i Norge, er nesten 1300 
tonn fra utenlandske fartøy, 
mens de norske står bokført 
med 750 tonn.

Av de 2000 tonnene som 
så langt er kommet i land, er 
bare 168 tonn levende, mens 
1156 tonn er ombordfrosne klør 
(cluster) som i praksis ekspor-
teres rett ut via fryselager.

I tillegg til Arctic Catch, 

satser nå Norway Seafoods i 
Kjøllefjord og nyetablerte Sea-
gourmet Norway, tidligere Is-
havsbruket i Båtsfjord, tungt på 
snøkrabbeproduksjon basert 
på levende snøkrabbe. 

Investerer
Den største utfordringen disse 
står overfor, er, som man ser av 

tallene, å skaffe levende råstoff.
Norway Seafoods kjøpte 170 

tonn til cluster i fjor, men har 
enn så lenge ikke kjøpt noe som 
helst i år. De bygger for tiden 
nytt RSW-anlegg i land for å 
sikre størst mulig overleving på 
leveransene. I tillegg handler 
det om å få inn nye maskiner 
til selve clusterproduksjonen.

– Snøkrabben tåler mye 
mindre varme enn for eksem-
pel kongekrabben. Derfor må 
selve landingsprosedyrene 
være mest mulig rasjonell og 
effektiv, forklarer Arild Olsen 
i Kjøllefjord. De regner med 
å være operativ med det nye 
anlegget i løpet av halvannen 
måneds tid. 

– Vi har intensjoner om å 
være med også når det gjelder 
snøkrabbe. Tanken er dessu-
ten å komme gradvis over fra 
clusterproduksjon til levende-

eksport, forteller Olsen.
I Båtsfjord har Sergei An-

kipov nylig testet og presen-
tert sitt nye anlegg. Sist uke var 
den tidligere litaueren til stede 
under fiskerimessa i Brüssel 
for å «rydde grunnen» også 
markedsmessig.

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

LEVENDE: Industrien i Finnmark ønsker seg levende snøkrabbe for produksjon. ARKIVFOTO: pRIVAT/TAlbOR

Fakta: snøkrabbe
QQDet har vært registrert 

snøkrabbe i Barentshavet de 
sistepar tiårene.
QQSnøkrabben er ikke satt ut, slik 

som kongekrabben. Men ingen 
vet om det er snakk om yngel i 
brakkvann fra båter eller en be-
stand som er kommet østfra via 
Laptevhavet og/eller Karahavet.
QQ I 2004 fikk Havforskningsin-

stituttetbetydelige mengder i 
trålhal på Gåsbanken i russisk 
sone.
QQDe siste russiske registre-

ringene tyder på at de største-
mengdene finnes på vestsiden av 
Novaja Zemlja.
QQFiskeriet har de siste to årene 

vært konsentrert lengst øst i 
det internasjonale havområdet 
Smutthullet.

Fram til midten av april 
er det landet 2000 
tonn rund snøkrabbe 
her til lands, ti ganger 
så mye som på samme 
tid i fjor.

z krabbe

”” Vi kan jo håpe på 
at russerne trekker 
hjemover, i hvert fall i 
deler av året, når det 
blir åpnet for fiske i 
egen sone
Jens Petter Kraknes, 
snøkrabbereder Tromsø

1500 tonn snøkrabbe tatt 
etter 80 dagers fiske

Terje Jensen
Harstad

– Det handler om innsats, for-
teller Tore Sjøvik som drifter 
de tre litauiske fartøyene som 
deltar i dette fisket. 

– For vår del er vi bedre for-
beredt enn det vi var i fjor. Det 
teller også. Men fangstratene 
er lave. Og det handler i bunn 
og grunn om å snu mest mulig 
teiner hver eneste dag. Blir det 
stopp på grunn av været, så blir 
marginene fort borte, forteller 
Sjøvik.

Tøft fiske
På båtene han drifter, snur de 
1200 teiner per dag, nærmest 
i all slags vær. Og vær har det 
som kjent vært usedvanlig mye 
av denne vinteren, også nord i 
Barentshavet. 

– Dette er ganske sikkert 
ikke noe fiskeri for norske ring-
notmannskap. De er vant til helt 
andre og roligere arbeidsbetin-
gelser, smiler Misund-baserte 
Sjøvik.

Små marginer
Han har holdt på såpass lenge 
at han både husker og var en del 
av skjelleventyret i Barentsha-
vet på slutten av 1980-tallet. Det 
gikk den veien høna sparker. 

– Vi frykter litt at dette skal 
kunne bli den samme historien. 
Mange tror dette er fiskeri som 
skal kunne vokse inn i himme-
len. Men foreløpig er det i hvert 
fall bare hardt arbeid og små 
marginer, forteller både Sjøvik 
og andre av de norske aktørene 
i dette fiskeriet.

Baltikum
Per i dag er det fire-fem nor-
ske båter med i snøkrabbefis-
ket, mens flere andre er i ferd 
med å posisjonere seg. «Arctic 
Wolf» og «Polaris» i Vardø var 
blant de første. Det samme 
var «Kvitungen» fra Tromsø, 
Brødrene Birkeland har drevet 
forsøk med å ta på land levende 
snøkrabbe med «Talbor» i til-
legg til at de har bygd om den 
tidligere selfangstskuta «Kvit-
bjørn» til ombordproduserende 
«Northeastern».

I tillegg til de norske, så er 
det altså tre litauiske båter i 
gang, to fra Latvia, inkludert 
«Solvita» som har vært i medias 
søkelys i det siste, tre fra Spania 

og i tillegg noen fra Russland. 
Til sammen nærmer det seg 
fort et 20-talls båter i drift. Det 
forklarer også noe av pangstar-
ten på fiskeåret lengst nord når 
det gjelder snøkrabbe.

Forventninger
Det er mange med store for-
ventninger. Snøkrabbefisket 
er stort internasjonalt, og det 
er da også kapital fra USA og 
Øst-Russland som nå står bak 
mange av de etableringene som 
gjøres, blant annet i de baltiske 
landene. 

Det er også russere som står 
bak de spanske båtene som nå 
er i fiske. Det hevdes dessuten 
at islandske rederi har kastet 
sine øyne på smutthullfisket via 
etableringer i Baltikum.

Russland
Det store spørsmålet nå er 

hvordan utviklingen blir i rus-
sisk sone hvor tross alt det aller 
meste av snøkrabbeforekom-
stene i Barentshavet befinner 
seg.

Det er fortsatt uklart om 
Russland har fått på plass et 
endelig reguleringsopplegg. 
Det forventes at russiske myn-
digheter vil auksjonere bort 
rettighetene i russisk sone et-
ter mønster av hva de har gjort 
tidligere på kongekrabbe. Her 
er det St. Petersburg-baserte 

Virma som har kjøpt opp alle 
rettighetene. I fjor fisket de kon-
gekrabbe for langt opp mot en 
halv milliard kroner. 

5000 tonn
I fjor endte de totale fangstene 
fra Barentshavet på rundt 5000 
tonn rund snøkrabbe, hvor det 
aller meste ble tatt i det inter-
nasjonale havområdet.

Med den starten man nå har 
fått, tyder alt på at dette vil øke 
merkbart inneværende år. I føl-
ge havforsker Jan Sundet så er 
det bestandsmessig ingen ting 
i veien for at det fiskes 20.000 
tonn allerede nå. Forskerne har 
tidligere spådd at snøkrabbefis-
ket blir det neste milliardfiske-
riet i Barentshavet.

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

NORSK BÅT: «Northeastern» til Brødrene Birkeland på Austevoll er en av de norske båtene som nå deltar i et stadig voksende 
snøkrabbefiske i Barentshavet.  FOTO: NILS TORSVIK

Fakta: Snøkrabbe
QQDet har vært registrert 

snøkrabbe i Barentshavet de 
sistepar tiårene.
QQSnøkrabben er ikke satt ut, slik 

som kongekrabben. Men ingen 
vet om det er snakk om yngel i 
brakkvann fra båter eller en be-
stand som er kommet østfra via 
Laptevhavet og/eller Karahavet.
QQ I 2004 fikk Havforskningsin-

stituttetbetydelige mengder i 
trålhal på Gåsbanken i russisk 
sone.
QQDe siste russiske registre-

ringene tyder på at de største-
mengdene finnes på vestsiden av 
Novaja Zemlja.
QQFiskeriet har de siste to årene 

vært konsentrert lengst øst i 
det internasjonale havområdet 
Smutthullet.

Snøkrabbefisket nord i 
Smutthullet i Barents-
havet tar av. I løpet av 
årets første 80 dager 
er det omsatt tett i 
underkant av 1500 
tonn. Tilsvarende tall i 
fjor var 136 tonn.

z Snøkrabbe

”” Dette er ganske 
sikkert ikke noe fis-
keri for norske ringnot-
mannskap. De er vant 
til helt andre og rolige-
re arbeidsbetingelser
Tore Sjøvik, driftsansvarlig 
snøkrabbe

Kamp om plass i Smutthullet

Terje Jensen
Harstad

I løpet av desember kan det i 
følge velinformerte kilder, være 
over 20 snøkrabbebåter i fiske 
i området parallelt med en in-
ternasjonal rekeflåte.

Torskekonflikten i Smutt-
hullet først på 1990-tallet var 
sammen med det spanske og 
portugisiske rovfisket på Grand 
Banks utenfor Canada, den ut-
løsende faktor for at man klarte 
å få på plass et regelverk og et 
kontrollsystem også for fiskeri 
i internasjonale havområder på 
vandrende bestander.

De regionale forvaltningsor-
ganene fikk her en viktig rolle 
når det gjelder regulerings-

o p p l e g g , 
delta kelse 
og aktivitets-
nivå i denne 
type fiskeri. 
Derfor har 
det kny t-
tet seg stor 
spenning i 
snøkrabbe-
næringa til 
hvordan den 
nordøstatlantiske fiskerikom-
misjonen (NEAFC) vil hånd-
tere utfordringene knyttet til 
snøkrabbefisket i Barentshavet 
som nå i all hovedsak foregår i 
Smutthullet,

Kjøreregler
NEAFC har hatt sitt årsmøte 
denne uka i London. Etter hva 
FiskeribladetFiskaren har fått 
opplyst, har ikke snøkrabbefis-
ket stått på agendaen. Men det 
har vært stor aktivitet i kor-
ridorene, spesielt med sikte 
på å få på plass kjøreregler for 
fiskeriene i området.

Både rekefisket og snøkrab-
befisket foregår i et begrenset 
område lengst sør og øst i 
Smutthullet. Det har allerede 
vært brukskonflikter, både 
mellom reketrålere og snøkrab-
bebåter og snøkrabbebåtene 

seg imellom. I følge Tromsø-
rederen Jens Petter Kraknes 
tør de omtrent ikke forlate sine 
sett av frykt for å miste plassen.

– Har regler
Islandske myndigheter skal ha 
vurdert å legge fram et forslag 
i NEAFC som innebærer at fel-
tene forbeholdes rekeflåten i to 
perioder av året. Det har ikke 
lykkes oss å få brakt på det rene 
om forslaget har blitt lagt fram 
eller om det er lagt på is. 

Under en hver omstendighet 
er det stor motstand mot et slikt 
forslag i næringa her hjemme. 

– Vi har allerede et vel eta-
blert internasjonalt regelverk 
fra FN som også NEAFC har 
implementert, påpeker Gun-
nar Jensen på «Arctic Wolf» av 
Vardø.

Dette regelverket inneholder 
kjøreregler basert på etablert 
praksis, hvor for eksempel trå-
lere ikke kan starte fiske der 
det står faststående bruk, mens 
teinebåter på sin side ikke kan 
sette bruk i havet når en tråler 
har innledet sitt fiske.

– Reglene har vi. Det som 
mangler, er et rapporterings-
system a la det vi har med Kyst-
vaktsentralen i norsk sone. Det 
burde være lett å få på plass 
også i NEAFC-regi. Man kan 
til og med tenke seg at Kyst-
vaktsentralen i Norge kunne 
gjøre denne jobben på oppdrag 
for NEAFC, mener Jensen som 
har vært pioneren i det norske 
snøkrabbefisket i Barentshavet.

Kvoter
Jensen har ingen tro på kvo-
tereguleringer på snøkrabbe 
i Smutthullet i regi NEAFC. 
90 prosent av snøkrabben 
befinner seg i russisk sone. Ei 
kvote i Smutthullet vil følgelig 
måtte bli så lav at det i løpet av 
kort tid vil ødelegge lønnsom-
heten for alle som deltar.

– Jeg vil anbefale at man 
holder fast på fritt fiske. Da vil 
interesen for dette fisket fra 
lykkejegere utenfra brenne 
ut i takt med at lønnsomheten 

blir borte. En slik strategi vil på 
sikt gavne norske og russiske 
fiskere som også vil kunne fiske 
i sine egne lands soner, mener 
Jensen.

Nykommere
Etter det FiskeribladetFiska-
ren forstår, så er kapital fra 
USA og Øst-Russland nå i ferd 
med å finansiere etableringer 
i de baltiske landene, og at det 
er dette som i løpet av kort tid 
vil føre til ei kraftig økning 
av antallet snøkrabbebåter i 
Smutthullet i Barentshavet.

Også islandske rederi har 
kastet sine øyne på smutt-
hullfisket via etableringer i 
Baltikum. Det var islandske, 
færøyske og grønlandske re-
deri som startet «torskekrigen» 
i Smutthullet på 1990-tallet. 
Færøyværingene førte krigen 
til «the bitter end» gjennom 
stråselskaper i utlandet, mens 
islendingene inngikk den så-
kalte smutthullavtalen med 
Norge og Russland som sikret 
dem ordinære torskekvoter i 
Barentshavet mot at de avholdt 
seg fra å overfiske disse via et 
fiske i Smutthullet.

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

TRANGT OM PLASSEN: 
Snøkrabbefisket i 
Barentshavet er i ferd med 
å skape nye konflikter rundt 
Smutthullet i Barentshavet. 
Her ser vi «Arctic Wolf». 
ARKIVFOTO

Fakta: snøkrabbe
QQDet har vært registrert 

snøkrabbe i Barentshavet de 
sistepar tiårene.
QQSnøkrabben er ikke satt ut, slik 

som kongekrabben. Men ingen 
vet om det er snakk om yngel i 
brakkvann fra båter eller en be-
stand som er kommet østfra via 
Laptevhavet og/eller Karahavet.
QQ I 2004 fikk Havforskningsin-

stituttetbetydelige mengder i 
trålhal på Gåsbanken i russisk 
sone.
QQDe siste russiske registreringe-

netyder på at de størstemengde-
ne finnes på vestsiden av Novaja 
Zemlja.
QQFiskeriet har de siste to årene 

vært konsentrert lengst øst i 
det internasjonale havområdet 
Smutthullet.

For andre gang på 20 
år brygger det opp til 
konflikt rundt fiskeriak-
tiviteten i Smutthullet i 
Barentshavet. Kampen 
står mellom reke og 
snøkrabbe.

z snøkrabbe ”” Jeg vil anbefale 
at man holder fast på 
fritt fiske. Da vil inte-
resen for dette fisket 
fra lykkejegere utenfra 
brenne ut
Gunnar Jensen, Arctic Wolf

Gunnar Jensen

Ingen støtte for norsk og russisk uerforslag
Etter det FiskeribladetFiska-
ren erfarer, er det ingen støtte 
å få for det norske og rus-
siske forslaget om å begrense 
smutthavskvota på snabeluer 
i Norskehavet til 5,9 prosent 
av kvotetilrådningen fra det 
internasjonale havforsknings-
rådet.

