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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Sildefarse

F

iskerne og forskerne er på nytt i klinsj om
bestandsstørrelsen på norsk vårgytende
sild. Forskerne står lite til troende, etter at
de først langt på vei «innrømmet» at det står mer
sild langs kysten enn de har beregnet tidligere,
for så å snu om og mene at tidligere beregninger
stemmer.
Det nye tallet skal nå være 3,7 millioner tonn,
som er det samme som forskerne beregnet i
fjor høst. En beregning som har kommet etter
år med manglende data og nedskrivninger av
bestanden, som nå viser seg som en fasit med
to streker under fra forskerhold. Når forskerne
i tillegg vil holde seg i skjul, både for andre
forskerkolleger og media, setter dette sildeforskningen i fare for å miste sin troverdighet, og
med det Havforskningsinstituttets legitimitet
som rådgiver og forvaltningsorgan.
Havforskningsinstituttet står i en særstilling
som både forvaltnings- og forskningsorgan.
Dette innebærer en avveining av krav til åpenhet rundt forskningen, mot innsyn i hva som
ligger som vurderinger bak rådene som gis.
Etter vårt syn bør instituttet ha en så uavhengig
rolle som mulig, noe som taler for størst mulig
åpenhet rundt
forskningen.
Åpenhet skaper
også legitimitet
for at beslutningene tas på best
mulig grunnlag.
En legitimitet som
undergraves av
forskernes manglende vilje til å la andre kikke dem i kortene i
sildeforskningen.
Det kan virke som at det har gått prestisje
i forskernes beregninger. Det kan også virke
som at forskerne ikke har lært av tidligere feil.
En rekke bestander er justert som følge av at
fiskernes observasjoner ikke stemmer med
forskernes. Noe oppjusteringen av torskebestanden, makrellen og kolmula er eksempler på,
mens fiskernes bekymringer for seibestanden
er eksempel på det motsatte.
Havforskningens samfunnsoppdrag er å gi
så korrekte råd som mulig. Det er stor aksept
for at beregninger av fiskebestandene ikke kan
gjøres med desimalers nøyaktighet. Det er også
stor forståelse for at forskningsresultater står
i forhold til innsats. Når det gjelder NVG-silda
blir det både fra forskerhold og fiskerhold vist
til manglende innsats siden 2007, som årsak til
usikkerheten om bestandsanslaget er så stor
som den er nå. Når det - for å bøte på denne
usikkerheten - blir stilt ressurser til rådighet for
å framskaffe bedre data, mener vi det er uforståelig at Havforskningsinstituttet velger å justere
sine nye observasjoner, for å få dem til å passe
med sine mer usikre gamle data. Enda mer uforståelig er det at de velger å holde kortene tett til
brystet når de skal forklare denne justeringen.
Forklaringene til havforskerne står ikke til
troende. De ligner mer og mer på en farse som
det ansvarlige Departement må rydde opp i.

Det ansvarlige
Departement
må rydde opp
i sildefarsen

Best fra Norge
Den beste makrellen er fra Norge. Dette vet japanske
produsenter av lettsaltet og marinert makrell.

z BIOMENING

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

HENRIK V. ANDERSEN
Henrik V. Andersen er Norges
sjømatråds fiskeriutsending
til Japan

S

iden 80-tallet har Japan
årlig importert opptil 160
000 tonn norsk makrell,
enten direkte eller via videreforedlingsbedrifter i Kina,
Thailand og Vietnam.
Japan har dermed vært
Norges ubestridt største
makrellkunde i mange år, og
norske makrelleksportører
håper naturligvis å holde fast
på dette viktige markedet
også i fremtiden.
Japanske forbrukere elsker
makrell og spiser årlig over
to kilo hver i gjennomsnitt.
Undersøkelser gjort av
Norges sjømatråd viser at
annenhver makrell som
spises i Japan kommer fra
Norge. Undersøkelsene viser
også at japanere flest sier de
foretrekker japansk makrell,
men i blindtester viser at
de rent faktisk foretrekker
smaken av norsk framfor
lokal makrell.
Sjømatrådet jobber på
vegne av norske makrelleksportører med å øke både
kjennskapen til og preferansen for norsk makrell. Større
bevissthet hos den japanske
forbrukeren om sammenhengen mellom opprinnelsen og

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.

”

Japanske
forbrukere
elsker makrell
og spiser årlig
over to kilo hver
i gjennomsnitt.
Annenhver
makrell som
spises i Japan
kommer fra
Norge.
kvalitet, er den beste beskyttelsen av Norges største
makrellmarked. Derfor
jobber vi med å få flere
supermarkeder og sjømatprodusenter til å merke den
norske makrell med Norgelogoen. I 2014 distribuerte vi
over 1 million etiketter med
dette opprinnelsesmerket.
I tillegg er det nå mer enn

2000 dagligvarebutikker som
inkluderer Norge-logoen
i egne etiketter. Det ble
7,5 millioner etiketter
bare i 2014. Sjømatrådet
arrangerte også 850 produktdemonstrasjoner og delte
ut 160 000 smaksprøver i
dagligvarebutikker, nettopp for å vise sammenhengen mellom opprinnelse
og kvalitet. Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond og NIFES har
gjort en studie av norsk
makrell. Denne studien
bruker MR-utstyr for å gi
et visuelt bilde av hvordan
fettmarmoreringen er
på topp i hovedsesongen
september til oktober.
Da er japanske kvalitetsinspektører på plass langs
norgeskysten for å velge ut
den beste fisken. Denne forskningen har nå også har blitt
til butikkmateriell i Japan. Vi
ser på økningen både i antall
brukere av Norge-logoen og
på etterspørselen etter det
norske butikkmateriellet, at
dette er populære tiltak som
gir butikkene mersalg.
Det ser ut til at 2015 skal bli
det store norske makrellåret
i Japan. Kvotedoblingen
i Norge i 2014 har ført til
økt interesse fra japanske
importører. Av de godt 400
000 tonn makrell Norge
eksporterte i 2014, vil cirka
40 prosent eller 158 000 tonn
ende på japanske frokost,
lunsj og middagstallerkener.
Det nærmer seg rekorder fra
tidlig på nittitallet.
Sjømatrådet har planene
klare for å bidra til at all makrellen blir solgt og ikke bare
ender på fryselager. Basert
på historiske tall tror vi det
er betydelig potensial for økt
makrellkonsum i Japan, men
det krever vesentlig innsats i
forbrukermarkedsføringen.
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Danmark: Mange dansker mener fisk er blitt for dyrt, og at den ikke er så

fersk som den burde være. Nå står en tidligere kystfiskeleder bak et konsept
som han håper gir billigere og ferskere sjømat. Les mer på www.fbfi.no.

FAKTA: EKSPORT USA
QQNorge eksporterte sjømat til

USA for nesten 2,5 mrd kroner i
2014.
QQI 2013: 1,7 mrd kroner. I 2012:
1,3 mrd kroner.
QQDen store økningen gjorde USA
til et av de største vekstmarkedene for norsk sjømateksport
2014.
QQLaks utgjør nærmere 2 mrd
kroner av eksportverdien målt i
verdi.
QQMen målt i verdi har økningen også vært stor for torsk og
makrell.
QQNorges Sjømatråd bekrefter et
økende markedsføringsfokus på
norsk hvitfisk i USA.
QQUSA er verdens tredje mest
befolkede land med over 315 millioner innbyggere.
QQTil tross for egen lang kystlinje
og et aktivt fiske er USA likevel
langt mer kjent som en landbruksnasjon og USAs befolkning
er langt større konsumenter av
landbruksartikler foran sjømatartikler.
QQFBFI har vært på reportasjereise i USA. Turen er betalt av
Norges Sjømatråd.