Norge og Russland ble 
enige om ei kvotefordeling på 
denne barentshavbestanden 

på møtet i den norsk-russiske 
fiskerikommisjonen i høst. 
De ga 72 prosent til Norge, 18 
prosent til Russland og resten 
til tredjeland, som blant annet 
omfatter dette fisket i Smutt-
havet i Norskehavet.

Kvoteanbefalingen fra hav-
forskerne er på 30.000 tonn. 
5,9 prosent tilsvarer altså ei 
NEAFC-kvote i Smutthavet på 
snaue 1800 tonn. I år har det 

vært fisket i størrelsesorden 
4000 - 5000 tonn i Smuttha-
vet, inkludert fangster fra 
norske og russiske fartøy. 
Norge og Russland har blitt 
enige om å holde seg til sine 
vedtatte andeler, og ikke fiske 
utover dette i Smutthavet.

På NEAFC-møtet i London 
denne uka var det ingen an-
dre som hadde sans for dette 
opplegget. EU og Danmark 

fremmet på vegne av blant 
annet Færøyene og Grønland 
forslag om å videreføre årets 
NEAFC-kvote på 19.500 tonn. 
Dette forslaget fikk støtte 
også fra Island.

Island har på sin side 
fremmet forslag om et 0-fiske 
på snabeluer i Irmingerha-
vet. Dette er havforskernes 
primære råd, som også Norge 
har valgt å støtte. Forskerne 

har i tillegg sagt at et fiske på 
under 10.000 tonn her vil gi 
50 prosents sjanse for å snu 
den negative utviklingen i 
bestanden.

Russland på sin side mener 
det kan fiskes 70.000 tonn, og 
stiller seg på den måten «på 
sidelinja» i denne sammen-
heng, noe de har gjort i mange 
år i forhold til uerregulerin-
gene i Irmingerhavet. 

6 NYHETER fredag 14. november 2014 FISKERIBLADETFISKAREN
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MENGDER: Snøkrabbefisket har virkelig tatt av nord i 
Smutthullet i Barentshavet. ILL.FOTO: PRIVAT
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Nye lakse-
sykdommer 
kommer

Agnar Berg
Bodø

Mo er seksjonsleder ved avde-
ling for parasittologi ved Vete-
rinærinstituttet. 

– Den store mengden av opp-
drettsfisk gjør at det vil dukke 
opp nye fiskesykdommer i 
framtiden. Det er nødvendigvis 
ikke slik at disse sykdommene 
egentlig kommer fra villaks og 
at de først blir et problem når 
det er mye fisk samlet i en merd. 
Dette kan være sykdommer 
som kommer fra for eksempel 
marine arter og som vil tilpasse 
seg laks ved mutasjon. Fra opp-
drettslaksen vil så sykdommen 
kunne smitte til villaks, sier 
Mo.

Vet for lite
Mo sier at det nødvendigvis 
ikke må en mutasjon til for at 
en gitt sykdom, virus eller bak-
terie, skal kunne tilpasse seg en 
ny art som for eksempel laks.

– Det kan være organismer 
som kan gå på flere arter. Og 
når det blir stor konsentrasjon 
av laks i et område, kan det bli 
et problem, sier han.

Mo skal neste tirsdag på et 
seminar i Trondheim om hel-
sesituasjonen hos villaks i regi 
av Kunnskapssenter for laks og 
vannmiljø. Poenget med semi-
naret er å få mer kunnskap om 
helsesituasjonen hos villaks og 
om helsen til villaks kan påvir-
kes av sykdom i lakseoppdrett.

Tittelen på innlegget til Mo 
er: «Hvilke sykdommer kan 
dukke opp i lakseoppdrett og 
kan skade ville laksebestan-
der.»

Mo sier til FiskeribladetFis-
karen at dette er noe en egentlig 
vet lite om i dag. En vet også lite 
om hvilke sykdommer som vil 
komme.

Rømt laks og PD
Mo sier at som en hovedregel 
er det større sannsynlighet for 
sykdomsutbrudd med mye fisk 
samlet på et lite område enn 
det motsatte.

– Sannsynligheten for nye 

sykdommer i lakseoppdretts-
næringen vil øke framover 
av flere grunner. Blant annet 
på grunn av mer menneske-
lig aktivitet som for eksempel 
transport av fisk. Og så vil kli-
maendringene føre til mer syk-
domsspredning. Hovedregelen 
er at nye sykdommer kommer 
fra sør, sier Mo.

Hvordan smitte sper seg er 
ikke enkelt å forstå.

I den siste risikovurderin-
gen til Havforskningsinstitut-
tet (HI) som ble lagt fram 15. 
april i år, skriver HI at rømt 

oppdrettslaks som er smittet av 
PD-viruset ikke smittet villaks 
og sjøørret i HI sitt overvåk-
ningsprogram.

Overvåkningsdata
Havforsker Terje Svåsand sier 
at Havforskningsinstituttet 
ikke kan utelukke at selv om 
det ikke ble påvist PD på villaks 
og sjøørret i overvåkningspro-
grammet, kan det skje.

– Det må forskes mer på det, 
sier han.

HI skriver om overvåknings-
data fra perioden 2012 til 2014 
– om hvorfor det blant annet 
ikke er registrert noen funn 
av PD-viruset i villaks: 

«Det kan hende at villfisken 

ikke blir utsatt for tilstrekkelig 
smittepress eller at den klarer å 
kvitte seg med smitten, men det 
er også mulig at smittet villfisk 
ikke blir fanget fordi den svek-
kes og dør.»

Overvåkingen gir altså ikke 
et klart svar på disse spørs-
målene ennå. Programmet 
blir derfor ifølge HI videreført 
i 2015.

Høna eller egget
HI skriver i risikovurderingen 
sin at det ikke finnes bevis for 
smitte av PD fra villaks til opp-
drettslaks, men at viruset trolig 
har sitt opphav fra villfisk.

– Hvor PD kommer fra blir 
en diskusjon om høna og egget, 

poenget er at PD i villfisk ikke 
trenger å være noe problem. 
Men det er det i oppdrettfisk 
fordi her er tettheten av fisk 
stor, sier direktør for helse og 
miljø i Sjømat Norge, Henrik 
Stenwig.

Stenwig sier at han er enig 
med Mo at nye sykdommer i 
oppdrett godt kan komme fra 
marine arter. Havvannet inne-
holder naturlig mange virus-
sykdommer, sier han.

– En skal vel være ganske 
optimistisk for å si at ikke vil 
dukke opp nye sykdommer i 
lakseoppdrett, sier Stenwig.

agnar.berg@fbfi.no
Mobil: 932 56324 

MER SYK ENN  VILLAKS: Oppdrettslaks klar til slakting. Oppdrettsfisk ser ut til å være mer 
ømfintlig for sykdom enn villaks fordi fisketettheten er større.  FOTO: AGNAR BERG

Fakta: laksesykdommer
QQDet finnes trolig mer enn 250 

organismer som kan infisere 
laks. De fleste er harmløse og vil 
i liten grad utløse sykdom. Det er 
imidlertid påvist et betydelig an-
tall sykdomsfremkallende agens, 
som kan gi høy dødelighet. 
QQFiskesykdommer i oppdrett er 

et alvorlig problem, som fører til 
store økonomiske tap. Vi vet lite 
om smitte mellom oppdretts-
anlegg og ville laksefisk, men 
sykdomsutbrudd i anlegg kan 
representere et økt smittepress 
på ville bestander og kan derfor 
endre smitte- og sykdomsstatus 
i villfiskpopulasjoner.
QQPåvisning av sykdom hos 

villfisk eller sykdommers effekt 
på ville populasjoner er svært 
vanskelig. Syk fisk i naturen 
forsvinner oftest raskt (blir 
spist). Sykdomsutbrudd hos vill 
fisk i naturen er uvanlig, men har 
forekommet i Norge.
QQ I Norge gjennomføres det i dag 

ikke systematiske undersøkel-
ser som kan gi et grunnlag for 
å vurdere helsesituasjonen hos 
ville anadrome laksefisk.
QQKilde: Miljødirektoratet

Lakseoppdrettsnærin-
gen vil slite med stadig 
nye fiskesykdommer. 
Nye sykdommer 
kan komme fra helt 
andre fiskeslag enn 
laksefisk, sier seksjons-
leder Tor Atle Mo ved 
Veterinærinstituttet.

z Fiskehelse

”” Det kan være orga-
nismer som kan gå på 
flere arter. Og når det 
blir stor konsentrasjon 
av laks i et område, kan 
det bli et problem
Tor Atle Mo, seksjonsleder ved 
Veterinærinstituttet

Henrik 
Stenwig

Terje 
Svåsand
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Agnar Berg
Oslo

Pharmaq håper tingretten vil 
si nei til at MSD Animal Health 
forsatt i praksis skal ha monopol 
på PD-vaksinen.

– Hvis vi ikke får medhold i 
retten, blir det et nytt rettsmøte 
til høsten. Det blir en helt ny sak 
der Pharmaq vil få retten til å 
«pålegge» å gi lisens til Pharmaq 
slik at Pharmaq kan begynne 
å selge sin egen PD-vaksine 
mot at MSD Animal Health får 
royalties fra vaksinesalget, sier 
Pharmaq sin advokat Gunnar 
Meyer i advokatselskapet Wik-
borg Rein & CO.

Mandag denne uken startet 

rettsaken i Oslo Tingrett mel-
lom de to legemiddelselskape-
ne Pharmaq og MSD Animal 
Health. Rettsaken handler om 
rettighetene til viruset som 
forårsaker laksesykdommen 
pankreassykdom (PD) PD-
viruset er nødvendig for å lage 
en vaksine mot PD og per i dag 
har MSD Animal Health patent 
på hele PD-viruset.

Dette patentet gjelder fram 
til 17. oktober i år. MSD Animal 
Health har søkt Patentstyret om 
å få beskyttelsessertifikat på 
fem år, fram til 2020.

I EU/EØS-regelverket er det 
en ordning med patentforlen-
gelse, et såkalt utvidet beskyt-
telsessertifikat. I januar i fjor 
vedtok Patentstyret å gi MSD 
Animal Health en slik forlen-
gelse og at den gjelder «hele» 
PD-viruset.

Steg to i retten 
Det er denne patentforlengelsen 
rettsaken handler om. Pharmaq 
mener vedtaket til Patentstyret 
er ugyldig. Subsidiært hevder 
Pharmaq at hvis retten finner 
at vedtaket er gyldig, så gjelder 
det kun for den delen av viruset 
MSD Animal Health bruker for 
å fremstille sin vaksine.

Siden Pharmaq sin vaksine 
baserer seg på en annen un-
dergruppe av PD-viruset, er det 
umulig for Pharmaq å komme 
i markedet med sin PD-vaksine 
så lenge Patentstyrets vedtak 
står fast.

Går det ikke Pharmaq sin veg 
i Oslo Tingrett, kan saken an-
kes til lagmannsretten.  Går det 
heller ikke Pharmaqs veg i lag-
mannsretten, er altså steg to en 
nye rettsrunde med det mål om 
at Pharmaq får «tvangslisens».

Fokus på rettssaken
– Vi tar til etterretning at Phar-
maq ser for seg denne mulighe-
tene. Vi er klar til å stille opp i 
en eventuell ny rettsrunde, sier 
forskningsdirektør Petter Frost 
i MSD Animal Health. Han er 

p a r t s v i t n e 
MSD Animal 
Health i tin-
gretten.

K o n s e r -
n a d v o k a t 
Nils A rne 
Grønlie, som 
er partsvitne 
for  Pharmaq, 
ønsker ikke 
å utdype det 
Meyer sa i 
sitt innledningsforedrag om 
en eventuell nye runde i retten 

om å få «tvangslisens». – Vårt 
hovedfokus er det som skjer i 
retten her nå, sier Grønlie.

Det er satt av to uker til retts-
saken. Pharmaqs tre advokater 
holdt Pharmaq sitt innkled-
ningsforedrag på mandag, MSD 
Animal Health sine advokater 
holdt selskapets innlednings-
foredrag i går.

Før tillatelsen
Hensikten med den ekstra 
beskyttelsestiden er å gi sel-
skapet muligheten til å tjene 

inn utviklingskostnadene med 
produktet. Da vanlig patenttid 
er 20 år, vil altså den ordinære 
patenttiden løpe ut 17. oktober i 
år. Et sentralt spørsmål når det 
gjelder en utvidet beskyttelses-
tid, er når begynte selskapet å 
markedsføre og tjene penger på 
produktet.

MSD Animal Health fikk mar-
kedsføringstillatelse i Norge for 
sin vaksine i 2011. Men ifølge 
Pharmaq hadde MSD Animal 
Health mange år før det kom-
mersialisert vaksinen.

Advokat for Pharmaq, Ida 
Gjessing, brukte mye tid i sitt 
innledningsforedrag på å do-
kumentere at MSD Animal 
Health både tjente penger på 
vaksinen og markedsførte den 
aktivt overfor lakseoppdret-
terne mange år før selskapet 
fikk den formelle markedsfø-
ringstillatelsen i 2011.

Forskjellige virusstammer
Gjessings hevdet at MSD Ani-
mal Health hadde et vaksinesalg 
på til sammen 800 millioner 
kroner i en 8-årsperiode før 
selskapet fikk den formelle 
markedsføringstillatelsen av 
Legemiddeltilsynet i 2011.

I disse årene hadde selskapet, 

Pharmaq klar med plan B i PD-patentsaken
Legemiddelselskapet 
Pharmaq har en «plan 
B» for å få sin PD-
vaksine på markedet 
hvis selskapet ikke 
vinner fram med saken 
sin i Oslo Tingrett.

z Rettssak ”” Vi tar til etterret-
ning at Pharmaq ser for 
seg denne mulighetene. 
Vi er klar til å stille opp 
i en eventuell ny retts-
runde
Petter Frost, forskningsdirektør i 
MSD Animal Health

Petter Frost

VAKSINERING: Pharmaq ønsker å selge sin egen PD-vaksine, 
men så lenge MSD Animal Health har patent på hele PD-viruset, 
får ikke Pharmaq lov til det. ILL.FOTO: AGNAR BERG
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om å få «tvangslisens». – Vårt 
hovedfokus er det som skjer i 
retten her nå, sier Grønlie.

Det er satt av to uker til retts-
saken. Pharmaqs tre advokater 
holdt Pharmaq sitt innkled-
ningsforedrag på mandag, MSD 
Animal Health sine advokater 
holdt selskapets innlednings-
foredrag i går.

Før tillatelsen
Hensikten med den ekstra 
beskyttelsestiden er å gi sel-
skapet muligheten til å tjene 

inn utviklingskostnadene med 
produktet. Da vanlig patenttid 
er 20 år, vil altså den ordinære 
patenttiden løpe ut 17. oktober i 
år. Et sentralt spørsmål når det 
gjelder en utvidet beskyttelses-
tid, er når begynte selskapet å 
markedsføre og tjene penger på 
produktet.

MSD Animal Health fikk mar-
kedsføringstillatelse i Norge for 
sin vaksine i 2011. Men ifølge 
Pharmaq hadde MSD Animal 
Health mange år før det kom-
mersialisert vaksinen.

Advokat for Pharmaq, Ida 
Gjessing, brukte mye tid i sitt 
innledningsforedrag på å do-
kumentere at MSD Animal 
Health både tjente penger på 
vaksinen og markedsførte den 
aktivt overfor lakseoppdret-
terne mange år før selskapet 
fikk den formelle markedsfø-
ringstillatelsen i 2011.

Forskjellige virusstammer
Gjessings hevdet at MSD Ani-
mal Health hadde et vaksinesalg 
på til sammen 800 millioner 
kroner i en 8-årsperiode før 
selskapet fikk den formelle 
markedsføringstillatelsen av 
Legemiddeltilsynet i 2011.

I disse årene hadde selskapet, 

ifølge Gjessing, en ordning med 
godkjenningsfritak.

– Vi mener at når selskapet 
aktivt har drevet med markeds-
føring av vaksinen i mange år 
før selskapet fikk markedsfø-
ringstillatelse, så faller MSD 
Animal Health sin vaksine 
utenfor virkeområde til ordnin-
gen med ekstra beskyttelsestid. 
Dermed er Patentstyrets vedtak 
ugyldig, sier Gjessing.

Advokat Lars Erik Steinkjer 
var sist ut av Pharmaqs advo-
kater under innledningsfore-
draget. 

Han brukte mye av sitt for-
drag til å snakke om forskjellene 
på vaksinen som MSD Animal 
Health har utviklet og vaksinen 
til Pharmaq. Som en innledende 
betraktning sa Steinkjer at den 
ekstra beskyttelsestiden MSD 
Animal Health kan kreve er be-
grenset til det aktive virkestof-
fet, eller undergruppen av PD-
viruset som inngår i selskapets 
vaksine og ikke mer enn det.

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

Ugyldig vedtak
virusstamme: I patentpapirer 
er virusstammen som inngår i 
MSD Animal Health sin vaksine 
referert til som stamme F93-
125. Virkestoffet som inngår i 
Pharmaq sin vaksine er refert til 
som ALV 405.

– Virkestoffene er forskjellige 
genetisk. Pharmaq har også gjort 
forsøk med de to vaksinene. 
Det blir ulikt «utslag» på fisken 
som vaksineres, sier Pharmaqs 
advokat, Lars Erik Steinkjer.

Steinkjer sier at ordningen 
med ekstra beskyttelsestid bare 
skal gjelde for det produktet et 
selskap har markedsføringstil-
latelse for. 

I MSD Animal Health sitt tilfelle 
er det virusstamme F93-125, 
men at Patentstyret har gitt MSD 
Animal Health ekstra beskyttel-
sestid for «hele» PD-viruset

Derfor et Patentstyrets vedtak 
ugyldig, mener han.

Som en subsidiær påstand 
hvis retten finner vedtaket til 
Patentstyret gyldig, er at en slik 
beskyttelse ikke skal omfatte 
Pharmaq sin virusstamme ALV 
405.

PD-sakens gang
Striden om rettighetene til 
PD-viruset går mange år 
tilbake. Pharmaq har forsøkt 
å få til en minnelig ordning 
med MSD Animal Health 
om salg av vaksinen til mot 
royalties til MSD Animal 
Health, men har fått nei fra 
MSD Animal Health.

Saken har vært behandlet 
av Patentstyrets første og 
andre avdeling, men uten at 
Pharmaq har fått medhold.

Pharmaq har også tatt 
saken til Konkurransetilsynet 
for å få tvangslisens. Konkur-
ransetilsynet sa nei. Saken 
ble anket til Fornyings- og 
administrasjonsdepartemen-

tet, som opprettholdt tilsynets 
vedtak.

Saken har også vært 
behandlet i rettsystemet. 
Borgarting lagmannsrett slår 
i dom fra desember 2011 fast 
at MSD Animal Health har 
patent på «hele» PD-viruset. 

Pharmaq anket dommen 
i lagmannsretten til Høy-
esterett, men Høyesteretts 
ankeutvalget slapp ikke saken 
gjennom.

Konsekvensen av dommen i 
lagmannsretten for Pharmaq, 
er at selskapet ikke har fått 
komme på markedet med sin 
vaksine.

Strid om markeds-
føringstillatelse
MSD Animal Health mener 
at selskapet hadde en gyldig 
markedsføringstillatelse fra 
2005 for sin PD-vaksine og at 
selskapet derfor fritt kunne 
markedsføre og selge sin PD-
vaksine etter 2005.

6. mai 2005 ble det gitt en 
britisk markedsføringstilla-
telse til MSD Animal Health. I 
2011 ga det norske legemiddel-
tilsynet selskapet markeds-
føringstillatelse. Pharmaq 
mener at den britiske mar-
kedsføringstillatelsen ikke 
er innvilget i henhold til det 
relevante EU-direktivet for å 
gi en slik markedsføringstil-
latelse.

Når markedsføringstil-
latelsen er gitt har betydning 
for om Patentstyrets vedtak 
fra januar i fjor, om å gi MSD 
Animal Health en ekstra 
beskyttelsestid på fem år, er 
gyldig. Patentstyret har ba-
sert sitt vedtak på den britiske 
markedsføringstillatelsen.

Argumentasjon
MSD Animal Health sin advo-
kat, Eirik W. Raanes, brukte 
mye tid i sitt innledningsfo-
redrag i Oslo Tingrett i går 
formiddag på å argumentere 
for at det er den britiske mar-
kedsføringstillatelsen som 
gjelder.

MSD Animal Health fikk i 
2003 et såkalt godkjennings-
fritak for sin vaksine fordi det 
var en vanskelig PD-situasjon 
da. Godkjenningsfritak har 
som formål å sikre tilgang på 
uautoriserte produkter når 

myndighetene mener det er 
behov for det.

Myndighetene mente at 
selskapet kunne få selge PD-
vaksinen på strenge vilkår. 
Blant annet skulle salget skje 
direkte til veterinær og hvert 
salg skulle være mengde- og 
tidsavgrenset.

– Fra 2003 til selskapet 
fikk den britiske markeds-
føringstillatelsen i 2005, ble 
selskapet PD-vaksine solgt 
på disse vilkårene. Salget var 
begrenset og selskapet tapte 
faktisk penger på det. Etter 
2005 sto selskapet fritt til å 
markedsføre og selge vaksi-
nen, sier Raanes.

– Feil fortolkning
Pharmaq mener MSD Animal 
Health brøt vilkårene for 
godkjenningsfritak helt fra 
2003 til 2011 ved blant annet 
at vaksinen ble markedsført 
mot oppdrettsnæringen.

Selskapet er altså uenig 
med MSD Animal Health at 
6. mai 2005 var en «vende-
punkt» for hvordan vaksinen 
kunne markedsføres og 
selges. 

Dermed mener Pharmaq 
at MSD Animal Health ikke 
hadde rett å få forlenget ret-
tighetene til PD-viruset.

– Det er en helt feil tolk-
ning. Kun den tiden før 6. mai 
2005 skal tas i betraktning 
ved om vaksinen omfattes av 
forordningen om forlengelse 
av beskyttelsestiden, sier 
Raanes.

Pharmaq klar med plan B i PD-patentsaken

VAKSINESTRID I 
TINGRETTEN: Pharmaqs team 
i Oslo Tingrett. F.v. advokatene 
Lars Erik Steinkjer, Gunnar 
Meyer og Ida Gjessing og 
konsernadvokat i Pharmaq, 
Nils Gunnar Grønlie. 
FOTO: AGNAR BERG

Fakta: PD-rettsak
QQMandag startet rettssaken i 

Oslo Tingrett om MSD Animal 
Health skal få forlenget sitt 
patent på PD-viruset som er 
nødvendig for å lage en vaksine 
mot laksesykdommen PD.
QQPharmaq mener at Patent-

styrets forlengelsesvedtak er 
ugyldig.
QQPharmaq ønsker å selge sin 

egen PD-vaksine, men så lenge 
MSD Animal Health har patent på 
hele PD-viruset, får ikke Phar-
maq lov til det.
QQMSD Animal Health sitt 

ordinære PD-patent går ut 17. 
oktober i år. Men selskapet har 
fått en ekstra beskyttelse på fem 
år hvis Patentstyrets vedtak blir 
stående.  

VAKSINERING: Pharmaq ønsker å selge sin egen PD-vaksine, 
men så lenge MSD Animal Health har patent på hele PD-viruset, 
får ikke Pharmaq lov til det. ILL.FOTO: AGNAR BERG Skipper SøkeS

til MS «Kvitungen» for snøkrabbefiske
i Barentshavet  snarest.   

«KVITUNGEN» fisker og produserer all fangst om bord. 
Betingelser etter avtale.

Henvendelse: Jens-Petter Kraknes
Telefon +47 90 17 32 40

E-epost: post@polardrift.no eller jens@jpmas.no
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Samler erfaring fra «Ampere»
Den batteridrevne bilferga 
«Ampere» er en viktig kilde 
til erfaring som Selfa Arctic 
kan legge inn i sin kommende 
«grønne» sjark. Mange av 
teknologi-løsningene og en del 
av utstyrsleverandørene er de 
samme.

Den vel 80 meter lange ferga 
er en av tre på sambandet 
Lavik-Oppedal i Sogn og Fjor-
dane, og ferga seiler 20 minut-

ters turer med 10-11 mils fart, 
og har 10 minutter på hver 
side til lading. De tekniske 
systemene har fortsatt ikke 
gått seg helt til, og det meldes 
med ujevne mellomrom at 
«Ampere» må stå over en tur 
for å lades.

– Vi må nok ta forbehold om 
at ferga enda er i en innkjø-
ringsfase, og at man kanskje 
har vært litt for optimistisk 

på enkelte områder så langt. 
Men null utslipp er i hvert fall 
et faktum, og innsparingene 
som ligger i drivstoffkostna-
dene er oppsiktsvekkende. Et 
foreløpig regnestykke viser at 
diesel for rundt seks millioner 
kroner er erstattet av strøm-
kostnader på 1,2 millioner, 
forteller Erik Ianssen i Selfa 
Arctic.

– Batteriene utgjør en 

betydelig del av investeringen 
i et batteridrevet fartøy. Det 
skyldes blant annet at etter-
spørselen på verdensbasis er 
langt høyere enn produksjons-
kapasiteten. Men her skjer 
det ting nå. Folkene bak Tesla 
er i gang med å bygge en ny 
fabrikk med så stor kapasitet 
at det trolig vil sende prisene 
ned på et helt annet nivå i 
løpet av få år, sier Ianssen.

– Ferga «Ampere» regnes 
som verdens første batteri-
drevne større ferge, ettersom 
det eksempelvis allerede i 
2013 ble satt en mindre bat-
teridrevet kabelferge i drift 
her hjemme.

Ut fra erfaringene med ”Am-
pere” ønsker både rederiet og 
myndighetene å se på andre 
fergesamband som kan egne 
seg til batteridrift i framtida.

Første «batteri-båt» snart klar

Jon Eirik Olsen
Harstad

– Vi håper snart å ha i havn en 
kontrakt med en fisker som 
skal drive el-sjarken. Det gir 
oss nødvendig kvotegrunnlag 
for å få prøvd ut båten i vanlig 
drift, forteller daglig leder Erik 
Ianssen hos Selfa Arctic. Som 
omtalt i forrige fredagsutgave 
av FiskeribladetFiskaren er 
utviklingen av den grønne el-
sjarken allerede godt i gang, og 

Ianssen har 
senere også 
pr e s ent er t 
p r o s j e k t e t 
for mulige 
f r a mt id i ge 
samarbeids-
p a r t n e r e , 
blant andre 
Nærings- og 
fiskeridepar-
tementet.

– Interessen er til stede, og 
de ser miljø-mulighetene som 
ligger i den nye sjarktypen. Men 
det virker som om mye av dette 
er nytt for myndighetenes re-
presentanter, og på oppfordring 

skal jeg nå sende dem med mer 
omfattende dokumentasjon på 
det vi holder på med, forteller 
Ianssen, som ser muligheter 
hos instanser som Enova og 
NOx-fondet.

Haster
Selfa-lederens hovedpoeng er 
at hvis sjarkflåtens bidrag til 
reduserte miljøutslipp skal 
monne i større sammenheng, 
så krever det stimuleringstiltak 
lik det man har sett for el-biler. I 

bilbransjen har dette tatt tid, og 
det vil det også gjøre i fiskeflå-
ten. Derfor haster det å komme 
i gang, mener Selfa Arctic, og 
framholder at både nybygging 
av sjarker og ombygging av ek-
sisterende flåte er nødvendig 
– og teknologisk mulig.

– Erfaringene fra batteri-
ferga «Ampere» indikerer 
hvilke muligheter som ligger i 
konseptet. Men samtidig koster 
det å utvikle ny teknologi. Vi 
har allerede brukt ni millioner 
kroner på dette prosjektet så 
langt, og ennå gjenstår en god 
del. Foreløpig har ikke interes-
sen for å bidra fra andre hold 
vært særlig stor, sier Ianssen.

Flere må med
Men uansett er det som nevnt 
ikke nok med én «grønn» sjark. 

– Vi trenger økonomiske vir-
kemidler og rammebetingelser 
som gjør det attraktivt for fis-
kerne å investere i denne tekno-
logien. På grunn av at fiskeriene 

ikke har tilsvarende avgifter 
som biler, så er ikke mulighe-
tene for fritak de samme. Det 
må tenkes i andre baner, me-
ner Selfa-lederen, og antyder 
både direkte tilskudd, som fra 
nevnte NOx-fondet og Enova, 
eller en kvotebonus.

Ianssen viser til de rundt 10 
årene det har tatt å få til den 
suksessen el-bilene er blitt, og 
ber politikerne gi det nødven-
dige startsignalet nå hvis de ser 
det betydelige miljø-potensialet 
som kan ligge i den norske 
sjarkflåten.

jeo@fbfi.no
Telefon:  77 05 90 22

HASTER: Dagens teknologi gjør det mulig å bygge om eksisterende sjarker fra vanlig dieseldrift til batteridrift. – Men nå haster det med å komme skikkelig i gang, 
mener Selfa-leder Erik Ianssen.  FOTO: JON EIRIK OLSEN

Fakta: SelFa arctic
QQNorges største produsent 

av fiskefartøyer på opp til 12,2 
meter.
QQProduksjonen foregår ved to 

avdelinger, lokalisert til Trond-
heim og Rødskjær i Sør-Troms.

Om kort tid kan drifts-
opplegget for Norges 
første batteridrevne 
fiskebåt være klart. 
Etter planen settes 
kursen mot fiskefeltet i 
høst.

z teknologi

”” Vi har allerede 
brukt ni millioner kro-
ner på dette prosjektet
Erik Ianssen, Selfa Arctic

«Sjø-Tesla» under utvikling

Jon Eirik Olsen
Harstad

Det mener Selfa Arctic. Båt-
produsenten regner med å ha 
sin første «el-sjark» på sjøen 
til sommeren, og daglig leder 
Erik Ianssen presenterte under 
LofotFishing-messa bedriftens 
synspunkter på utviklinga vi-
dere.

Perfekt for batteri
Ianssen framholdt at den kom-
mende «Sjø-Teslaen» ikke pri-
mært er en gimmick fra Selfa, 
men i minst like stor grad er 
tenkt som en prototype på 
næringas bidrag til å redusere 
miljøutslippene. Et forbruk på 
mange millioner liter diesel bør 
kuttes de nærmeste årene, og 
den norske sjarkflåten kan vise 
seg å være et riktig sted å sette 
inn sparetiltakene. Den tekno-
logien som i dag er tilgjengelig 
indikerer at en kystfiskebåt som 
driver fiske på dagtid og ligger i 
land om natta kan bli en perfekt 
«batteri-fiskebåt» uten utslipp. 
På landjorda har el-bilene for 
lengst revolusjonert det norske 
markedet, og på sjøen er man nå 
kommet i gang med samme tan-
kegang med den batteridrevne 
bilferga «Ampere».

– Vi ser at det er fullt mulig 
å redusere miljøutslippene på 
denne måten. Men kanskje like 
viktig for de som skal kjøpe slike 
båter, er at det kan spares bety-
delige summer på driftskostna-
dene, forteller Ianssen.