H-Mart : Fra åpningskampanjen på norsk makrell
og laks hos den koreanske
supermarkedkjeden H-Mart i
USA. FOTO: JØRN MIKAEL HAGEN

Makrell baner vei for sild i USA
z MARKED
Makrellsuksess i USA
gir rom for økt satsing
på sild i det amerikanske markedet.
Jørn M Hagen
Bergen
Sildelagets suksess-tur til USA
skaper rom for flere satsinger
mot landets minoritetsbefolkning, sier direktør i Sildelaget
Otto Gregussen.

Bedre enn forventet
USA blir et stadig mer spennende marked for Norges Sildesalgslag. Etter en svært vellykket tur sammen med Norges
Sjømatråd og pelagiske eksportører tidligere i måneden, ser de

flere muligheter i «The
land of opportunity».
– På forhånd hadde
vi sett oss
ut
f lere
spen nende
potensielle
Otto
markeder for
Gregussen
pelagisk fisk
i USA, men turen må vi likevel
betegne som enda bedre enn
forventet, sier administrerende
direktør, Otto Gregussen.

Koreansk marked
I et land der 36 prosent av befolkningen har en annen etnisk
bakgrunn enn den amerikanske, er ikke USA ett samlet marked, men mange små. Og særlig
var det koreanske segmentet
som knyttet sterkere bånd med
Norge under oppholdet.

”

Men med denne
suksessen i ryggen
ser vi store muligheter
også for sild

Otto Gregussen, Sildelaget

– Særlig imponert er jeg over
den koreanske supermarkedkjeden H-Mart og deres presentasjon av norsk makrell. Det
var veldig proffesjonelt, sier
Gregussen.
Under H-Marts åpningskampanje av norsk makrell og laks
ble det demonstrert ulike måter å tilberede fisken på. Slike
demonstrasjonsstasjoner er et
fast kjennetegn for butikkjeden.
Makrell er allerede godt
innlemmet i kostholdet til koreanerne og vice president hos

H-Mart, Bryan Kwon, fortalte
til FiskeribladetFiskaren at
kundene er svært opptatte av
at makrellen de kjøper er norsk.

Muligheter for sild
– Det er svært viktig at makrellen er fra Norge. Den norske
makrellen har det sunne fettet
som kunden etterspør, uttalte
Kwon.
Med suksess med koreanske
amerikanere ser Sildelaget flere
store muligheter i USA.
– Det var greit å begynne
med makrell. Den finnes over
hele verden. Men med denne
suksessen i ryggen ser vi store
muligheter også for sild. USA
har et stort antall innbyggere
med polsk, russisk, tysk og jødisk bakgrunn.
Alle store konsumenter av
sild, sier Gregussen.
– Har dere gitt opp amerikanerne selv?

– Amerikanerne spiser lite
fisk. Og makrell synes de smaker for mye fisk, svarer Gregussen.
For selv om amerikanerne
mer enn noe annet folkeslag
er svært opptatte av bærekraftig mat, er bare én prosent av
det totale matkonsumet deres
sjømat.
Og da er det reker som dominerer. Derfor har man fra norsk
side valgt å sette amerikanerne
selv «litt på sidelinja», og heller
fokusere på de mange minoritetene.
– Amerikanerne unngår å
kjøpe fisk fordi de tror de ikke
klarer å tilberede den. Fisk er
noe man i hovedsak kjøper på
restaurant i USA, sier Egil Ove
Sundheim som er Norges Sjømatråds USA-utsending.
jorn.hagen@fbfi.no
Mobil: 91 80 58 21

Snudde minus til pluss i Sea Tex
Det lille selskapet Sea Tex AS
produserer dykkerdrakter
i Hauge i Dalane i Sokndal
kommune.
De ansatte kjøpte selskapet i 2008 og flyttet det fra
Stavanger. De to ansatte Anne
Marit S. Andersen og Milrid
Rekeland er henholdsvis
styreleder og daglig leder. De

eier 50 prosent av aksjene
hver.
Dykkerdraktene er laget
av ekstra slitesterk og myk
neoprengummi med tekstil
på begge sider. SeaTex AS
leverer målsydde drakter for
fritid og profesjonelt bruk, og
utfører også reparasjoner og
vedlikehold.

Sea Tex økte omsetningen
i fjor med 28 prosent til 1,8
millioner kroner. Det snudde
også minustall i 2013 til et lite
pluss i fjor. Driftsresultatet
gikk fra minus 29.000 kroner
i 2013 til pluss 37.000 kroner i
fjor. Tilsvarende bedret man
resultat før skatt.
Ifølge styrets årsberet-

ning er styret fornøyd med
utviklingen. Selskapet har
ved årsskiftet en egenkapital
på 255.000 kroner og en gjeld
på 465.000 kroner. Egenkapitalandelen var på 35 prosent.
ole.klokeide@fbfi.no
Tlf: 47809837

SEA TEX AS
Tall i mill kr 2014 2013 Endr %
Driftsinntekter 1,83 1,43
28,0
Driftsresultat 0,04 -0,03
Res. før skatt 0,04 -0,03
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TORSKEPRIS 2014 –2015
Gjennomsnitt NRL 2014-2015 u/15 m
2014 2,5-6

2014 >6

2015 2,5-6

2015 >6

30
25
20
15

z LOFOTFISKET
I Lofoten ble det tatt
gode skreifangster
gjennom hele påsken,
og tirsdagen. Men nå
forteller værmeldinga
om tre dager med
dårlig vær. Er det skrei
igjen etterpå, undres
fiskerne.
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Nå drar vi hjem til uværet
er over. Det kan fortsatt være
skrei på plass når vi kommer
nordover igjen, men den kan
også ha forlatt Lofoten. Det
aner ingen, fastslår sjarkfisker
Ruben Oen Torsvik fra Rong i
Hordaland.

Fylte opp
Sammen med mannskap
Thomas Hjelme har han den
siste tida hatt hektiske dager
på garnhavet utenfor Hen-

10

ningsvær med 10,6 meter store
«Osund».
– Vi kan absolutt ikke klage.
Siste sjøvær var på vel fem tonn
sløyd skrei. Mer har vi ikke
plass til her om bord. Det har
ISLAND
vært noen gode
dager i Lofoten
nå, men totalt sett har været
ødelagt mye denne sesongen.
Med litt mer normale forhold
hadde vi nok vært ferdig for
lengst. Nå har vi ennå mange
tonn igjen å fiske før kvoten
er tatt, konstaterer «Osund»skipper Torsvik.

Tok unna
Påskefisket har for hordalendingenes del foregått med
levering hos Jangaard Export
i Henningsvær, der det bare
var helg i tradisjonell form 1.
påskedag.
– Vi trengte en pust i bakken,
og det har jeg inntrykk av at
fiskerne også gjorde. Men ellers
har fisket i påsken gått etter
planen og vi greide å ta unna
det som kom i land. Inntrykket
er at folk er fornøyd, sier daglig
leder Stein Tore Fredriksen ved
Jangaard-anlegget.
Avlastning
Salting er hovedproduksjonen

1

Torsk >6
pris (SUH)
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark

Torsk 2,5-6
pris (SUH)

18,23

15,88

16,72

15,06

Pris gjelder største størrelse

12,93
12,62

9,72
10,37

Troms

17,67

15,67

11,97

16,98

15,8

13,05

16,72

15,86

10,97

16,02

13,52

10,18

10

14,79

10,6

10,06

15,64

12,57

11,19

Lofoten
Trøndelag&Nordmøre

16,91

Totalt

17,13

Millionkvote på
torsk for sjarkflåten

Hyse
Sei
pris (SUH) pris(SUH)

Vesterålen
Øvrig Nordland

FORNØYD: Stig Meyer, leder i Havøysund Fiskarlag i Finnmark,
er fornøyd med kvoteøkninga på 30 prosent i den minste
torskeflåten under 11 meter. ARKIVFOTO: BJØRN TORE FORBERG