Fire maskinrom
Selfa-lederen iler imidlertid til 
med å understreke at en el-sjark 
egentlig blir en ladbar hybrid, 
for å bruke bil-terminologi. In-
gen blir liggende igjen på feltet 
med tomme batterier. Det skal 
fortsatt være en tradisjonell 
motor tilgjengelig om bord om 
behovet skulle melde seg. Selfas 
første «grønne sjark» – boksta-
velig talt – vil være utformet 
med hele fire maskinrom/bat-
terirom.  Både av rent tekniske 
årsaker og på grunn av den 
sikkerheten batteriene krever. 
Det vil ifølge Ianssen ta en del 

mer plass enn dagens løsnin-
ger, men samtidig gi fleksibilitet 
med tanke på utforming og plas-
sering av rom og utstyr.

I praksis vil det tradisjonelle 
maskinrommet inneholde en 
elektromotor til framdrift, 
og koblingen mot aksling og 
propell. Så vil en dieselmotor 
kunne ha sin egen avdeling der 
den produserer strøm til direkte 
framdrift, eller lading av bat-
teriene, via en generator. Den 
førstnevnte teknologien, diesel-
elektrisk framdrift, er vel kjent 
fra større fiskefartøyer.

– Og det er det systemet som 
vil bli brukt når man for ek-
sempel skal gå båten fra Vikna 
til Vesterålen eller Lofoten, sa 
Ianssen.

Rikelig kapasitet
Men så er tanken at skipperen 
primært skal gå over på batte-
ridrift under fisket, i en døgnsy-
klus med lading hver natt.

Strømmen til drift hentes i 
Selfas tilfelle fra 30 batterier 
fordelt på to batterirom. Her 
har man rikelig kapasitet med 
utgangspunkt i til sammen fire 
timers seilingstid og seks timers 
aktivitet på fiskefeltet.Men der-
fra og til praktisk fiske har ennå 
ikke Ianssen og Selfa alle svar 
på plass.

– Det første vi skal gjøre med 
den nye båten er å gå i gang med 
et forskningsprosjekt for å finne 
ut hva kraftforbruket om bord 
i en slik sjark egentlig går til. 

Hvor mye brukes til framdrift, 
oppvarming, dekkmaskineri 
og så videre. Svarene vil gi 
viktige signaler for løsningene 
vil velger senere, sier Ianssen. 
Problemstillingen illustreres 
også av hvordan produsentene 

tenker seg el-basert drift av de 
forskjellige funksjonene om 
bord. Enkelte ting, som fram-
drift og sidepropeller, kan 
drives direkte elektrisk. Mens 
Ianssen foreløpig ser for seg at 
en kran mest hensiktsmessig 
drives elektrisk-hydraulisk som 
i dag. Med dette utgangspunktet 
kom også spørsmålet om mulig-
heten for ombygging av eksiste-
rende sjarker til hybrid-drift. Og 
Ianssen svarer ikke bare ja, han 
mener framtidas utslippskrav 
vil gjøre slik ombygging helt 
nødvendig. 

Trenger en «gulrot»
En pluss-side ved en slik om-
bygging er den nevnte fleksi-
biliteten, der sjarkeieren som 

har ønsket seg maskinrom helt 
akterut kanskje nå kan få øn-
sket innfridd.

– Men tar vi utgangspunkt 
i en ny båt, så vil el-sjarken i 
dag bli 20 prosent dyrere enn 
en tilsvarende tradisjonell båt. 
Batterikostnadene er på vei ned, 
og det er betydelige summer å 
spare på driftskostnadene. Men 
skal nasjonen og næringa få i 
gang utviklingen mot reduserte 
utslipp, så må det en «gulrot» til. 
Kanskje i form av et kvotetil-
legg? Det er ting vi nå ønsker å 
drøfte med Nærings- og fiskeri-
departementet, sa Selfa Arctic-
leder Erik Ianssen.

jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

MER EL: Erik Ianssen i Selfa Arctic mener batteridrevne sjarker, også i den eksisterende flåten, er en god løsning på miljøkrav som 
fiskerinæringa må forholde seg til.  FOTO: JON EIRIK OLSEN

Fakta: SelFa arctic
QQNorges største produsent 

av fiskefartøyer på opp til 12,2 
meter.
QQProduksjonen foregår ved to 

avdelinger, lokalisert til Trond-
heim og Rødskjær i Sør-Troms.

Skal kystfiskeriene 
bidra til å nå interna-
sjonale klimamål, så 
holder det ikke med 
bare nye batteridrevne 
sjarker. Da må også de-
ler av den eksisterende 
flåten «elektrifiseres».

z teknologi

”” Men kanskje like 
viktig for de som skal 
kjøpe slike båter, er 
at det kan spares 
betydelige summer på 
driftskostnadene.
Erik Ianssen, Selfa Arctic

TUNG DRIFT: Hvordan 
tungt dekksutstyr mest 
hensiktsmessig drives 
elektrisk er av de ting Erik 
Ianssen ønsker å få avklart når 
den første el-sjarken kommer i 
drift til sommeren.

SNART KLAR: Skroget er for lengst klart. I løpet av sommeren 
regner Selfa Arctic med at produsentens første «grønne sjark» 
skal være klar for sjøsetting. FOTO: SELFA ARCTIC
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Norsk maritim næring 
er i krevende farvann 
etter flere år med positiv 

utvikling og høye oljepriser. 
Antall sysselsatte i næringen 
teller nå ca. 110 000. Norske 
rederier bidrar med ca. 100 
mrd. i verdiskaping hvert 
eneste år, og vi er verdens 
6. største skipsfartsnasjon. 
Vi har 1800 skip og rigger i 
aktivitet rundt om i verden. 
Fartøyene er svært avan-
serte- vi er verdensledende på 
mange områder.

Rederiforbundets kon-
junkturrapport er likevel på 
mange måter dyster lesing. 
De forventer betydelig forver-
ring i offshoremarkedet. 
Rederiforbundet peker på en 
rekke tiltak som kan bedre 
konkurransesituasjonen for 
den maritime næringen. De 
ønsker bl.a. like vilkår for NIS 
som for andre flagg. En kon-
kurransedyktig nettolønns-
ordning må også på plass. 
Formueskatten må reduseres, 
samt tiltak for å få mer frakt 
fra land til sjø er ønsket. De 
ber også om at myndighetene 
bidrar til lavere kostnadsnivå 
og langsiktighet i politikken 

for oljesektoren.
Så er det slik at Regjerin-

gen allerede i inneværende 
års budsjett har levert på de 
fleste områder som rederifor-
bundet og næringen har et-
terspurt. Eierskapspolitikken 
er bedret ved at formuesskat-
ten er redusert. Dette stemte 
AP imot. Arbeidslivspolitik-

ken en bedret, og gir rom for 
bedre utnyttelse av arbeids-
kraft. Dette er særs viktig for 
den maritime landindustrien. 
Også her stemte AP mot. 
Og for første gang på 8 år er 
taket på nettolønnsordningen 
justert.

Det norske flagg er styrket 
ved at Sjøfartsdirektoratet er 
blitt døgnbemannet, noe næ-
ringen har etterlyst. Samlet 
forskningsinnsats på både 
maritim og marin næring har 
passert en milliard. Summen 
av regjeringens maritime 
innsats er ingen nærings-
nøytral politikk for maretim 
sektor, slik AP hevder.

Norsk konkurransekraft 
er en av de viktigste sat-
singsområdene til Høyre, og 
her leverer både Høyre og 
regjeringen. Så lenge det ut-
vinnes olje i denne verden må 
vi ha som ambisjon å være 
verdensledende på maritim, 
olje- og gassnæring. Derfor 
trenger næringen vilkår som 
gir internasjonal konkurran-
sekraft.

Regjeringens maritime 
strategi er like rundt hjørnet, 
og jeg forventer at realiserin-
gen allerede vil være synlig 
i neste års budsjett. Regje-
ringen og Monica Mæland 
fortjener skryt for proses-
sen som har gitt næringen 
muligheter til å bidra i den 

maritime strategiprosessen. 
Dette vil hele den maritime 
klyngen tjene på. Regjeringen 
har også fått utarbeidet en 
vrakpantordning for eldre og 
forurensende skip i kystfart, 
og jeg håper regjeringen fin-
ner handlingsrom for å satse 
her.

Og så bør både staten og 
fylkeskommunen i større 
grad bruke sine innkjøp 
til å fremme innovasjon og 
konkurransekraft i maritim 
sektor, for eksempel ved 
anbudskjøp av ferge- og 
hurtigbåttjenester. En rekke 

kontrakter skal i nær fremtid 
fornyes. Vi bør i større grad 
etterspørre morgendagens 
teknologiske løsninger. Det 
vil styrke den maritime 
næringen. Da vil den ligge 
foran i den teknologiske ut-
viklingen. I tillegg vil det gi 
positiv effekt på den maritime 
klyngen som helhet.

AP må gjerne peke på pro-
blemene, men det er Høyre 
som har de gode løsningene 
og som møter næringen med 
rammebetingelser som foren-
kler, fornyer og forbedrer.

Maritim næring 
i motvind

Norge er blitt en fristat for fiskesmugling!

Nå er våren kommet til 
Finnmark og Sørøya. I 
hvertfall på kalenderen. 

Det betyr at fisketuristene 
har begynt å komme. Det har 
i mange år vært skrevet om 
et bedre lovverk for fisketu-
rismen. Men ingenting har 
skjedd. Vi som bor her må se 
at turistene igjen gjør som de 
vil. Om det er fiskedumping, 
kasting av fisk på land, eller 
fiskesmugling så spiller det 
liten rolle. Fisken som turis-
tene tar er fredet av regje-
ringen. Det er fritt frem for å 
jukse. Ingen har kontroll med 
uttak, dumping eller annet.

Igjen sier myndighetene 
at regelverket er godt nok 
og legger det bort. Da spør 

jeg: Hvilket regelverk? Det 
er ikke regelverk når man 
kan ta 15 kilo fiskefilet ut av 
landet, uten at NOEN sjekker 
eller i det minste har myn-
dighet til å sjekke om dette 
stemmer.

Tollmyndighetene sier at 
1 av 400 biler blir stoppet. 
Likevel øker mengden av 
fisk som tollmyndighetene 
beslaglegger hvert år. Det 
er ca. 550 000 fisketurister i 
Norge hvert år. Dette antallet 
øker med ca. 10 % hvert år. 
Hvor stor er egentlig uttaket? 
Det er et enkelt regnestykke. 
550 000 turister som fisker 
15 kilo tar 24750000 kilo fisk. 
Det vil si at uttaket er på ca. 
25 000 tonn. Turistene har 
en kvote på 7 000 tonn de må 
dele med fritidsfiskerne. Når 
turistene igjen fisker ulovlig 
og i tillegg dumper fisk, er 
uttaket like stort som den 
minste kystflåten tar!

Hvordan kan myndighetene 
se på dette uten at de vil gjøre 
noe med dette?

Det er på høy tid at det kom-
mer et lovverk for turistene. 
Og et kontrollorgan som har 
myndighet til å gjøre noe når 
de ser ulovligheter.

Vi har fisketurister som 
legger seg til endene av bruk 
i havet. Det har medført til 
tap av bruk for linfiskerne. 
I tillegg raider fisketuristen 
laksegarn som er satt i havet. 
De er pliktig å holde seg 
minst 150 meter unna, men 
de overholder ikke dette.

Yrkesfiskerne er overvåket 
døgnet rundt for å forhindre 
juks av kvoten de er tildelt. 
Yrkesfiskere har sertifikat 
plikt på båter over 11 meter. 
Turistnæringen har båter 
utleid til turistene med mot-
orkrefter fra 100- 150 hester. 
Er det noen som helst sjekk 
med at turistene har lov til å 

føre disse båtene? Aspaker 
bør børste duggen av bril-
lene sine slik at hun ser hva 
som egentlig foregår i denne 
næringen. Loven bør være lik 
av alle!

Hasvik Senterparti har i 
mange år kjempet for et lov-
verk som gjør kontrollen med 
uttaket til turistnæringen 
bedre (siden det lille lovver-
ket som eksisterer i dag er 
«next to nothing»).

Vi har kommet med mange 
forslag for fisketurismen. 
Vi har lagt frem forslag på 
fiskekort, kontroll på turist-
sentrene, bedre kontroller 
ved grenseovergangene, og 
innskrenkninger i fisketider 
(10- 16) og ikke minst stått 
på kravet om at all fisk skal 
kontrolleres på land FØR 
turistene får røre fisken. 
Dette for å forhindre at bare 
loinsen på den ene siden av 
fisken blir tatt vare på nå som 

skreien er så tilgjengelig.
Det må forandringer til i 

denne næringen. Det som 
skjer hver vår, sommer og 
høst av fisketuristene er 
direkte utnytting av fiskeres-
sursene vi alle skal leve av og 
ikke minst høste av. Det er 
som sagt et uttak på MINST 
25 000 tonn fisk. Men mørke-
tallene er utrolig store og det 
er ikke å komme forbi. Det 
som skjer er galskap og det 
må gjøres noe med. Hvorfor 
vil ikke fiskerimyndighetene 
gjøre noe med dette?

Norge er som sagt blitt 
en fristat for fiskejuks og 
fiskesmugling. Men det er 
fisketuristene som står for 
dette. Ikke fiskerne!

Edvin Wallmann, Hasvik 
Senterparti

”” Norske 
rederier bidrar 
med ca. 100 mrd. 
i verdiskaping 
hvert eneste år, 
og vi er verdens 
6. største 
skipsfartsnasjon

Ove Trellevik 
er stortingsre-
presentant og 
maritim politisk 
talsmann for 
Høyre.

Stortingsrepresentant og maritim politisk talsmann 
for Høyre, Ove Trellevik, er bekymret for den 
maritime næring i Norge.

Innlegg

z turistfiske

FRAMOVER 
I MOTVIND: 
Rederiforbundet 
peker på en rekke 
tiltak som kan 
bedre konkurranse
situasjonen for den 
maritime næringen. 
ILL.FOTO

Innlegg

z politikk
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Landsmøtet i Arbeider-
partiet har også denne 
gangen laget en ideologisk 

og visjonær fiskeripolitisk ut-
talelse. Uttalelsen har svært 
mange momenter med seg 
om hvordan Norges fiskeripo-
litikk bør være, og skiller seg 
nok fra dagens virkelighet. 
Ofte er det i møtet mellom de 
store visjoner og realitetene 
skuffelsene kommer. Det har 
jo mange fiskerisamfunn i 
Finnmark fått oppleve de 
siste 20-30 år. Herunder 
mange år hvor Aps folk (fra 
Finnmark) har stått ved 
statsrådsroret.

Stor og viktig rolle
Fiskeripolitikk har i hele 
etterkrigstiden ikke bare 
vært en sektor-politikk 
for fiskerinæringa isolert. 
Fiskeripolitikken har også 
hatt – og har – stor betydning 
for sysselsetting og bosetting 
i Finnmark og kystsamfun-
nene ellers. Altså har fiskeri-
politikken spilt en stor rolle 
for hele samfunnsutviklingen 
med bosetting, levekår og 
utvikling.

Historien forteller om 
oppturer og nedturer. Blant 
annet gjennom en av de 
mest brukte målemetodene i 
landet: folketallsutviklingen. 
Samtlige fiskeri- og kystkom-
muner i Finnmark har hatt de 
siste 10-årene hatt nedgang i 
folketallet. Dog med unntak 
av Hammerfest som har fått 
en opptur takket være olje og 
gassaktiviteten. Men også de 
var helt på «felgen» på 90-tal-
let da fiskeriene dominerte.

Fiskeriuttalelsen til Ar-
beiderpartiet har i seg en 
del momenter som ikke 
helt henger sammen med 
hvordan hverdagen er blitt. 
En hverdag som er blitt til 
under Aps styre i mange år, 

og nå de siste to under dagens 
regjering.

Uttalelsen sier at: «Tilgan-
gen på rike fiskebestander, 
andre marine ressurser 
og gode naturgitte forhold 
for havbruk, innebærer at 
næringen har et stort vekst-
potensial.

For å realisere dette poten-
sialet må det føres en aktiv 
og helhetlig næringspolitikk 
der man legger grunnlaget 
for lønnsomhet i hele verdi-
kjeden».

Hva betyr det i praksis? 
Hvordan skal man forholde 
seg til at fangstleddet i næ-
ringa er lønnsom, mens pro-
duksjonsleddet ikke er det, 
slik det hevdes fra næringa. 
Skal hele næringa tvangs-
integreres og bli modeller lik 
Findus og statseide Fi-No-Tro 
som vi hadde etter krigen? 
Fabrikker som hadde kvo-
ter, fangstleddet (trålerne), 

fabrikkene og salgsleddet. Er 
det løsningen?

Hva blir hverdagen?
Uttalelsen sider videre: «Ar-
beiderpartiet vil arbeide for 
å heve kompetansen i sjømat-
næringen. Innovasjonsevnen 
i næringen vil også være 
avhengig av sterke kompetan-
seklynger, og at det utdannes 
kandidater fra universiteter 
og høyskoler som retter seg 
inn mot sjømatindustrien.»

Betyr dette at Ap vil satse 
på et par utvalgte steder i 
Finnmark hvor det er kom-
petanseklynger store nok 
til å drive med innovasjon. 
I tilfelle hvor er det? Eller 
betyr det at fiskerinæringen 
skal konsentreres til de 
steder som har universitets 
og høgskolemiljøer, mens de 
andre steder bare blir mot-
taksanlegg for fisk?

Til slutt uttrykkes det stor 
fornøydhet fra Finnmark Aps 
rekker om denne delen av 
uttalelsen: «Arbeiderpartiet 
er klar på at leverings-, bear-
beidings- og aktivitetsplikten 
knyttet til trålkonsesjoner i 
torskefiskeriene må opprett-
holdes, samtidig som de må 
utformes mer treffsikkert, og 
de skal etterleves».

Flotte formuleringer, men 
hvordan vil hverdagen bli? Vil 
vi fortsette å se at størstede-
len av fisken som skulle være 
levert i Finnmark leveres 
utenfor Finnmark fordi deler 
av verdikjeden (produksjo-
nen) ikke er lønnsom. Vil 
vi oppleve at Hammerfest 
kommune går til rettsak 
mot staten fordi det er gitt 
tillatelse til å flytte anlegget 
til Norway Seafood fra Rype-
fjorden til Forsøl på grunn 
av dårlig lønnsomhet. Staten 
har godkjent lavere aktivi-
tetsplikt og dermed et mindre 
råstoffbehov slik at fangstled-
det Havfisk ASA (trålerne) 
som leverer til Seafood AS 
(produksjonen) ikke trenger å 
levere alt i Finnmark.

Vi ønsker alle den ideelle 

løsning, men fiskeripolitikk 
har aldri vært enkelt i prak-
sis. Det vet Arbeiderpartiet 
så inderlig vel gjennom de 
mange unntak fra reglene det 
er gjort for Røkke-konsernet 
gjennom årene. Likevel 
strammes buen meget hardt 
og skytset rettes mot dagens 

regjering som stort sett 
følger kjølvannet til de siste 
Ap-statsrådene. Utfallet blir 
spennende å følge.

Bernt-Aksel Jensen, lokalpoli-
tiker i Vadsø

Den vanskelige 
fiskeripolitikken

Senterpartiet skiller seg ut

Ved kommunevalget bør 
Senterpartie være et 
alternativ for mange 

velgere.

Sp skiller seg ut fra de 
øvrige partiene. Det er det 
eneste partiet som er kon-
sekvent mot EU- og vil ut 
av EØS – avtalen. En Avtale 
som dikterer mange av de 
styringsredskapene som også 
Askøy kommune må forholde 
seg til.

Sp er det eneste partiet som 

er viktigheten av å bevare 
norsk matjord. I en verden 
med stadig knappere tilførsel 
på mat er en slik politikk vik-
tig. Målet må være at Norge 
så langt det er mulig, skal 
være selvforsynende i å tilby 
mat til egen befolkning. Dette 
blir viktigere og viktigere når 
vi ser uroen rundt i verden. 

Derfor må vi før en politikk 
som gjør det lønnsomt å være 
i landbruket og som medfører 
at kommende generasjoner 
ser for seg en fremtid som 
bønder!

Sp er de som er mest 
skeptisk til Høyres kom-
munereform. Partiet er imot 
tvangssammenslåing av kom-

muner uten en folkeavstem-
ning. Dette er logisk da større 
enheter vil medføre dårligere 
tilbud til ytterkantene i kom-
munen.

Jan-Ove Fromreide, Askøy

”” Hvordan vil 
hverdagen bli? Vil 
vi fortsette å se 
at størstedelen 
av fisken som 
skulle være 
levert i Finnmark 
leveres utenfor 
Finnmark?

Bernt-Aksel 
Jensen er 
lokalpolitiker i 
Vadsø

Lokalpolitiker i Vadsø, Bernt-Aksel Jensen, 
kommenterer Arbeiderpartiets fiskeripolitikk.

Innlegg

z politikk

FINNMARK: 
Fiskeripolitikken har 
også hatt – og har – stor 
betydning for sysselsetting 
og bosetting i Finnmark og 
kystsamfunnene ellers.
 ILL.FOTO 
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Tel:  70 24 45 00
Mail: adm@nordicsupply
www.nordicsupply.no

ZIEGRA ISMASKINER
Fra 30 til 12 500 kg/døgn

  ISEN SOM ALDRI FRYSER SAMMEN

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

Sentralbord:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  55 21 33 00 

Nyhetsledelse/Desk: .    .    .    .  55 21 33 08 / 55 21 33 15

Annonse / Abonnement:   .   .   .   .   .   .   .  55 21 33 00

Bergen

Sandbrogaten 5–7,  5003 Bergen

5. etasje

Mandag–fredag 08.00–16.00

Sentralbord:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  55 21 33 00

Etter kl. 16.00    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   932 56 317

Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  55 21 33 40

Harstad

Sjøgata 7, 3. etasje, 9481 Harstad

Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    . 77 05 90 21 / 77 05 90 22

Mobil:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  996 21 529 / 970 67 013

Tromsø

Fredrik Langes gt. 13, 9000 Tromsø

Mandag–fredag 08.00–15.30

Mobil:.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 918 05 828 / 930 58 868

Bodø

Storgata 27, 8006 Bodø

Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   75 54 49 21

Mobil:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  932 56 324

Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  75 54 49 10

Ålesund

Pb 1039, 6001 Ålesund

Telefon:  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   70 15 57 69

Mobil:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  932 56 323

Telefaks:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  70 15 65 47

Annonsefrister:

Mandag, onsdag, torsdag kl. 15.00

Abonnementspriser:

Helt år:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .kr   3 169,–

Halvt år: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .kr   1 855,–

Helt år Norden:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .kr   4 569,–

Verden:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .kr 5 069,–

Studentpris:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .kr   1 584,–

Vi tilbyr e-faktura! Gebyr for papirfaktura: kr 40,-

På nett og e-papir kommer MVA i tillegg.

Utgiver:

FiskeribladetFiskaren AS

Trykk sør: Schibsted Trykk Flesland (Bergen)

Trykk nord: Polaris Trykk (Harstad)

MILJØMERKET

241 599

Trykksak

KJØP båter SALG båter REDSKAPER TIL SALGS:
Komplett Mustad autoline
2. Reketråler med gir (hav/fjord)
1 komplett loddetrål med alt
utstyr, inkl pumpe, Tråldører
Div.binger,150.stk kasser
ca.750.stk garn torsk/sei med
garnringer+div. annet utstyr.
Alt utstyr har vært brukt på
MS LEIF ROALD
(80 fots autoliner)
Selges rimelig. For mer info.
TLF: 975 15 741

SALG utstyr

Sjark med kvote
ønskes kjøpt
Plastsjark 35/40 fot med
fartøykvote i nordland ønskes
kjøpt av ungdom.
Tlf: 482 10 524

Mustad autoline
systemer  til salgs.
Tlf. 917 44 419

34 fot Stigfjord
2005 modell til salgs.
Tlf: 915 90 733

Godt vedlikeholdt kombi
sjark/turbåt mellom 23 - 30 fot
med stor motor ønskes kjøpt
rimelig og snarlig. Helst rigget
for juksa/garn/linespill, mesan
mast, ekkolodd. Eks. Skorgenes
3B el. lignende båt med lasterom
+ ca. 9 - 10 fot nice livbåt +
noe garn/line.
Tlf: 938 46 258 etter kl. 12.00

SALG forskjellig

Kveitegarn, landnot/
kastenot med merder,
Laksenot med landgarn til salgs.
Kravelbåt 23 fot,
motor Perkins 49 hk,  4.108 M,
motor Sabb diesel 10 hk,
til salgs.
Tlf: 907 96 357

28-31 fot båt
Plastsjark 28-31 fot ønsket kjøpt.
Garn/juksa rigget.
Må være i god stand.
Tlf. 901 93 088

152 hk Cummins,
3 sylinder 30 hk Volvo Penta
med Volvo gear,
Lorentzen banklinekveiler,
Mørkved linekveiler 800 kg ,
til salgs.
Tlf: 915 70 937

Malo sjark 28 fot
1979 modell, motor/gear,
5000/6000 timer, juksa, line,
delvis garn.
Vurderes solgt.
Tlf: 994 79 887

KJØP kvoter 
KJØP utstyr

Torskekvote under 11 m
Nordland, ønskes kjøpt.
Tlf: 907 83 686

God brukbar Seinot
40 x 220 - 230 favner
ønskes kjøpt.
Tlf: 907 43 336

BLÅKVEITELINE til salgs.
Tlf: 481 89 120

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

Din viktigste oppgave 
blir å fakturere alle salgene 

en annonse hos oss vil gi deg.

FiskeribladetFiskaren 
gjør jobben for deg!

Slapp av...
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Norges Sildesalgslag Uke 17
2014 totalt 2015 konsum 2015 Mel/olje 2015 totalt

Total omsetning Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris
Fiskeslag tonn tonn tonn tonn 

Havbrisling       1.659 6.304 3,80 9.033 22.499 2,49 10.692 28.802 2,69
Hestmakrell 283 1.193 4,21 569 3.711 6,52 10 18 1,85 579 3.729 6,44
Kolmule 364.021 533.806 1,47 10.566 22.894 2,17 341.945 666.206 1,95 352.511 689.100 1,95
Kystbrisling 136 639 4,68 116 578 4,98 116 578 4,98
Lodde-S Jm/Isl 6.175 10.585 1,71 26.364 74.841 2,84 24.143 66.707 2,76 50.508 141.548 2,80
Lodde-V Barents 39.340 76.640 1,95 46.598 121.281 2,60 23.789 40.616 1,71 70.411 161.946 2,30
Lodde-V Barents avskjær       225 333 1,48 225 333 1,48
Lodde-V Barents Kutt 137 185 1,35 137 185 1,35
Makrell 57.454 598.446 10,42 53.393 430.434 8,06 59 187 3,20 53.452 430.622 8,06
Nordsjøsild 1.446 3.908 2,70 7.934 32.431 4,09 1.112 3.540 3,18 9.046 35.971 3,98
Nvg-Sild 110.848 560.703 5,06 65.860 389.034 5,91 6 12 1,98 65.866 389.046 5,91
Tobis 8.385 16.579 1,98 8.385 16.579 1,98
Øyepål 502 700 1,39 19 28 1,45 634 1.318 2,08 654 1.346 2,06

Totalt 580.205 1.786.620 3,08 213.078 1.081.536 5,08 409.478 818.200 2,00 622.582 1.899.785 3,05
Konsum Mel/olje Totalt

Ukesomsetning Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris
Fiskeslag tonn tonn 

Hestmakrell       10 18 1,85 10 18 1,85
Kolmule 2.721 5.053 1,86 2.721 5.053 1,86
Makrell       5 190 40,94 7 21 3,10 11 210 18,58
Nordsjøsild 1 7,00 11 35 3,08 12 36 3,13
Tobis       6.466 12.856 1,99 6.466 12.856 1,99
Øyepål 14 28 2,03 82 166 2,03 95 194 2,03
Totalt 19 219 11,53 9.297 18.149 1,95 9.315 18.367 1,97
Kilde: Norges Sildesalgslag 
Innmeldte tall i tonn! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
 

NORGES RÅFISKLAG fangstrapport Uke 17 
Mengde hittil i år Omsetning hittil i år 

Fiskeslag 2015 2014 Endring 2015 2014 Endring
Norske fartøy: 
Torsk 215.062 262.396 -18,0 % 2.428 2.113 14,9 %
Hyse 21.053 18.231 15,5 % 241 206 17,0 %
Sei 19.330 15.831 22,1 % 165 106 55,7 %
Div. fisk 15.106 14.003 7,9 % 81 78 3,8 %
Sum           270.551            310.461 -12,9 %                 2.915                 2.503  16,5 %

Reker pill/frys 1.408 1.194 17,9 % 44 22 100,0 %
Reker div. 386 1.245 -69,0 % 20 54 -63,0 %
Div. skalldyr 88.374 83.984 5,2 % 67 54 24,1 %
Alg 22.628 29.184 -22,5 % 5 6 -16,7 %
Bløtdyr 0 1   0 0   
Tilvirket vare 1.381 906 52,4 % 21 10 110,0 %
Utilvirket biprodukt 17.820 15.796 12,8 % 35 49 -28,6 %
Sum 131.997 132.310 -0,2 % 192 195 -1,5 %
Omsetning Norske          402.548           442.771 -9,1 %                 3.107 2698 15,2 %

Utenlandske fartøy: 
Torsk 42.150 53.988 -21,9 % 374 391 -4,3 %
Hyse 6.926 7.023 -1,4 % 50 46 8,7 %
Sei 4.295 3.013 42,5 % 28 16 75,0 %
Diverse 1.926 1.707 12,8 % 16 13 23,1 %
Sum 55.297 65.731 -15,9 % 468 466 0,4 %

Reker pill/frys 1.776 933 90,4 % 42 19 121,1 %
Reker div. 595 741 -19,7 % 18 26 -30,8 %
Div. skalldyr 1.594 0   30 0   
Tilvirket vare 19.534 26.639 -26,7 % 174 231 -24,7 %
Utilvirket biprodukt 1.526 1.439 6,0 % 6 6 0,0 %
Sum 25.025 29.752 -15,9 % 270 282 -4,3 %
Omsetning Utenlandske 80.322 95.483 -15,9 % 738 748 -1,3 %
Sum Totalt          482.870          538.254 -10,3 %                3.845                 3.446  11,6 %
Kilde: Norges Råfisklag 
Omregnet til rund vekt. Angitt i tonn. Årsomsetninger avrundet til mill. kroner. 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

VEST-NORGES   fiskesalgslag   Uke 16 
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Verdi 