52

UKE

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER

10,02
9,69
11,41

Kvoteøkninga
på 30 prosent
i den minste
torskeflåten
under 11
meter blir i all
overveiende
grad godt
Synnøve
mottatt langs
Liabø
hele kysten.
– Det er vel greit at de som
har en mulighet til å få tak i
fisken, får fiske mens den er
tilgjengelig. Det er i hvert fall
bedre enn å refordele seinhøstes når ingen i den minste
flåten kan fiske, mener Stig
Meyer som er leder i Havøysund Fiskarlag i Finnmark.
Det er ofte fjordfiskerne i
Finnmark som føler at de blir
sittende med skjegget i postkassa med tidlige refordelinger, før de for sin del i det hele
tatt har startet opp. Meyer
tror ikke disse innvendingene
er like sterke i år i og med at
det gjenstår såpass mye som
40.000 tonn på gruppekvota.
– Vi ligger langt bak, ikke
bare rekordvinteren i fjor,
men også fisket i 2012 og
2013, forteller Synnøve Liabø
på reguleringsseksjonen i
Fiskeridirektoratet som også

Tonn

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre

0

HENNINGSVÆR,
NORDLAND

500

1000

1500

LEVERT KVANTUM I TONN
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

ANTALL FARTØY

2000

2500

Hyse

462

159

1357

28

24

1784

21

279

2905

1995

139

2

8

149

51

8

21

80

357

8927

8262

308

VENTER:Geir
Børre
Johansen
andre
Røst-kjøperne
fortsatt
ikke
fått
store
trykket
under
årets
lofotfiske,
mest
grunn
været.
ARKIVFOTO:
TERJE
JENSEN
VENTER:Geir
Børre
Johansen
ogog
dede
andre
Røst-kjøperne
harhar
fortsatt
ikke
fått
detdet
store
trykket
under
årets
lofotfiske,
mest
påpå
grunn
avav
været.
ARKIVFOTO:
TERJE
JENSEN

Dårligste lofotstart
lofotstart siden
siden 2009
2009
Dårligste
z TORSKEFISKET

under 15 meter i fiske

Fangstrater i tonn

97

6,41

Vest-Finnmark

148

9,40

Troms

202

9,88

Vesterålen

270

6,61

Lofoten

491

5,92

Øvrig Nordland

48

3,10

85

0,94

1328

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE

Den mindre torskeflåten rykker i fortøyningene og vil i gang med
Lofotfisket. Årets start
på Lofotfisket er den
dårligste siden 2009.
Terje Jensen
Harstad

Tonn

Det
allerede
circa
dager
Det
er er
allerede
circa
14 14
dager
siden
henginga
startet
tørrsiden
henginga
startet
påpå
tørrfiskøya.
Men
fortsatt
prøver
fiskøya.
Men
fortsatt
prøver
dede
å få
mest
mulig
fersk.
å få
ut ut
mest
mulig
fersk.

Yttersia
Yttersia
Hos
Ole
Rostad
Reine
Hos
Ole
K.K.
Rostad
påpå
Reine
lenger
inn
i Lofoten
littlitt
lenger
inn
i Lofoten
fårfår
dede
fremdeles
fleste
fangstene
fremdeles
dede
fleste
fangstene
Johnny
Ted Robin frafra
yttersia.
yttersia.
– En
juksabåt
som
prøvde
Greger
Endresen
– En
juksabåt
som
prøvde
segseg
her
innersia,
fikk
nesten
her
påpå
innersia,
fikk
nesten
in-inOg fangstene ligger på rundt gen
gen
ting.
ikke
bare
å gå
ting.
SåSå
detdet
er er
ikke
bare
å gå
1500 kilo, forteller Johnny Gre- ut ut
hente
seg
fangst
slik
ogog
hente
seg
fangst
slik
detdet
ger hos John Greger på Røst. kanskje
kanskje
fremstod
i fjor,
forteller
fremstod
i fjor,
forteller
kaiformann
Vidar
Johansen.
kaiformann
Vidar
Johansen.
Hundretalls
Drøyt
3000
tonn
3000
tonn
Han anslår antall båter på Røst Drøyt
til å ligge i overkant av 100. Og Totalt
Totalt
sett
per
torsdag
sett
varvar
detdet
per
torsdag
det fiskes både på innersia og middag
middagbrakt
braktpåpåland
landover
over
yttersia. Garnbåtene får rundt 11.000
11.000
tonn
torsk
i hele
Nordtonn
torsk
i hele
Nord8000 - 10.000 kilo, mens lineflå- Norge.
Norge.
Det
tyder
man
Det
tyder
påpå
at at
man
ten ligger opp mot 4000 - 5000 kan
kan
rekke
å nå
største
ukerekke
å nå
detdet
største
ukekilo.
kvantumet
langt
i vinter
kvantumet
såså
langt
i vinter
førfør
– Skreien har kommet, det er stormene
stormene
igjen
overtar.
Forrige
igjen
overtar.
Forrige
det liten tvil om. Men det har jo ukes
ukes
rekord
langt
lyder
rekord
såså
langt
lyder
påpå
drøye
17.700
tonn.
vært ujevnt med landinger på drøye
17.700
tonn.
I Lofoten
ukekvantumet
grunn av alt det dårlige været, I Lofoten
varvar
ukekvantumet
per
torsdag
3150
tonn
hvor
konstaterer Greger fra Røst. per
torsdag
påpå
3150
tonn
hvor

770
tonn
landet
i Vågan
avav
770
tonn
bleble
landet
i Vågan
kommune
lengst
i Lofoten.
kommune
lengst
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Juksa
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Ruser
Snurrevad
TOTALT

Torsk
52
5268

1098

1030
5

Hyse
22
38

1

213
0

Sei
0

Totalt
74

314

5620

29
8

0

1127

1250
5

810

34

7

851

8262

308

357

8927

Fortsatt er det bare sånn passe
rangel i Lofoten. Juksaflåten
har riktignok strømmet sørover til Røst og nordover til
Nord-Troms og Vest-Finnmark
de siste dagene, hovedsaklig fra
Vesterålen. Men det er også en
hel del i den mindre flåten som
først nå starter opp etter en
luftig start på året værmessig.
– Det har kommet til en hel
del juksabåter de siste dagene.

greit, ifølge de som leverer her.
Enkelte setter bare ut garnbruket på samme plass som dagen
før, og de får den skreien de ønsker. Mer undersøkelser er ikke
nødvendig. En del av skreien
er utgytt, men det kommer
fortsatt «ny» skrei til. Jeg skal
imidlertid ikke gi meg ut på å
tippe hvor lange dette varer,
sier Fredriksen.
Kilde: Norges Råfisklag

ved anlegget, men på det mest
hektiske har det også vært
sendt ferskfisk fra Henningsvær for produksjon ved moderfirmaets anlegg på Andenes. En
grei avlastning for et anlegg
som har begrenset med plass,
mener Fredriksen.
– Fisket går fortsatt svært

622
1391

45

Trøndelag&Nordmøre

Ruben Torsvik, fisker «Osund»

18

Totalt

45

1715

Total

”

1
6

1933

Øst-Finnmark

Siste sjøvær var
på vel fem tonn sløyd
skrei. Mer har vi ikke
plass til her om bord

Sei

2606

Antall Fartøy

RONG,
HORDALAND

3000

fartøy under 15 meter

Torsk

Betalt sløying
Etter en forsiktig overgang til
sløyelinje i fjor, har Jangaardanlegget nå tatt et skritt videre
ved å leie inn betalt sløyehjelp
for fiskerne. Det er et tilbud
som blir satt pris på om bord
på «Osund», der sløying i land
er en forutsetning for å kunne