Kg NOK/Kg NOK 
Annen Skate 79.273 11,99 950.155 
Blåkveite 20.686 31,32 647.916 
Blålange 12.263 10,33 126.722 
Breiflabb 3.299 28,14 92.852 
Brosme 330.662 12,37 4.090.356 
Glassvar 10 4,55 48 
Gråsteinbit 459 19,22 8.822 
Havmus 3.392 1,56 5.300 
Hvitting 13.782 19,58 269.887 
Hyse 103.657 22,71 2.354.421 
Isgalt 1.542 9,42 14.528 
Knurr 1 20,00 12 
Krabbe 1.024 9,75 9.986 
Kveite 2.031 45,62 92.662 
Lange 120.209 12,10 1.454.996 
Lomre 2 13,64 29 
Lyr 17.236 10,93 188.392 
Lysing 14.868 8,59 127.724 
Makrell 560 15,54 8.702 
Pigghå 597 6,00 3.579 
Piggskate 3 2,80 7 
Piggvar 23 95,80 2.213 
Reke 465 55,06 25.603 
Rognkall 2 6,00 9 
Rødspette 230 12,61 2.900 
Sanktpetersfisk 2 13,27 30 
Sei 56.003 9,74 545.494 
Sei - Pale 466.583 5,41 2.522.148 
Sjøkreps 885 123,89 109.607 
Skjellbrosme 34.808 8,93 310.768 
Skolest 4 5,00 18 
Smørflyndre 6 13,64 86 
Storskate 195 2,40 468 
Torsk 181.592 17,97 3.262.599 
Uer 28.409 14,39 408.795 
Uspesifisert Fisk 6 6,00 38 
Sum Hovedprodukt 1.494.768 11,80 17.637.870 
Biprodukter 271.163 
Sum Biprodukt     271.163 
Sum Totalt 1.494.768 17.909.032 
Kilde: Vest-Norges Fiskesalgslag 
Mengde er i rund vekt!  
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

THYBORØN  fiskeauksjon 28.04.2015 
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris 

Kg DKK/Kg DKK/Kg 
Diverse 9 56 6,45 14,30 
Blekksprutr 9 13 53,20 53,20 
Steinbit 1 428 25,16 26,67 
Steinbit 2 325 19,77 20,71 
Breiflabb 1 25 45,00 45,00 
Breiflabb 2 35 41,36 43,91 
Breiflabb 3 68 35,74 37,39 
Breiflabb 4 73 28,67 29,70 
Breiflabb 5 44 18,55 19,42 
Kveite 1 6 111,10 111,10 
Kveite 2 13 107,90 107,90 
Kveite 3 33 94,52 96,70 
Kveite 4 33 81,19 88,00 
Kveite 5 39 67,97 75,20 
Kveite 6 5 34,80 34,80 
Hornfisk 9 7 10,44 10,44 
Hummer 1 17 104,44 124,70 
Hummer 2 34 203,46 207,90 
Hummer 9 1 87,20 87,20 
Hvitting 2 118 6,36 8,54 
Sandflyndre 1 171 12,60 12,99 
Sandflyndre 2 521 6,12 6,98 
Sandflyndre 9 60 8,87 8,87 
Grå Knurrr 9 17 1,90 1,90 
Krabbeklør 1 129 51,76 57,10 
Krabbeklør 2 111 23,49 23,90 
Krabbeklør 3 102 3,80 3,80 
Hyse 1 258 16,37 20,50 
Hyse 2 615 10,81 13,72 
Hyse 3 712 7,87 9,67 
Lysing 0 308 22,95 22,95 
Lysing 1 875 22,14 22,92 
Lysing 2 1.548 15,24 18,50 
Lysing 3 1.030 11,52 12,23 
Lysing 4 580 4,82 8,36 
Rognkjeks 9 9 18,90 18,90 
Rognkjeks Rogn 9 3 80,50 80,50 
Rødspette 1 2.557 12,66 14,09 
Rødspette 2 7.040 10,12 10,96 
Rødspette 3 7.353 9,94 10,83 
Rødspette 4 5.718 9,40 9,60 
Lange 1 139 18,07 18,73 
Lange 2 112 17,80 17,80 
Lange 3 106 14,69 15,70 
Lyr 2 139 24,87 25,49 
Lyr 3 575 19,61 24,98 
Lyr 4 97 12,96 14,53 
Sei 1 7 9,70 9,70 
Piggvar 0 88 127,55 138,00 
Piggvar 1 59 110,35 117,00 
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Piggvar 2 70 95,58 99,80
Piggvar 3 190 82,22 86,10
Piggvar 4 107 61,61 64,90
Rødspette 1 814 13,25 14,49
Rødspette 2 1.452 11,34 14,79
Rødspette 3 712 10,68 11,44
Rødspette 4 408 9,47 10,01
Lomre 1 30 72,20 78,80
Lomre 2 176 47,26 57,00
Lomre 3 194 34,85 38,10
Lomre 9 13 35,20 35,20
Sild 9 150 5,66 5,69
Skrubber U/R 9 31 2,50 2,50
Smørflyndre 9 60 22,60 22,60
Slettvar 0 2 70,00 70,00
Slettvar 1 725 57,88 71,40
Slettvar 2 402 32,03 34,90
Slettvar 9 9 39,90 39,90
Rognkall 9 5 4,60 4,60
Torsk 0 809 25,06 29,40
Torsk 1 1.795 25,48 29,53
Torsk 2 3.729 22,65 23,54
Torsk 3 2.910 20,98 22,86
Torsk 4 1.464 16,94 18,08
Torsk 5 238 13,05 16,10
Tunge u/r 3 451 67,56 71,30
Tunge 1 47 96,50 96,50
Tunge 2 179 80,30 82,90
Tunge 3 27 61,30 61,30
Tunge 4 9 59,20 59,20
Tunge 5 3 51,20 51,20
Sei 1 166 13,63 16,08
Sei 2 147 14,15 17,00
Sei 3 21 12,30 12,30
Sei 4 3 6,34 6,34
Tunge 1 92 103,70 103,70
Tunge 2 138 84,50 84,50
Tunge 3 50 64,20 64,20
Tunge 4 10 62,40 62,40
Totalt: 50.250 
Thyborøn Fiskeauksjon 
Alle priser er i danske kroner ekslusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd fisk 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

SUROFI Uke 17
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris 
Fersk Kg NOK/Kg 
Not   
Sei m/hode iset 40 - cm A 7.613 8,07 
Sei m/hode iset 40 + cm A 223.763 8,07 
Sei rund iset 40 + cm A 123.720 5,50 
Sei rund iset samf A 124.371 4,62 
Garn 
Breiflabb m/hode iset 4 kg - A 5 21,00 
Breiflabb m/hode iset 4 kg + A 132 27,88 
Breiflabb m/hode iset samf A 139 30,00 
Breiflabb u/hode iset 1 kg + A 12 58,33 
Brosme u/hode iset 1 kg + A 501 9,95 
Brosme u/hode iset samf A 524 9,63 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 8 12,00 
Gråsteinbit u/hode iset samf A 18 9,33 
Hvitting u/hode iset samf A 33 10,00 
Hyse m/hode iset 0,98 kg + A 191 7,61
Hyse m/hode iset samf A 12.440 9,68 
Hyse u/hode iset samf A 543 6,59 
Håbrann u/hode iset samf A 53 15,00 
Kveite m/hode iset  7 kg + A 15 52,67 
Kveite m/hode iset  samf A 94 53,03 
Kveite m/hode iset  samf B 13 25,00 
Kveite m/hode iset 5 kg - A 3 30,00 
Kveite m/hode iset 5 kg + A 17 50,00 
Kveite u/hode iset 6 kg + A 15 65,00 
Lange rogn fersk A 55 20,00 
Lange u/hode iset 2 kg -  A 230 11,00 
Lange u/hode iset 2 kg + A 3.312 11,32 
Lange u/hode iset samf A 27.307 11,53 
Lyr m/hode iset 2,58 kg + A 2.893 11,99 
Lyr m/hode iset samf A 20.029 12,13 
Lyr u/hode iset samf A 18.419 14,22 
Lyr u/hode iset samf B 41 8,71 
Lysing m/hode iset 1 - 2 kg A 6 11,67 
Lysing m/hode iset 2 - 3 kg A 18 12,00 
Lysing m/hode iset samf A 621 13,53 
Lysing m/hode iset samf B 74 6,00 
Lysing m/hode iset samf skadd 12 8,00 
Pigghå rund iset samf A 228 6,57 
Piggvar m/hode iset samf A 3 25,00 
Sei m/hode iset samf A 8 11,00 
Sei u/hode iset 1,2 - 2,3 kg A 35 8,81 
Sei u/hode iset 2,3 kg + B 38 13,50
Sei u/hode iset samf A 14.591 14,34 
Skate vinger iset samf A 17 6,29 
Torsk m/hode iset 1,27 - 3,18 kg A 11 11,00 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 206 13,74 
Torsk m/hode iset samf A 6.116 13,94 
Torsk rogn fersk A 2 10,00 
Torsk rund iset 3,75 kg - 9 kg + A 107 10,00 
Torsk rund iset 9 kg + A 94 9,50 
Torsk rund iset samf A 553 9,72 
Torsk u/hode iset 1- 2,5 kg A 717 13,22 
Torsk u/hode iset 2,5 - 5 kg - A 14 20,00 
Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 32 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 7.057 16,62 
Uer marinus m/hode iset samf A 28 12,00 
Uer marinus rund iset samf A 23 12,00 
Liner, andre   
Brosme u/hode iset samf A 426 11,54 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 14 12,00 
Gråsteinbit u/hode iset samf A 6 8,00 
Hyse m/hode iset samf A 105 12,00 
Kveite m/hode iset  7 kg - A 7 45,00 
Kveite m/hode iset  7 kg + A 25 60,00 
Kveite m/hode iset  samf A 129 55,00 
Kveite m/hode iset 5 kg - A 8 40,00 
Kveite m/hode iset 5 kg + A 78 55,00 
Lange m/hode iset samf A 46 10,00 
Lange rogn fersk A 88 10,00 
Lange u/hode iset samf A 1.081 13,00 
Lyr m/hode iset samf A 13 12,00 
Piggvar m/hode iset samf A 3 50,00 
Sei u/hode iset samf A 15 14,00 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 95 13,00 

Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 54 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 108 15,00 
Juksa/pilk
Kveite m/hode iset  samf A 12 50,00 
Lange rund iset samf A 20 8,00 
Lange u/hode iset 2 kg + A 12 11,17 
Lyr u/hode iset 2,3 kg + A 82 16,00 
Lyr u/hode iset samf A 65 13,31 
Sei m/hode iset samf A 101 11,00 
Sei u/hode iset 2,3 kg + A 511 14,00 
Sei u/hode iset samf A 236 14,35 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 322 15,00 
Torsk m/hode iset samf A 100 13,44 
Torsk rund iset samf A 951 11,00 
Torsk u/hode iset 1- 2,5 kg A 42 13,00 
Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 19 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 126 15,10 
Autoline   
Brosme u/hode iset samf A 14.817 13,00 
Lange u/hode iset samf A 9.947 16,00 
Teiner
Sjøkreps levende ukons samf A 583 104,03 
Snurrevad
Breiflabb m/hode iset 4 kg - A 8 25,00 
Breiflabb m/hode iset samf A 3 30,00 
Gråsteinbit m/hode iset 1 kg + A 8 8,00 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 41 11,63 
Hyse m/hode iset 0,98 kg + A 119 10,00 
Hyse m/hode iset samf A 636 11,53 
Hyse rund iset samf A 52 8,50 
Kveite m/hode iset  samf A 8 45,00 
Lyr m/hode iset 1,35 - 2,58 kg A 31 7,83 
Lyr m/hode iset samf A 78 12,38 
Piggvar m/hode iset samf A 22 30,93 
Rødspette m/hode iset samf A 667 9,40 
Rødspette rund iset samf A 100 9,00 
Sei m/hode iset 2,58 + kg A 5 10,44 
Sei m/hode iset samf A 115 11,00 
Skate vinger iset samf A 33 6,82 
Torsk m/hode iset 1,27 - 3,18 kg A 2.908 11,34 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 1.686 14,95 
Torsk m/hode iset samf A 471 14,00 
Torsk rund iset 1,5 - 3,75 kg A 350 8,43 
Torsk rund iset 3,75 kg - 9 kg + A 5.570 10,17 
Torsk rund iset samf A 2.470 9,50 
Totalt fersk 642.745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frossen 
Garn     
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 17.196 19,00 
Kveite u/hode fr samf A 249 45,00 
Torsk u/hode fr 5 - 8,5 kg A 232.802 24,50 
Torsk u/hode fr 8,5 kg + A 20.928 27,00 
Uer marinus u/hode fr 1 - 2 kg A 57 17,00 
Uer marinus u/hode fr 1 kg - A 281 17,00 
Autoline 
Blåkveite J/K u/spor fr 0,5 - 1 kg A 4.141 45,00 
Blåkveite J/K u/spor fr 3 - 5 kg A 37.380 47,00 
Blåkveite J/K u/spor fr 5 kg+ A 5.380 46,00 
Blåkveite J/K u/spor fr samf A 184 45,00 
Breiflabb u/hode fr samf A 101 65,00 
Brosme u/hode fr 1 kg - A 6.475 17,15 
Brosme u/hode fr 1 kg + A 32.422 17,15 
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A 119 30,00 
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 1.972 30,00 
Kveite u/hode fr 6 kg + A 1.434 68,00 
Lange u/hode fr 2 - 4 kg A 23.003 17,20 
Lange u/hode fr 2 kg - A 1.163 17,20 
Lange u/hode fr 4 kg + A 29.215 17,30 
Sei u/hode fr 1,2 kg - A 155 17,00 
Sei u/hode fr 2,3 kg + A 14.104 17,00 
Sei u/hode fr samf A 794 17,00 
Skate vinger fr samf A 2.185 12,00 
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A 566 27,30 
Torsk u/hode fr 2,5 - 5 kg A 3.267 27,30 
Torsk u/hode fr 7 kg + A 531 33,00 
Uer marinus rund fr 600 gr + A 489 9,50 
Bunntrål 
Blåkveite J/K m/spor fr 0,5 - 1 kg A 160 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 1 - 2 kg  A 204 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 2 - 3 kg A 72 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 3 - 5 kg A 29 42,00 
Breiflabb u/hode fr samf A 218 60,10 
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A 2.592 19,50 
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 30.024 19,50 
Lange u/hode fr samf A 569 13,59 
Sei u/hode fr 0,9 - 1,2 kg A 64.490 14,87 
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A 51.714 16,81 
Sei u/hode fr 1,2 kg - A 139.506 14,79 
Sei u/hode fr 2,3 kg + A 20.349 16,65 
Sei u/hode fr 4 kg + A 59 16,50 

Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A 18.388 22,52  
Torsk u/hode fr 1 kg - A 135 22,50  
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A 84.444 23,71  
Torsk u/hode fr 4 - 6 kg A 198.751 23,70  
Torsk u/hode fr 5 kg + A 879 26,00  
Uer marinus rund fr samf A 6.048 9,30  
Vassild rund fr 300 gr + A 7.922 2,00  
Totalt frossen 1.063.146
Totalt 1.705.891
Kilde: Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

SHETLAND fiskeauksjon 27.04.15 
Mengde Max Gj.snitt 

Fiskeslag kilo £ per kg £ per kg 

Steinbit  374 1,75 1,44  
Torsk 1 570 1,70 1,61  
Torsk 2 3.556 1,88 1,71  
Torsk 3 3.171 1,87 1,67  
Torsk 4 1.399 1,74 1,57  
Torsk 5 1.178 1,75 1,62  
Torsk 6 36 1,22 1,22  
Hyse 1 720 2,10 2,07  
Hyse 2 831 2,33 2,09  
Hyse 3 1.753 1,69 1,37  
Hyse 4 5.520 1,55 1,19  
Hyse 5 4.805 1,09 0,54  
Hyse Rund 180 0,95 0,81  
Lysing 2 95 1,97 1,88  
Lysing 3 283 1,92 1,77  
Lysing 4 990 0,91 0,63  
Kveite 3 16 12,65 12,65  
Kveite 4 6 10,75 10,75  
St.Petersfisk  77 8,01 7,88  
Lomre 2 194 8,44 8,35  
Lomre 4 453 3,74 3,12  
Lange  4.428 0,73 0,70  
Lyr  653 2,11 2,00  
Glassvar 2 466 1,29 1,20  
Glassvar 3 378 1,16 1,11  
Glassvar 4 644 0,83 0,72  
Breiflabb 1 119 2,66 2,59  
Breiflabb 2 547 2,87 2,75  
Breiflabb 3 1.616 2,74 2,68  
Breiflabb 4 1.282 2,39 2,26  
Breiflabb 5 764 1,29 1,23  
Breiflabb 6 521 0,65 0,54  
Rødspette 2 159 2,73 2,59  
Rødspette 3 393 1,25 1,24  
Rødspette 4 1.874 0,38 0,38  
Sei 2 335 1,34 1,28  
Sei 3 1.326 1,02 0,91  
Sei 4 2.096 0,90 0,67  
Skate  169 0,74 0,49  
Storskate  59 0,50 0,49  
Rokke/Skate  41 0,45 0,45  
Akkar  532 4,18 2,24  
Piggvar  50 11,51 11,30  
Brosme  31 0,75 0,75  
Hvitting 2 900 1,75 1,64  
Hvitting 3 4.530 1,60 1,38  
Hvitting Rund 1.620 0,85 0,82  
Smørflyndre 4 36 2,81 2,81  
Totalt 51.776
Kilde: Shetland Fiskeauksjon
Alle priser er i £ per kg eksklusiv avgifter og moms! 
Vekt er for sløyd fisk m/hode for alle arter unntatt makrell og sild hvor det 
Tilrettelagt av Kontali Analyse

 

Valutakurser 
Valuta 27.4. 24.4. Valuta 27.4. 24.4. 