Vest-Finnmark
Vest-Finnmark
Vesterålen
Totalt
sett
landet
1300 Men selv om årskvantumet så
Totalt
sett
er er
detdet
landet
1300
tonnjuksafisk
juksafiskforrige
forrigeuke.
uke. langt i den sentrale vesteråltonn

2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:

7227 tonn
20.634 tonn
15.651 tonn
10.404 tonn
11.589 tonn
12.811 tonn
6.318 tonn
6044 tonn

skommunen Øksnes har gått
dramatisk ned sammenlignet
med i fjor, så er fisket på langt
nær over der.
– Det begynner tvert om å
rette seg. Denne uka (uke 10,
red.anm) tar vi for første gang i
år innpå kvantumsmessig sammenlignet med i fjor, forteller
Ted Robin Endresen på Myre
Fiskemottak.
– Vi har fortsatt rundt 15 juksabåter her hos oss, og de har
denne uka fått fangster helt opp
på 3500 kilo.
På snurrevad er den største
enkeltfangsten på 50 tonn,
mens garnflåten holder seg

tror dette er greit.
Både Fiskarlaget og Fiskerinæringens Landsforening
(fiskekjøperne) har tilrådd ei
30 prosents økning. Kystfiskarlaget foreslo en noe mer
forsiktig variant med 15 - 20
prosent.
– Tallenes tale er egentlig
ganske klar. Skulle denne
kvotegruppa klare å ta kvota
si, så måtte vi gjøre noe nå,
mener Liabø.
Hun er imidlertid inneforstått med at refordelinger så
tidlig i det minste prinsipielt
sett bryter med ledestjerna til
fiskeriministeren om å spre
sesongen mest mulig.
Standardsjarken på 35 for
(10,67 meter) kan nå fiske
inntil 91,5 tonn rund torsk.
Med en snittpris på 15 kroner
tilsvarer det langt opp mot
en million kroner i fangstinntekter.
Overreguleringa er etter
denne refordelinga på 95
prosent på den totale kvota
hver enkelt kan fiske, og på
50 prosent på den garanterte
kvoteandelen. 35-fotingen
har nå 70 tonn rund torsk i
garantert kvote som ingen
kan ta fra ham.

FAKTA. LOFOTFISKET
QQLofotfisket er det viktigste

sesongfisket etter torsk i Norge.
I den perioden fisket foregår,
kalles torsken skrei.

fiskerne kombinerte dette som
regel med håndverk, jordbruk og
annet arbeid.

QQI 1933 deltok ca. 32 000 mann

QQLofotfisket starter i januar

i lofotfisket, i 1958 var antallet sunket til 12 000 mann og i
1990 var det nede i rundt 2 000
fiskere.
QQIngen vet helt eksakt når menneskene ble klar over torskens
gytemønster og det årlige lofotfisket startet. I 1864 oppdaget
Georg Ossian Sars at skreien var
pelagisk gytende og ikke bentisk,
slik som laks.

med opp mot ti tonn. Så det er
ikke særlig mye å klage på, akkurat nå, forteller Endresen.

oss akkurat nå, sier fiskekjøperen som var landets største
torskekjøper i fjor med samla
landinger på opp mot 15.000
tonn. Så langt i år ligger han
rundt 2500 tonn etter akkurat
det skjemaet.

og varer til ut i april. I denne
perioden er det fisken søker
inn til kysten for å gyte. Siden
vikingtiden har lofotfisket hatt
stor betydning for landsdelen,
og også for matforsyning og
økonomi i landet som helhet.
QQInntil 1940 var lofotfisket
hovedinntektskilden for flertallet
av fiskerne i Nord-Norge. Disse

Størst
Han registrerer at noen har
valgt å forlate etter en treg start
på sesongen.
– Det gjør at vi fortsatt har
plass til flere båter her hos

ivareta dagsfangster på firefem tonn sløyd. Kostnader på
en krone har skipper Torsvik
ingen innvendinger imot.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Rundfisk?
– Det er vel ikke noe krav enda,
men vi har i hvert fall hørt
antydninger om at vi burde
vurdere kjøp av fisken rund.
Det betyr mindre ventetid og
tidligere kveld for fiskerne.
Konkurranse har vi også fått
her i Henningsvær, så vi må nok
følge nøye med i hva som skjer
framover med både med rundfiskpriser og mottaksforsøk i
Vesterålen, sier Fredriksen.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22
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Bols til minne
z MINNEORD

D
TIL KAI: Her ankommer Tromsø-sjarken «Småvær» Jangaardkaia i Henningsvær og gjør klar for levering.

KONSENTRERT: «Osund»-skipper Ruben Torsvik (til høyre)
styrer kaikranen, mens Henry Sletten fra nabosjarken
«Småvær» slår av en prat.

NOK FANGST: Påskedagene
ga skrei i mengder for
sjarkflåten i Lofoten. Om bord
på «Osund» ble det sløyd over
fire tonn torsk på påskeaften.
ALLE FOTO: JON EIRIK OLSEN

blir skreien?

Fødd 22. januar 1946
Døydde 5. april 2015

Tida i nynorskavisa
kom til å setje sitt preg
på Bols, slik han satte
sitt preg på avisa. Han
var den lengst sitjande
redaktøren i denne avisa,
fram til redaktøren i dag
vart tilsett i 2001. Politisk
redaktør i Aftenposten,
Harald Stanghelle, seier
om Bols at han var den
som drog også han inn i
journalistikken.
«Helge var mykje meir
enn ein sjef. Han vart
ein god ven, og for meg
også ein døropnar til like
fargerike som viktige
miljø i hovudstaden», seier
Stanghelle i skriftet som
vart laga om Bols.
Bolstad hadde si lengste
yrkesaktive tid i Fiskaren.
I dei 21 åra, til han gjekk
av i 2008, skreiv han ei
rekkje kommentarar og
laga ei rekkje portrett av
personar som står som
tankevekkande skriv
også i dag. Dei kan lesast
i takkeskriftet som er lagt
ut på vår nettside fbfi.no.
Nils Torsvik,
tidlegare redaktør i
Fiskaren

Mest kjend for some er han for dikta som songgruppa
Aftenlandet har tonesett. Den eine med tittel;

FAKTA: LOFOTFISKET

Møte

QQLofotfisket er det viktigste

sesongfisket etter torsk i Norge.
I den perioden fisket foregår, kalles torsken skrei.
QQLofotfisket starter i januar
og varer til ut i april. I denne
perioden er det fisken søker
inn til kysten for å gyte. Siden
vikingtiden har lofotfisket hatt
stor betydning for landsdelen,
QQog også for matforsyning og
økonomi i landet som helhet.
QQInntil 1940 var lofotfisket
hovedinntektskilden for flertallet
av fiskerne i Nord-Norge. Disse
fiskerne kombinerte dette som
regel med håndverk, jordbruk og
annet arbeid.
QQI 1933 deltok ca. 32 000 mann
i lofotfisket, i 1958 var antallet sunket til 12 000 mann og i
1990 var det nede i rundt 2 000
fiskere.
QQIngen vet helt eksakt når menneskene ble klar over torskens
gytemønster og det årlige lofotfisket startet. I 1864 oppdaget
Georg Ossian Sars at skreien var
pelagisk gytende og ikke bentisk,
slik som laks.

å Helge Arild Bolstad
slutta av i Fiskaren
og vart pensjonist
i 2008 satte to av hans
kolleger saman eit
takkeskrift til «profeten i
Dag og Tid, språkmannen,
tenkjaren, poeten, venen og
medmennesket Helge Arild.
– Noko visste vi frå før –
men langt i frå alt. Vi som
er målsmenn for «dei unge»
i Fiskaren, har mykje å
læra av ein pressemann av
ditt kaliber. Vi tar med oss
alt vi kan på vegen vidare
– utan vår alles Bols. Takk
for alle orda dine Bols – du
inspirerar! Helsing Ann
Eileen og Ketil»
I skriftet som Ann Eileen
Ditlevsen Nygård og Ketil
Svendsen laga fekk dei ei
rekkje av «Bols», som han
vart kalla, sine tidlegare
og noverande kolleger til å
gje til kjenne sine tankar
om den sarte og tenksame
poeten og journalisten frå
tettstaden Dale. Ei bygd
som ligg mellom Bergen og
Voss i Hordaland. Her vart
han fødd, og her budde han
i sine siste år, etter eit liv
i journalistikken i Oslo og
Bergen.
Bols skulle eigentleg til
Oslo for å studere jus, men
fullførte ikkje dette studiet.
Han var esla til andre
føremå. Etter ei læretid i
Nynorsk Pressekontor fra
1970 til 1974 vart han først
tilsett som redaktør i den
nyskipa avisa Setesdølen i
1975, for berre året etter å
verte tilsett som redaktør
i nynorskavisa Dag og Tid,
som kjem ut i Oslo.

Tonesatt av Aftenlandet på «Morgon i mai», 1998

Det bryt ei båre mot bratte berget,
det driv ein dis over doggvått land.
Det stig eit ljos opp bak topp og tindar.
Det går eit par langs ei naken strand.
Dei såg kvarandre for første gongen
og dansa saman den siste dans.
No går dei tause, så smått, og tenkjer
at han er hennar og ho er hans.
Dei held to hender så ømt i taket
og ser kvarandre og angar vår.
Det første møtet er ungt som dagen
og ny er sæla dei båe får.
Dei veit at lukka er ofte leiken
og ikkje alltid å lite på,
men kjærler frå seg dei tunge tankar
og kjenner motet i bringa gå.
Han går åleine, og saknar varmen
fra kroppen hennar då ho var nær.
Ho ligg attende og veit så veldig
at han er borte og ho er her.
I NORD: Sjarken «Osund»
fra Øygarden i Hordaland
tilbringer vintersesongen i
Henningsvær.

Det bryt ei lengt imot tru og tvike.
Det driv ein draum over bø og bol.
Det veks ei von ut or mjåe natta.
Det stig ei bøn opp mot morgonsol.

Se bildeserie

fbfi.no

Det går ein ungdom i heile verda
med same lengten, frå pol til pol,
med same vona i hildringsstunda,
med same bøn under same sol.
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Fisker omkom i tragisk forlis
z FORLIS
Det var 69 år gamle
Åge Vikedal fra Helgeland som omkom i
forliset utenfor Røst
2. påskedag. Hans 19
år gamle barnebarn
overlevde uten fysiske
skader.
Jørn Mikael Hagen
Tromsø
Selv om fiskebåtene lå i klynger
og fisket rakk ingen å berge
69 år gamle Åge Vikedal fra
Helgeland som gikk under med
sjarken han og barnebarnet
fisket fra.
De to fisket fra Vikedals 28
fot store sjark i linehavet på
innsiden av Røst i Lofoten.
– Det gikk forferdelig fort,
sier skipper, Gunnar Waagø,
på RS «Skomvær III» til fbfi.no.

Fortvilt
Da Redningsskøytas mannskap
de ankom sjarken satt den 19 år
gamle gutten på baugen som så
vidt stakk opp av vannet. Bestefaren som hadde gått ned i
lugaren for å hente overlevelsesdrakt rakk ikke å komme
ut før den kantret.
– Gutten ropte at bestefaren
måtte komme seg ut, men det
hele gikk forferdelig fort. Selv
rakk 19-åringen å komme seg
ut av styrhuset og opp på baugen, forteller Waagø.
Båten sank like etter «Skomvær
III» ankom. Waage forteller at
det var altfor risikabelt til at
de kunne gå inn med dykkere.
I sorg
– Gutten var fortvilt og nektet å gå ombord i andre båter
som kom til. Men til slutt fikk vi
overtalt ham ombord før sjarken med bestefaren i sank. Det
var hjerteskjærende, fortset-

ASSISTERTE: Redningsskøyta RS «Skomvær III» kom fram til den forliste sjarken før den sank og fikk berget 19-åringen som satt
framme på baugen. ARKIVFOTO: WILLY HAUGE

Gunnar Waagø, skipper på RS
«Skomvær III»

– Jeg har vært i kontakt med
familien som er rammet. Det
er en sterk og rolig familie, så
hittil har de tatt hendelsen med
fatning. Men dette er bare tragisk, sier Andreassen til NRK.
no og legger til:
– Vi lever av fiske, fiskebåter
og fiskere, så akkurat nå er det
tungt her.

ter Waage. Lokalsamfunnet
Røst, hvor 19-åringen er hjemmehørende, er i sorg etter det
tragiske forliset, og ordfører
Tor-Arne Andreassen sier til
NRK at kommunen gjør det de
kan for å hjelpe gjennom sitt
kriseteam.

Vil hente den omkomne
Operasjonsleder Kai Eriksen
ved Salten politidistrikt sier til
fbfi.no at båten ligger på 70-90
meters dyp.
– Vi koordinerer akkurat nå
hvilke ressurser og muligheter
vi har i området for å forsøke å

”

Gutten ropte at bestefaren måtte komme
seg ut, men det hele
gikk forferdelig fort

få hentet den omkomne opp. Vi
ønsker naturlig nok å få ham
opp så raskt som mulig, sier
Eriksen til FBFI.no tirsdag
formiddag.
Man antar med relativt stor
ISLAND
sannsynlighet
at 69-åringen
fremdeles ligger inne i båtlugaren.
I løpet av tirsdag ettermiddag ble det tatt stilling til om
Havarikommisjonen kobles inn
i saken.
jorn.hagen@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 81

RØST,
NORDLAND

Les mer

fbfi.no

Nye «Ballstadøy» ble døpt hjemme på påskeaften
Gudmor Helga Johansen knuste
champagnen mot skutesida på
første forsøk i Ballstad havn, og
et stort publikum hadde møtt
fram på kaia for å ta Ballstadflåtens nyeste tilvekst nærmere
i øyesyn.
– Det ble en fin seremoni og
det var hyggelig at så mange
hadde møtt opp. Nå håper jeg
bare vi kan komme i gang med
fisket så snart som mulig, sier
skipper og reder Arnt Helge
Sørensen etter at finpussen er
hengt tilbake i skapet.
Publikum på kaia på Ballstad
fikk se en kystfiskebåt i sin mest
moderne utgave, bygget i Polen
og Danmark til en prislapp på
62 millioner kroner. Lengden er
på 34,85 meter og bredden 9,5
meter. Innenfor disse målene
er nybåten utstyrt for not- og
snurrevadfiske, og fasilitetene

SNART KLAR: Kystnotbåten «Ballstadøy» ble behørig
presentert i hjemmehavna, der mange hadde tatt turen ned på
kaia for anledningen. ALLE FOTO: JON EIRIK OLSEN

for levendefangst er spesielt
vektlagt. Det er også slik fangst
skipper Sørensen håper å starte
på i nær framtid. Men først må
det tas fatt i en del tekniske utfordringer om bord, etter at et

uhell på Moskenes nær hadde
fått langt verre konsekvenser
enn det fikk. «Ballstadøy» kom
ut av kontroll under manøvrering på havna og braste inn i en
flytebrygge og skadet både kaia

DØPT: Gudmor Helga Johansen tok seg av det seremonielle
under dåpen på Ballstad påskeaften. Til venstre skipper og reder
Arnt Helge Sørensen.

og to sjarker som lå fortøyd der.
– Det ble heldigvis ingen
personskader, men vi kan
selvfølgelig ikke risikere at en
slik black-out skjer igjen. Derfor
skal vi nå ha teknikere om bord

for å undersøke alle systemer
før vi går i gang med fisket. En
trasig hendelse, sier Sørensen.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22
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FAKTA: «AURORA J»
QQModell: Vaagland 1050 Speed-

sjark i aluminium

QQMål: 10,490 m lang, 3,320 m

bred og en dybde på 1,390 m

QQMotor: Cummins QSB5,9 - 425

hk. Gir: ZF 280-IV

QQFisketank: ca 9 m3
QQDieseltanker: 2x500 liter
QQ500 Kg garnhaler
QQGarngreier og bom for garn-

greieapparat
QQSleipner hyd. anlegg
QQWc/dusj rom, pentry, oppbygd
sittegruppe
QQMesan
QQØvrig utstyr:
QQSimrad autopilot Ap 60
QQFuruno M1835 Radar
QQFuruno GP33 GPS
QQOlex kartmaskin

NY: Rett før påske ble denne
nye modellen - en Vaagland
Speedsjark 1050 overlevert
til Trude Caroline Halvorsen
og ektemannen Kjell Ivar
Halvorsen fra Reipå i Meløy
kommune. ALLE FOTO: VAAGLAND
MEK. VERKSTED.