(USD) 7,7938 7,8298 (INR) 12,2610 12,3180 
(AUD) 6,0824 6,1041 (IDR) 0,0600 0,0604 
(BRL) 2,6339 2,6334 (TWI) 107,5100 108,0200 
(GBP) 11,7770 11,8380 (ILS) 1,9847 1,9952 
(BGN) 431,2600 433,3300 (JPY) 6,5267 6,5515 
(DKK) 113,0500 113,6000 (CAD) 6,4116 6,4606 
(EUR) 8,4345 8,4750 (CNY) 125,3100 126,3900 
(PHP) 17,5960 17,6820 (HRK) 111,0600 111,4000 
(HKD) 1,0056 1,0103 (LTL) NA NA 
(BYR) 0,0543 0,0548 (MYR) 2,1889 2,1907 
(XDR) 10,8075 10,8591 (MXN) 50,6300 50,9800 
(I44) 99,5200 99,9800 (NZD) 5,9189 5,9245 
Representative markedskurser for valuta 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
 

Innmeldte fangster Norges Sildesalgslag 
Båtnavn Tonn 

Kolmule 27.04.15 
Rav 150 
Rav 1.450 
Leinebjørn 1.150 
Storeknut 1.800 

Tobis 27.04.15 
Vea 330 
Havsnurp 850 
Nordsjøbas 900 
Liafjord 1.100 
Mostein 300 
Piraja 430 

Innmeldte tall i tonn. 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
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Norges Sildesalgslag Uke 17
2014 totalt 2015 konsum 2015 Mel/olje 2015 totalt

Total omsetning Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris
Fiskeslag tonn tonn tonn tonn 

Havbrisling       1.659 6.304 3,80 9.033 22.499 2,49 10.692 28.802 2,69
Hestmakrell 283 1.193 4,21 569 3.711 6,52 10 18 1,85 579 3.729 6,44
Kolmule 364.021 533.806 1,47 10.566 22.894 2,17 341.945 666.206 1,95 352.511 689.100 1,95
Kystbrisling 136 639 4,68 116 578 4,98 116 578 4,98
Lodde-S Jm/Isl 6.175 10.585 1,71 26.364 74.841 2,84 24.143 66.707 2,76 50.508 141.548 2,80
Lodde-V Barents 39.340 76.640 1,95 46.598 121.281 2,60 23.789 40.616 1,71 70.411 161.946 2,30
Lodde-V Barents avskjær       225 333 1,48 225 333 1,48
Lodde-V Barents Kutt 137 185 1,35 137 185 1,35
Makrell 57.454 598.446 10,42 53.393 430.434 8,06 59 187 3,20 53.452 430.622 8,06
Nordsjøsild 1.446 3.908 2,70 7.934 32.431 4,09 1.112 3.540 3,18 9.046 35.971 3,98
Nvg-Sild 110.848 560.703 5,06 65.860 389.034 5,91 6 12 1,98 65.866 389.046 5,91
Tobis 8.385 16.579 1,98 8.385 16.579 1,98
Øyepål 502 700 1,39 19 28 1,45 634 1.318 2,08 654 1.346 2,06

Totalt 580.205 1.786.620 3,08 213.078 1.081.536 5,08 409.478 818.200 2,00 622.582 1.899.785 3,05
Konsum Mel/olje Totalt

Ukesomsetning Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris Volum Verdi Pris
Fiskeslag tonn tonn 

Hestmakrell       10 18 1,85 10 18 1,85
Kolmule 2.721 5.053 1,86 2.721 5.053 1,86
Makrell       5 190 40,94 7 21 3,10 11 210 18,58
Nordsjøsild 1 7,00 11 35 3,08 12 36 3,13
Tobis       6.466 12.856 1,99 6.466 12.856 1,99
Øyepål 14 28 2,03 82 166 2,03 95 194 2,03
Totalt 19 219 11,53 9.297 18.149 1,95 9.315 18.367 1,97
Kilde: Norges Sildesalgslag 
Innmeldte tall i tonn! 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
 

NORGES RÅFISKLAG fangstrapport Uke 17 
Mengde hittil i år Omsetning hittil i år 

Fiskeslag 2015 2014 Endring 2015 2014 Endring
Norske fartøy: 
Torsk 215.062 262.396 -18,0 % 2.428 2.113 14,9 %
Hyse 21.053 18.231 15,5 % 241 206 17,0 %
Sei 19.330 15.831 22,1 % 165 106 55,7 %
Div. fisk 15.106 14.003 7,9 % 81 78 3,8 %
Sum           270.551            310.461 -12,9 %                 2.915                 2.503  16,5 %

Reker pill/frys 1.408 1.194 17,9 % 44 22 100,0 %
Reker div. 386 1.245 -69,0 % 20 54 -63,0 %
Div. skalldyr 88.374 83.984 5,2 % 67 54 24,1 %
Alg 22.628 29.184 -22,5 % 5 6 -16,7 %
Bløtdyr 0 1   0 0   
Tilvirket vare 1.381 906 52,4 % 21 10 110,0 %
Utilvirket biprodukt 17.820 15.796 12,8 % 35 49 -28,6 %
Sum 131.997 132.310 -0,2 % 192 195 -1,5 %
Omsetning Norske          402.548           442.771 -9,1 %                 3.107 2698 15,2 %

Utenlandske fartøy: 
Torsk 42.150 53.988 -21,9 % 374 391 -4,3 %
Hyse 6.926 7.023 -1,4 % 50 46 8,7 %
Sei 4.295 3.013 42,5 % 28 16 75,0 %
Diverse 1.926 1.707 12,8 % 16 13 23,1 %
Sum 55.297 65.731 -15,9 % 468 466 0,4 %

Reker pill/frys 1.776 933 90,4 % 42 19 121,1 %
Reker div. 595 741 -19,7 % 18 26 -30,8 %
Div. skalldyr 1.594 0   30 0   
Tilvirket vare 19.534 26.639 -26,7 % 174 231 -24,7 %
Utilvirket biprodukt 1.526 1.439 6,0 % 6 6 0,0 %
Sum 25.025 29.752 -15,9 % 270 282 -4,3 %
Omsetning Utenlandske 80.322 95.483 -15,9 % 738 748 -1,3 %
Sum Totalt          482.870          538.254 -10,3 %                3.845                 3.446  11,6 %
Kilde: Norges Råfisklag 
Omregnet til rund vekt. Angitt i tonn. Årsomsetninger avrundet til mill. kroner. 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

VEST-NORGES   fiskesalgslag   Uke 16 
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Verdi 

Kg NOK/Kg NOK 
Annen Skate 79.273 11,99 950.155 
Blåkveite 20.686 31,32 647.916 
Blålange 12.263 10,33 126.722 
Breiflabb 3.299 28,14 92.852 
Brosme 330.662 12,37 4.090.356 
Glassvar 10 4,55 48 
Gråsteinbit 459 19,22 8.822 
Havmus 3.392 1,56 5.300 
Hvitting 13.782 19,58 269.887 
Hyse 103.657 22,71 2.354.421 
Isgalt 1.542 9,42 14.528 
Knurr 1 20,00 12 
Krabbe 1.024 9,75 9.986 
Kveite 2.031 45,62 92.662 
Lange 120.209 12,10 1.454.996 
Lomre 2 13,64 29 
Lyr 17.236 10,93 188.392 
Lysing 14.868 8,59 127.724 
Makrell 560 15,54 8.702 
Pigghå 597 6,00 3.579 
Piggskate 3 2,80 7 
Piggvar 23 95,80 2.213 
Reke 465 55,06 25.603 
Rognkall 2 6,00 9 
Rødspette 230 12,61 2.900 
Sanktpetersfisk 2 13,27 30 
Sei 56.003 9,74 545.494 
Sei - Pale 466.583 5,41 2.522.148 
Sjøkreps 885 123,89 109.607 
Skjellbrosme 34.808 8,93 310.768 
Skolest 4 5,00 18 
Smørflyndre 6 13,64 86 
Storskate 195 2,40 468 
Torsk 181.592 17,97 3.262.599 
Uer 28.409 14,39 408.795 
Uspesifisert Fisk 6 6,00 38 
Sum Hovedprodukt 1.494.768 11,80 17.637.870 
Biprodukter 271.163 
Sum Biprodukt     271.163 
Sum Totalt 1.494.768 17.909.032 
Kilde: Vest-Norges Fiskesalgslag 
Mengde er i rund vekt!  
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

THYBORØN  fiskeauksjon 28.04.2015 
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris 

Kg DKK/Kg DKK/Kg 
Diverse 9 56 6,45 14,30 
Blekksprutr 9 13 53,20 53,20 
Steinbit 1 428 25,16 26,67 
Steinbit 2 325 19,77 20,71 
Breiflabb 1 25 45,00 45,00 
Breiflabb 2 35 41,36 43,91 
Breiflabb 3 68 35,74 37,39 
Breiflabb 4 73 28,67 29,70 
Breiflabb 5 44 18,55 19,42 
Kveite 1 6 111,10 111,10 
Kveite 2 13 107,90 107,90 
Kveite 3 33 94,52 96,70 
Kveite 4 33 81,19 88,00 
Kveite 5 39 67,97 75,20 
Kveite 6 5 34,80 34,80 
Hornfisk 9 7 10,44 10,44 
Hummer 1 17 104,44 124,70 
Hummer 2 34 203,46 207,90 
Hummer 9 1 87,20 87,20 
Hvitting 2 118 6,36 8,54 
Sandflyndre 1 171 12,60 12,99 
Sandflyndre 2 521 6,12 6,98 
Sandflyndre 9 60 8,87 8,87 
Grå Knurrr 9 17 1,90 1,90 
Krabbeklør 1 129 51,76 57,10 
Krabbeklør 2 111 23,49 23,90 
Krabbeklør 3 102 3,80 3,80 
Hyse 1 258 16,37 20,50 
Hyse 2 615 10,81 13,72 
Hyse 3 712 7,87 9,67 
Lysing 0 308 22,95 22,95 
Lysing 1 875 22,14 22,92 
Lysing 2 1.548 15,24 18,50 
Lysing 3 1.030 11,52 12,23 
Lysing 4 580 4,82 8,36 
Rognkjeks 9 9 18,90 18,90 
Rognkjeks Rogn 9 3 80,50 80,50 
Rødspette 1 2.557 12,66 14,09 
Rødspette 2 7.040 10,12 10,96 
Rødspette 3 7.353 9,94 10,83 
Rødspette 4 5.718 9,40 9,60 
Lange 1 139 18,07 18,73 
Lange 2 112 17,80 17,80 
Lange 3 106 14,69 15,70 
Lyr 2 139 24,87 25,49 
Lyr 3 575 19,61 24,98 
Lyr 4 97 12,96 14,53 
Sei 1 7 9,70 9,70 
Piggvar 0 88 127,55 138,00 
Piggvar 1 59 110,35 117,00 
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Piggvar 2 70 95,58 99,80
Piggvar 3 190 82,22 86,10
Piggvar 4 107 61,61 64,90
Rødspette 1 814 13,25 14,49
Rødspette 2 1.452 11,34 14,79
Rødspette 3 712 10,68 11,44
Rødspette 4 408 9,47 10,01
Lomre 1 30 72,20 78,80
Lomre 2 176 47,26 57,00
Lomre 3 194 34,85 38,10
Lomre 9 13 35,20 35,20
Sild 9 150 5,66 5,69
Skrubber U/R 9 31 2,50 2,50
Smørflyndre 9 60 22,60 22,60
Slettvar 0 2 70,00 70,00
Slettvar 1 725 57,88 71,40
Slettvar 2 402 32,03 34,90
Slettvar 9 9 39,90 39,90
Rognkall 9 5 4,60 4,60
Torsk 0 809 25,06 29,40
Torsk 1 1.795 25,48 29,53
Torsk 2 3.729 22,65 23,54
Torsk 3 2.910 20,98 22,86
Torsk 4 1.464 16,94 18,08
Torsk 5 238 13,05 16,10
Tunge u/r 3 451 67,56 71,30
Tunge 1 47 96,50 96,50
Tunge 2 179 80,30 82,90
Tunge 3 27 61,30 61,30
Tunge 4 9 59,20 59,20
Tunge 5 3 51,20 51,20
Sei 1 166 13,63 16,08
Sei 2 147 14,15 17,00
Sei 3 21 12,30 12,30
Sei 4 3 6,34 6,34
Tunge 1 92 103,70 103,70
Tunge 2 138 84,50 84,50
Tunge 3 50 64,20 64,20
Tunge 4 10 62,40 62,40
Totalt: 50.250 
Thyborøn Fiskeauksjon 
Alle priser er i danske kroner ekslusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd fisk 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