Ektepar investerte i sjark
z NYBYGG
Trude Caroline Halvorsen legger jobben
som postbud på hyllen
og skal sammen med
ektemannen Kjell
Ivar Halvorsen satse
på fiske med sin nye
speedsjarken «Aurora
J».
Torhild Måkestad
Bergen
Nylig fikk Trude Caroline Halvorsen og Kjell Ivar Halvorsen
fra Reipå på Meløy i Nordland,
overlevert nybygget «Aurora J»

fra Vaagland Mekaniske Verksted. Båten er en Vaagland 1050
speedsjark som måler 10,49
meter i lengden og er 3,32
meter bred. Den er rigget for
garnfiske og har en fisketank
på 9 m3.
– Dette er en helt ny modell
og det er den første av denne
typen vi leverer, sier daglig leder i Vaagland Mek. Bård Arne
Vaagland til fbfi.no.

Fra post til fiske
Båtens sjøegenskaper har særlig vært tatt i betraktning under
designprosessen, påpeker han.
Speedsjarken er utstyrt med
en Cummins-motor QSB5,9
med en effekt på 425 hk.
De siste fem årene har Trude
Caroline Halvorsen prøvd seg
som fisker om bord på sjark,
noe som har gitt mersmak. Nå
legger hun yrket som postbud

på hyllen og prøver seg som
fisker.
– Jeg vil satse på fiske på heltid. Det å få være ute og arbeide
og bli belønnet for innsats, synes jeg er attraktivt, sier Halvorsen til fbfi.no.

Inspirert av mannen
Hun legger ikke skjul på at
det er ektemannen som har

medvirket til at hun har fått
fiskedilla. Han jobber på kystnotbåten «Einar Erlend» fra
Grønøy i Meløy kommune.
– Jeg er gift med en fisker og
det var nok han som inspirerte
meg, ettersom jeg har vært med
han på fiske. Nybåten eier vi
begge to og planen vår er å
drive fisket etter torsk og kveite
sammen, sier Halvorsen.

I tillegg til nybåt har ekteparet
også investert i en 9 meters torskekvote.
– Nå er jo ikke sesongen så
lang her nede, men jeg regner
med at vi kan dra ut på fisket
etter påske, sier den ferske
fiskeren.
torhild.martinussen@fbfi.no
Tlf. 55 30 22 34

Kystvaktskip oppgraderes
Bergensverftet Noryard BMV
har fått en 200 millioners
kontrakt på oppgradering
av de tre kystvaktfartøyene
i Nordkapp-klassen. De tre
kystvaktskipene «Andenes»,
«Nordkapp» og «Senja» ble
bygget tidlig på 80-tallet og
er nå overmoden i forhold til
oppgradering. Det ble klart
i forrige uke at BMV vant
Forsvarets Logistikkorganisasjons (FLO) anbudskonkurranse om oppgradering av
de tre fartøyene i Nordkappklassen.
Kontrakten med FLO gir
et kjærkomment tilskudd til
Nordyards tynne ordrebøker.
Kontrakter er på 180-200
millioner kroner. Samtidig ble
det kjent at verftsgruppens

Fosen-verft fikk en kontrakt
på en ny subsea-båt til 700
millioner kroner.
På BMV i Bergen vil
kystvakt-kontrakten sysselsette en tredel av de 110
ansatte ved verftet, i halvannet år fremover. Det første av
kystvaktskipene kommer til
Bergen i april i år. Skip nummer to kommer i august og
det tredje ankommer Bergen
i april neste år. Hensikten
med oppgraderingen er å
forlenge de tre fartøyenes
levetid. Kontrakten gjelder
omfattende utskiftinger og
oppgraderinger av systemer
og komponenter for å sikre
at fartøyene er rustet for
effektive operasjoner under
røffe forhold . Blant annet

generatorsett skal skiftes ut,
oppgradering av styremaskiner, fornyelse av daviter og
oppgradering og fornyelse av
rørsystemer.
I tillegg kommer større
oppgraderinger av elektriske
anlegg, EMC sikring, ny integrert broløsning med navigasjons- og kontrollsystemer
og skifting av ventilasjons- og
klimaanlegg. Helikopterhangarene for fartøyene «Andenes» og «Nordkapp» skal også
tilpasses i forbindelse med
overgang fra Westland Lynxhelikoptre til de nye helikoptrene av typen NH90.
ole.klokeide@fbfi.no
Tlf: 47809837
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FAKTA: PROMAC
QQMøreforsking AS leder et

tenskapelige universitet (NMBU),
Høgskolen i Ålesund, det franske
forskningsinstituttet CEVA, den
islandske FoU-institusjonen
Matis, og Sveriges Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk
forankring og satser på medvirkning fra en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme
AS, Felleskjøpet Fôrutvikling,
Firmenich Bjørge Biomarin, Hortimare, The Northern Company,
Marinox, Orkla Foods Norway og
den biomarine ARENA-klyngen
Legasea.
QQDe aktuelle tararter langs norskekysten klar for dyrking er:
QQQButare, Alaria esculenta: sukkertareSukkertare, Saccharina
latissima,QFingertare, Laminaria
digitata, Søl, Palmaria palmata.

z KYSTNÆRING

med å kartlegges mer i detalj.
I dag høstes 180.000 stortare
årlig til alginatproduksjon. Den
arten er ikke mest aktuell for
dyrking. Med å utnytte råstoffet
til mat- og fôrproduksjon blir
det snakk om en mye høyere
verdiskapning.
Selv om tang og tare er oversett som ressurs i Norge, er
andre land langt framme i en
velutviklet produksjon av andre
arter i de mangfoldige tang- og
tarefamiliene. Asia, Canada, Island og Frankrike er alle langt
framme i denne utnyttelsen av
råstoffet fra havet.
«Sjøgrønnsaker» er allerede å få kjøpt i butikker
her i landet. Det er spesielt i
«asiabutikkene»man fører
denne spesialiteten. Uten at
vi tenker over det, har nok de
fleste allerede spist sjøgrønnsaker som en del av ingrediensen
i sushiretter.

internasjonalt forskningsprosjekt
PROMAC som gjelder «Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder».
QQProsjektet 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 spisskompetanse. Møreforsking vil lede
prosjektet, og følgende samarbeidsparter er med; Bioforsk,
SINTEF Fiskeri og Havbruk,
SINTEF Material og Kjemi,
SINTEF Energi, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
(NTNU), Norges miljø- og biovi-

Sunne produkter
produsert av tang
og tare, kan komme
til å erstatte usunt
saltbrukt i maten når
norskekystens mest
undervurderte ressurs
skal utnyttes.
Einar Lindbæk
Ålesund
Makroalger er fagordet, men
tang og tare er den folkelige
betegnelsen på en ny næringsgren for norskekysten. Mens
makroalger er en viktig del av
et kosthold med helsegevinst i
Asia, er bruken av alger i Norge
stort sett begrenset til alginatproduksjon.
Nylig avsluttet Møreforskning et prosjekt hvor de ser
på tang og tar som mat i nordisk sammenheng. Prosjektet
«ALSMAK – Alger: Sunn Mat
fra Kysten». Dette prosjektet
er samtidig begynnelsen på
prosjektet «PROMAC» ledet av
Møreforskning i et internasjonalt forskningsprosjekt. Her
handler det om «Energieffektiv
prosessering av makroalger i
blå-grønne verdier».

Unike muligheter
– ALSMAK er første steg mot
å synliggjøre ulike muligheter
for tang og tare i matlaging med
nordisk fokus og vise potensiale
for alger som marin ressurs til
mat, både for enkeltpersoner og
næringer, sier seniorforsker og
prosjektleder Annelise Chapman i Møreforskning.
– Det er spesielt tre taretyper på norskekysten som er
aktuelle for dyrking. Framtidig utnyttelse av makroalger
skal belage seg på dyrking. Det
gjenstår et forskningsarbeid
med å kartlegge hvilke kvaliteter artene har på ulike deler
av kysten og hvordan de best
kan utnyttes kommersielt, sier
Annelise Chapman.
Stortare til alginat
Det er det store potensiale
innen tang og tar til mat- og
fôrproduksjon som nå er i ferd

Tang og tare
for sunnere
kosthold

”

Det er spesielt tre
taretyper på norskekysten som er aktuelle
for dyrking

TARESKOG: Store verdier kan hentes ut av tareskogen på norskekysten. FOTO: MØREFORSKNING

Prosjektleder Annelise Chapman,
Møreforskning.

Har søkt om 39 millioner kroner til fors
Kokkeverksted
I ALSMAK-prosjektet gjennomførte profesjonelle kokker
et kokkeverksted hvor det ble
eksperimentert med de vanligste makroalgeartene som er å
finne langs norskekysten. Her
ble det skapt mange forskjellige retter, som framhevet særegenskapene til makroalger.
Smakstestene avslørte både
muligheter og begrensninger
til tang og tareråstoffet i matlagingen.
En forbrukertest med makroalger brukt som smakstilsetninger til sjømatretter, ga svar
på at tang og tare oppleves som
positiv i slike retter.
Prosjektgruppa fikk også
mye ut av sitt besøk i franske
Bretagne hvor makroalger har
lang tradisjon i matlaging.
einar.lindbak@fbfi.no
93256323

Møreforskning har søkt om
35 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet PROMAC hvor tang og
tare settes under lupen.
Sammen med andre midler,
kan prosjektet få en samlet
ramme på 39 millioner
kroner til bruk i fire år for
å utvikle den nye næringen.
Forskningsarbeidet er et
samarbeid mellom Norge,
Frankrike og Island.
Siste helga i april blir det
åpning av prosjektet med en
konferanse om i Ålesund.
– Produksjon av tang og
tareråstoffet er meget
energikrevende og vi ser
på mulighetene for å bruke
overskuddsenergi fra blant
annet forbrenningsanlegg
til formålet. I Ålesund er det
aktuelt å bruke overskuddsenergien fra Tafjord Kraft
sitt forbrenningsanlegg til
formålet, sier Annelise Chapman som er seniorforsker
og sentral i utviklings- og

SUKKERTARE: Viktig ressurs aktuell for dyrking til mat og fôr.
FOTO: PIERRICK STEVANT, MØREFORSKNING.

forskningsarbeidet. PROMAC
fokuserer på energieffektiv
prosessering og raffinering av
makroalger til menneskemat
og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av
verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.
PROMAC består av forskere

med bred tverrfaglig spisskompetanse. Møreforsking vil
lede prosjektet, og følgende
samarbeidsparter er med;
Bioforsk, SINTEF Fiskeri og
Havbruk, SINTEF Material
og Kjemi, SINTEF Energi,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),
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Fikk klarsignal for å teste
Det har tatt svært lang tid, men
før påske fikk endelig Hovden
Fiskeindustri klarsignalet for
å gå i gang med å prøvekjøre
ny teknologi i fiskemottaket.
Startet i 2013
Å prøve og bringe inn nye
tanker og ny teknologi i norske
fiskemottak har vist seg å bli
et langt lerret å bleke for fiskekjøper Jon Edvard Johnsen
fra Vesterålen. Saken hadde
sin spede begynnelse i 2013,
da Johnsen og Hovden Fiskeindustri sendte den første
søknaden om å få prøve ut et
mottakssystem med dataovervåket mottak av med veiing og
registrering av fisken før og etter sløying. Systemet har lenge
vært på plass ved anlegget.

Moderne
Og nå er altså klarsignalet
kommet fra Nærings- og fiskeridepartementet for å kjøre
i gang forsøket.
– Gjennom veiing av fisken
både i rund og sløyd tilstand,
i et elektronisk ikke manipulerbart system, håper vi å få
fram konkrete data som kan
danne grunnlag for å utvikle
nye moderne mottaks, innveiings- og kontrollsystemer ved
mottak av fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en
kommentar til tillatelsen.

de forsøkene som nå starter,
har også Fiskeridirektoratet i
gang egne forsøk med det som
kan resultere i en ”vinteromregningsfaktor” for kystfiskeriene. Her skal det presenteres
et forslag i mai.

Rett vekt
Johnsen har hele tiden ment
at systemet som nå skal testes gir riktig utnyttbar fiskevekt for både fisker og kjøper
gjennom hele året, samtidig
som kvoteavregning og den
nevnte omregningsfaktoren
ikke framstår som noe tema
som trenger revurdering.
Organisasjonene med
Søknaden fra 2013 ble som
nevnt ikke innvilget av Fiskeridirektoratet da, men fra Nærings- og fiskeridepartementet
ble det bedt om en ny søknad.

Da ønsket man forsøket presentert som et pilotprosjekt
i vitenskapelig kontrollerte
former, og med ryggdekning
fra de sentrale næringsorganisasjonene.
Det har man senere fått, der
Vesterålen Fiskeripark har tatt
seg av det formelle ved selve
søknaden, og forskningsinstituttet Nofima skal stå for den
vitenskapelige delen. Fiskeriog havbruksnæringas Landsforening, Norges Fiskarlag
og Norges Råfisklag har også
gitt prosjektet sin fulle støtte,
men de har samtidig uttrykt
undring over at det har tatt
så lang tid å få tillatelse til et
prøveprosjekt i så begrenset
målestokk.
jeok@fbfi.no
Tlf: 77059022

Foto: Stadyard

Prøves i ett år
– En lettelse å endelig komme
i gang, sier Johnsen, som har
hatt klokkertro på prosjektet
fra første dag.
Nå skal prøvene foregår over
ett år, og det skal så foretas en
evaluering av resultatene.
Men ved at det har drøyd så
lenge med tillatelsen, så vil
resultatene av forsøket neppe
kunne få innvirkning på forberedelsene til kystflåtens vinterfiske i 2016. Parallelt med

KLARSIGNAL: Jon Edvard Johnsen og Hovden Fiskeindustri
har nå endelig fått det klarsignalet de trenger for å komme i
gang. FOTO: TERJE JENSEN

skningsmidler

SAMMEN GIR VI DEG TRYGGHET
FOR BÅT OG MANNSKAP
MS «Torbas»

FINGERTARE: Også en viktig ressurs for dyrking til mat og fôr.
FOTO: PIERRICK STEVANT, MØREFORSKNING.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),
Høgskolen i Ålesund, det
franske forskningsinstituttet
CEVA, den islandske FoU-institusjonen Matis, og Sveriges
Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk forankring
og satser på medvirkning fra

en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme
AS, Felleskjøpet Fôrutvikling,
Firmenich Bjørge Biomarin,
Hortimare, The Northern
Company, Marinox, Orkla
Foods Norway og den biomarine ARENA-klyngen Legasea.