SUROFI Uke 17
Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris 
Fersk Kg NOK/Kg 
Not   
Sei m/hode iset 40 - cm A 7.613 8,07 
Sei m/hode iset 40 + cm A 223.763 8,07 
Sei rund iset 40 + cm A 123.720 5,50 
Sei rund iset samf A 124.371 4,62 
Garn 
Breiflabb m/hode iset 4 kg - A 5 21,00 
Breiflabb m/hode iset 4 kg + A 132 27,88 
Breiflabb m/hode iset samf A 139 30,00 
Breiflabb u/hode iset 1 kg + A 12 58,33 
Brosme u/hode iset 1 kg + A 501 9,95 
Brosme u/hode iset samf A 524 9,63 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 8 12,00 
Gråsteinbit u/hode iset samf A 18 9,33 
Hvitting u/hode iset samf A 33 10,00 
Hyse m/hode iset 0,98 kg + A 191 7,61
Hyse m/hode iset samf A 12.440 9,68 
Hyse u/hode iset samf A 543 6,59 
Håbrann u/hode iset samf A 53 15,00 
Kveite m/hode iset  7 kg + A 15 52,67 
Kveite m/hode iset  samf A 94 53,03 
Kveite m/hode iset  samf B 13 25,00 
Kveite m/hode iset 5 kg - A 3 30,00 
Kveite m/hode iset 5 kg + A 17 50,00 
Kveite u/hode iset 6 kg + A 15 65,00 
Lange rogn fersk A 55 20,00 
Lange u/hode iset 2 kg -  A 230 11,00 
Lange u/hode iset 2 kg + A 3.312 11,32 
Lange u/hode iset samf A 27.307 11,53 
Lyr m/hode iset 2,58 kg + A 2.893 11,99 
Lyr m/hode iset samf A 20.029 12,13 
Lyr u/hode iset samf A 18.419 14,22 
Lyr u/hode iset samf B 41 8,71 
Lysing m/hode iset 1 - 2 kg A 6 11,67 
Lysing m/hode iset 2 - 3 kg A 18 12,00 
Lysing m/hode iset samf A 621 13,53 
Lysing m/hode iset samf B 74 6,00 
Lysing m/hode iset samf skadd 12 8,00 
Pigghå rund iset samf A 228 6,57 
Piggvar m/hode iset samf A 3 25,00 
Sei m/hode iset samf A 8 11,00 
Sei u/hode iset 1,2 - 2,3 kg A 35 8,81 
Sei u/hode iset 2,3 kg + B 38 13,50
Sei u/hode iset samf A 14.591 14,34 
Skate vinger iset samf A 17 6,29 
Torsk m/hode iset 1,27 - 3,18 kg A 11 11,00 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 206 13,74 
Torsk m/hode iset samf A 6.116 13,94 
Torsk rogn fersk A 2 10,00 
Torsk rund iset 3,75 kg - 9 kg + A 107 10,00 
Torsk rund iset 9 kg + A 94 9,50 
Torsk rund iset samf A 553 9,72 
Torsk u/hode iset 1- 2,5 kg A 717 13,22 
Torsk u/hode iset 2,5 - 5 kg - A 14 20,00 
Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 32 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 7.057 16,62 
Uer marinus m/hode iset samf A 28 12,00 
Uer marinus rund iset samf A 23 12,00 
Liner, andre   
Brosme u/hode iset samf A 426 11,54 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 14 12,00 
Gråsteinbit u/hode iset samf A 6 8,00 
Hyse m/hode iset samf A 105 12,00 
Kveite m/hode iset  7 kg - A 7 45,00 
Kveite m/hode iset  7 kg + A 25 60,00 
Kveite m/hode iset  samf A 129 55,00 
Kveite m/hode iset 5 kg - A 8 40,00 
Kveite m/hode iset 5 kg + A 78 55,00 
Lange m/hode iset samf A 46 10,00 
Lange rogn fersk A 88 10,00 
Lange u/hode iset samf A 1.081 13,00 
Lyr m/hode iset samf A 13 12,00 
Piggvar m/hode iset samf A 3 50,00 
Sei u/hode iset samf A 15 14,00 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 95 13,00 

Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 54 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 108 15,00 
Juksa/pilk
Kveite m/hode iset  samf A 12 50,00 
Lange rund iset samf A 20 8,00 
Lange u/hode iset 2 kg + A 12 11,17 
Lyr u/hode iset 2,3 kg + A 82 16,00 
Lyr u/hode iset samf A 65 13,31 
Sei m/hode iset samf A 101 11,00 
Sei u/hode iset 2,3 kg + A 511 14,00 
Sei u/hode iset samf A 236 14,35 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 322 15,00 
Torsk m/hode iset samf A 100 13,44 
Torsk rund iset samf A 951 11,00 
Torsk u/hode iset 1- 2,5 kg A 42 13,00 
Torsk u/hode iset 2,5 kg + A 19 15,00 
Torsk u/hode iset samf A 126 15,10 
Autoline   
Brosme u/hode iset samf A 14.817 13,00 
Lange u/hode iset samf A 9.947 16,00 
Teiner
Sjøkreps levende ukons samf A 583 104,03 
Snurrevad
Breiflabb m/hode iset 4 kg - A 8 25,00 
Breiflabb m/hode iset samf A 3 30,00 
Gråsteinbit m/hode iset 1 kg + A 8 8,00 
Gråsteinbit m/hode iset samf A 41 11,63 
Hyse m/hode iset 0,98 kg + A 119 10,00 
Hyse m/hode iset samf A 636 11,53 
Hyse rund iset samf A 52 8,50 
Kveite m/hode iset  samf A 8 45,00 
Lyr m/hode iset 1,35 - 2,58 kg A 31 7,83 
Lyr m/hode iset samf A 78 12,38 
Piggvar m/hode iset samf A 22 30,93 
Rødspette m/hode iset samf A 667 9,40 
Rødspette rund iset samf A 100 9,00 
Sei m/hode iset 2,58 + kg A 5 10,44 
Sei m/hode iset samf A 115 11,00 
Skate vinger iset samf A 33 6,82 
Torsk m/hode iset 1,27 - 3,18 kg A 2.908 11,34 
Torsk m/hode iset 3,18 - 7,23 kg + A 1.686 14,95 
Torsk m/hode iset samf A 471 14,00 
Torsk rund iset 1,5 - 3,75 kg A 350 8,43 
Torsk rund iset 3,75 kg - 9 kg + A 5.570 10,17 
Torsk rund iset samf A 2.470 9,50 
Totalt fersk 642.745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frossen 
Garn     
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 17.196 19,00 
Kveite u/hode fr samf A 249 45,00 
Torsk u/hode fr 5 - 8,5 kg A 232.802 24,50 
Torsk u/hode fr 8,5 kg + A 20.928 27,00 
Uer marinus u/hode fr 1 - 2 kg A 57 17,00 
Uer marinus u/hode fr 1 kg - A 281 17,00 
Autoline 
Blåkveite J/K u/spor fr 0,5 - 1 kg A 4.141 45,00 
Blåkveite J/K u/spor fr 3 - 5 kg A 37.380 47,00 
Blåkveite J/K u/spor fr 5 kg+ A 5.380 46,00 
Blåkveite J/K u/spor fr samf A 184 45,00 
Breiflabb u/hode fr samf A 101 65,00 
Brosme u/hode fr 1 kg - A 6.475 17,15 
Brosme u/hode fr 1 kg + A 32.422 17,15 
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A 119 30,00 
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 1.972 30,00 
Kveite u/hode fr 6 kg + A 1.434 68,00 
Lange u/hode fr 2 - 4 kg A 23.003 17,20 
Lange u/hode fr 2 kg - A 1.163 17,20 
Lange u/hode fr 4 kg + A 29.215 17,30 
Sei u/hode fr 1,2 kg - A 155 17,00 
Sei u/hode fr 2,3 kg + A 14.104 17,00 
Sei u/hode fr samf A 794 17,00 
Skate vinger fr samf A 2.185 12,00 
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A 566 27,30 
Torsk u/hode fr 2,5 - 5 kg A 3.267 27,30 
Torsk u/hode fr 7 kg + A 531 33,00 
Uer marinus rund fr 600 gr + A 489 9,50 
Bunntrål 
Blåkveite J/K m/spor fr 0,5 - 1 kg A 160 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 1 - 2 kg  A 204 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 2 - 3 kg A 72 42,00 
Blåkveite J/K m/spor fr 3 - 5 kg A 29 42,00 
Breiflabb u/hode fr samf A 218 60,10 
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A 2.592 19,50 
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A 30.024 19,50 
Lange u/hode fr samf A 569 13,59 
Sei u/hode fr 0,9 - 1,2 kg A 64.490 14,87 
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A 51.714 16,81 
Sei u/hode fr 1,2 kg - A 139.506 14,79 
Sei u/hode fr 2,3 kg + A 20.349 16,65 
Sei u/hode fr 4 kg + A 59 16,50 

Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A 18.388 22,52  
Torsk u/hode fr 1 kg - A 135 22,50  
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A 84.444 23,71  
Torsk u/hode fr 4 - 6 kg A 198.751 23,70  
Torsk u/hode fr 5 kg + A 879 26,00  
Uer marinus rund fr samf A 6.048 9,30  
Vassild rund fr 300 gr + A 7.922 2,00  
Totalt frossen 1.063.146
Totalt 1.705.891
Kilde: Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 

 

SHETLAND fiskeauksjon 27.04.15 
Mengde Max Gj.snitt 

Fiskeslag kilo £ per kg £ per kg 

Steinbit  374 1,75 1,44  
Torsk 1 570 1,70 1,61  
Torsk 2 3.556 1,88 1,71  
Torsk 3 3.171 1,87 1,67  
Torsk 4 1.399 1,74 1,57  
Torsk 5 1.178 1,75 1,62  
Torsk 6 36 1,22 1,22  
Hyse 1 720 2,10 2,07  
Hyse 2 831 2,33 2,09  
Hyse 3 1.753 1,69 1,37  
Hyse 4 5.520 1,55 1,19  
Hyse 5 4.805 1,09 0,54  
Hyse Rund 180 0,95 0,81  
Lysing 2 95 1,97 1,88  
Lysing 3 283 1,92 1,77  
Lysing 4 990 0,91 0,63  
Kveite 3 16 12,65 12,65  
Kveite 4 6 10,75 10,75  
St.Petersfisk  77 8,01 7,88  
Lomre 2 194 8,44 8,35  
Lomre 4 453 3,74 3,12  
Lange  4.428 0,73 0,70  
Lyr  653 2,11 2,00  
Glassvar 2 466 1,29 1,20  
Glassvar 3 378 1,16 1,11  
Glassvar 4 644 0,83 0,72  
Breiflabb 1 119 2,66 2,59  
Breiflabb 2 547 2,87 2,75  
Breiflabb 3 1.616 2,74 2,68  
Breiflabb 4 1.282 2,39 2,26  
Breiflabb 5 764 1,29 1,23  
Breiflabb 6 521 0,65 0,54  
Rødspette 2 159 2,73 2,59  
Rødspette 3 393 1,25 1,24  
Rødspette 4 1.874 0,38 0,38  
Sei 2 335 1,34 1,28  
Sei 3 1.326 1,02 0,91  
Sei 4 2.096 0,90 0,67  
Skate  169 0,74 0,49  
Storskate  59 0,50 0,49  
Rokke/Skate  41 0,45 0,45  
Akkar  532 4,18 2,24  
Piggvar  50 11,51 11,30  
Brosme  31 0,75 0,75  
Hvitting 2 900 1,75 1,64  
Hvitting 3 4.530 1,60 1,38  
Hvitting Rund 1.620 0,85 0,82  
Smørflyndre 4 36 2,81 2,81  
Totalt 51.776
Kilde: Shetland Fiskeauksjon
Alle priser er i £ per kg eksklusiv avgifter og moms! 
Vekt er for sløyd fisk m/hode for alle arter unntatt makrell og sild hvor det 
Tilrettelagt av Kontali Analyse

 

Valutakurser 
Valuta 27.4. 24.4. Valuta 27.4. 24.4. 

(USD) 7,7938 7,8298 (INR) 12,2610 12,3180 
(AUD) 6,0824 6,1041 (IDR) 0,0600 0,0604 
(BRL) 2,6339 2,6334 (TWI) 107,5100 108,0200 
(GBP) 11,7770 11,8380 (ILS) 1,9847 1,9952 
(BGN) 431,2600 433,3300 (JPY) 6,5267 6,5515 
(DKK) 113,0500 113,6000 (CAD) 6,4116 6,4606 
(EUR) 8,4345 8,4750 (CNY) 125,3100 126,3900 
(PHP) 17,5960 17,6820 (HRK) 111,0600 111,4000 
(HKD) 1,0056 1,0103 (LTL) NA NA 
(BYR) 0,0543 0,0548 (MYR) 2,1889 2,1907 
(XDR) 10,8075 10,8591 (MXN) 50,6300 50,9800 
(I44) 99,5200 99,9800 (NZD) 5,9189 5,9245 
Representative markedskurser for valuta 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
 

Innmeldte fangster Norges Sildesalgslag 
Båtnavn Tonn 

Kolmule 27.04.15 
Rav 150 
Rav 1.450 
Leinebjørn 1.150 
Storeknut 1.800 

Tobis 27.04.15 
Vea 330 
Havsnurp 850 
Nordsjøbas 900 
Liafjord 1.100 
Mostein 300 
Piraja 430 

Innmeldte tall i tonn. 
Tilrettelagt av Kontali Analyse 
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Returen
En eldre dame kom inn til tannlegen, dro 
av seg trusa, hoppet opp i tannlegestolen 
og skrevet dugelig ut med beina.
Tannlegen ble temmelig pinlig berørt, 
men tenkte at han måtte ta det hele med 
fatning.
--Nå har du nok gått feil, sa han med 
noenlunde stø stemme.
--Nei det har jeg ikke, svarte kvinnen, 
--det var du som satte inn gebiss på min 
mann, og nå må du ta det ut igjen!!!

Trusen
Yppige Gudrun skred inn i svømmehallen i 
en minimal bikini.
Samtlige mannfolk fulgte henne med blik-
ket der hun klatret opp på femmeteren og 
stupte elegant ned i bassenget.
Hun kjente katastrofen inntreffe; bikiniun-
derdelen forsvant.
Gudrun husket at det lå et skilt på 
bassengkanten og ville bruke det for å 
komme ut av en litt pinlig situasjon.
Hun grep skiltet og dekket seg foran på 
vei til garderoben.
Mennene lo og hun kastet et blikk ned på 
skiltet. Der sto det: «Reservert til men-
nenes trening»
Lynkjapt snudde hun det, men latterbrø-
lene ble bare høyere. På andre siden sto 
det: « Dybde 2 meter».

Boten
Den første dagen på internatskole er det 
informasjonsmøte:
- Kvinnenes sovesal er forbudt område for 
de mannlige studentene, og mennenes 
soverom for kvinnene. Alle som blir tatt 
i å overtre denne bestemmelsen første 
gang, får en bot på kr. 400,.
- Hvis noen blir tatt for andre gang, blir 
boten kr. 900,-, og skulle noen bli tatt for 
tredje gang, koster det kr. 2000,-. Er det 
noen spørsmål?
Fra en av de mannlige studentene:
- Ka de kåste fer eitt sesongkort?

”” Norge er 
blitt en fristat for 
fiskesmugling!
Edvin Wallmann, Hasvik 
Senterparti – i debattinnlegg 
på side 27

Mandag ettermiddag dro Langesund-
mannen Roger Nilsen opp den aller første 
sandskata som noen gang er tatt på 
stang i Norge, skriver nettstedet hooked.
no Nilsen fisket fra båten «MS Gotland», 
under kyndig guiding av skipper Frederic 
Kullin, da han kroket noe tungt i dypet 
utenfor Titran i Sør-Trøndelag. Sammen 
med kameratene hadde han hatt en 
halvtreg fiskedag på jakt etter lange, og 
etter noen timer foreslo skipper Kullin å 
legge seg inntil en 200-meterskant.

Karene ble rådet til å fiske med slep på 
bunnen, da det fra tid til annen slenger 
på en spisskate på denne plassen. Spiss-
kata er i likhet med piggskata relativt 
vanlige fangster for sportsfiskere som 
fisker med naturlig agn, både utenfor 
Titran og mange andre steder i landet. 
Vanlig er derimot ikke fisken som fant 
seiagnet til Nilsen denne aprildagen.

– Vilhelm og jeg fisket ved siden av 
hverandre, og først nappet det hos 
han. Fisken ble med opp ti meter før 

den slapp, men før vi rakk å dvele ved 
dette, nappet det hos meg. Vi mistenkte 
spisskate, og fisken fikk derfor tygge på 
agnet i fem minutter før jeg gjorde tilslag. 
Og da ble det tungt i andre enden, sier 
Nilsen til Hooked. Opp av havet kom altså 
tilslutt den sjeldne sandskata. Den ble 
veid til 5,9 kilo, fordelt på 94 centimeter. 

Les mer og se flere bilder på www.fbfi.
no.
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Fikk unik skatefangst på stang i Trøndelag

– vitser og historier
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