... og vi trygger deg og din familie
√ 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
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KRITISK: Fisker og deltaker på vinterens sildetokt, Torfinn Gangstad fra Midsund, er svært kritisk til havforskerne i etterkant av vinterens store sildetokt. ARKIVFOTO: FRIDGEIR WALDER

Full splid om sildebestanden igjen
z NVG-SILD

Initiativtaker og leder for fiskerne 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 Havforskningsinstituttet 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.

Tall med svakheter
– I det «relative» tallet fra toktet 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 svakhetene kunne det gjøres noe med,
i følge toktleder, sier Gangstad
og viser spesielt til:
– Våre målinger mot en sildestrøm som gikk med 25 nautiske mil i døgnet. Her skulle
30-40 prosent legges til i forhold til det akustikken viste.
– Den andre svakheten med
målingen var at vi lå i land i

Fredsidyllen mellom
fiskerne og forskerne
etter vinterens sildetokt slår sprekker.
Det er full splid om
toktresultatet.
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NVG-silda skal følges tett
z FORSKNING
Havforskningsinstituttet skal møte næringsorganisasjonene i dag
for å drøfte videre
samarbeid og utvikling
av forskningsinnsatsen.
Forskning på NVG-silda
skal fortsatt flagges
høyt.
Einar Lindbæk
Ålesund
– Mye står på
spill for hele
kysten i forhold til den
nøkkelbestanden som
N VG - s i l d a
er. Det er
klart at det
også er noe
Audun Maråk
som står på
spill for Havforskningsinstituttet, 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 leder arbeidsgruppa for fiskerne
som har samarbeidet med fiskerne 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 prioriteringer som fortsetter å løfte
fram forskningen på NVG-silda
som ressurs.

Prioriteringer
Under dagens møte vil fiskerne legge fram sine forslag
til prioriteringer innen ressursforskningen, godt støttet
at et utspill fra Nærings- og
fiskeridepartementet i desember 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 NVGsild og makrelltoktet i juli
og august, hvor vi ønsker at

vinter, har vært et samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere. Forskningstoktet ble gjennomført 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 forskningssamarbeidsprosjekt mellom
fiskere og forskere på NVG-sild
i nyere tid og ble underveis
karakterisert som svært godt fra
begge parter.
QQI ettertid skal det ha vært
dragninger og diskusjoner mellom partene om beregningene av
de målte resultater.
QQAril Slotte fra Havforskningsinstituttet har ledet toktet, mens
fiskerne sin arbeidsgruppe
består av Torfinn Gangstad,
Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar
Bakken, Jens Christian Holst og
Audun Maråk.

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-

”

...den meget lave
anbefalingen på NVGsild kan få fatale følger
for enkeltaktører i den
mest sildeavhengige
delen av fiskeflåten

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

pelig grunnlag og gode målinger. 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.

FBFI 27. mars 2015
Audun Maråk, Fiskebåt

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.

Høstens råd gjelder
Han legger til at situasjonen
er alvorlig for den mest sildeavhengige flåten, pelagisk trål,
kystnot og ringnot uten kolmulekonsesjoner. Selv om det kom
optimistiske signaler fra vinterens gytetokt, er det fortsatt
ICES anbefaling for 2015 på
et totaluttak på 283.000 tonn
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Milliardtap på feilmålt sildebestand
z SILDEBESTAND
Norge taper anslagsvis
opp mot 1,3 milliarder
kroner i eksportinntekter som følge av
feilslått beregning av
NVG-sildebestanden
for 2015. Fiskerne alene
taper over en milliard
av dette.
Einar Lindbæk,
Jon Eirik Olsen og
Ketil Svendsen (grafikk)
Ålesund/Harstad
Dette er klart etter at resultatet
fra vinterens sildetokt foreligger.
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 Havforskningsinstituttet. Totalkvoten (TAC) ble satt
til 283.000 tonn.

Gytebestanden avgjør
Den 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 gytebestanden 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.

Milliardtap
Til sammenligning ble gytebestanden 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 ingenting for de rundt
3000 fiskerne som
fisker NVGsild
årlig. FBFIs
anslag viser at
norske fiskere taper 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 forskningsinstituttets
forsk n ings sjef Harald
Loeng
h a r
ikke
vært tilgjengelig for å kommentere de
nye målingene på gytebestanden av NVG-sild.

FAKTA: SILDETOKT
QQMålingen av sildebestanden i

vinter, er et samarbeidsprosjekt
mellom fiskere og forskere.
Forskningstoktet ble gjennomført 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.

ha vært dragninger og diskusjoner mellom partene om beregningene av de målte resultater.
QQAril Slotte fra Havforskningsinstituttet har ledet toktet, mens
fiskerne sin arbeidsgruppe
består av Torfinn Gangstad,
Arnt Inge Nygård, Kjell Bjørnar
Bakken, Jens Christian Holst og
Audun Maråk.

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

GYTEBESTAND
2015: 4,12

NY BEREGNING
ETTER VINTERFISKET:
6,2 MILL. TONN

FiskeribladetFiskaren 6. mars 2015 MILL. TONN
einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

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

Gytebestand 2015*:
4,12 millioner tonn
Total kvote (TAC) alle land 2015: 283.000 tonn
Norsk kvote 2015:
172.000 tonn
*Anbefalt av ICES/HI okt. 2014
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3000 fiskere på sild
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NVG-sild som gjelder. Det uttaket 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, Torfinn Gangstad og Jens Christian Holst møttes nylig i Ålesund

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

Tore Nepstad i HI sier oppdraget er utført i henhold til
avtalen:
– I avtalen jeg har signert
med Norges Sildesalgslag om
gjennomføring av vintertoktet heter det helt riktig at vi
skal mengdemåle gytebestanden av norsk vårgytende sild.
Det har vi gjort. På tidligere
vintertokt har vi målt gytebestanden og gitt resultatet som
en indeks. For eksempel rapporterte 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 vintertoktet endte opp med indeks.
– Det var samtidig en
måling av gytebestanden målt
opp mot de resultater som
kom sist det var slike målinger, sier Maråk.

Det er anslagsvis 3000 fiskere
i sildeflåten som er avhengige
av forskernes kvoteanbefalinger. Målt i gjennomsnittlig
fangstverdi per fisker betyr
det at tapet i feilberegnet gytebestand 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. Sildefisket har i tillegg stor ringvirkning på administrasjon av
rederi, landindustri, servi-

NVG-SILDEFLÅTEN 2013
Kyst
SUK
Ringnot
Trål
SUM

Fartøy
totalt

Fiskere
pr. fartøy

246
17
80
22
365

6
10
13
13

Fiskere
totalt
(anslag)
1476
170
1040
286
2972

Et mulig tap for fiskerinæringa 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 Bjørnar Bakken,
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– Vi er jo inne i denne
næringa med et langsiktig
perspektiv. Vi bygger båter
med tanke på å fiske i kanskje
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Uenighet om hva
som er resultatet av
vinterens sildetokt,
skal være årsaken til at
Havforskningsinstituttet ikke kunne legge ut
resultatet som planlagt
fredag.
Einar Lindbæk
og Nils Torsvik
Ålesund/Bergen

Etter det FiskeribladetFiskaren kjenner til viser toktet en
gytebestand på mellom seks og
syv millioner tonn sild. Dette er
etter vi vet et minimumstall.

Samarbeidsprosjekt
Fiskerne har i lang tid hevdet at
det er noe galt med forskernes
beregninger i ulike bestander.
Toktet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og fiskere. Både fiskere og forskere
meldte om observasjoner om
mye sild og godt samarbeidsklima mellom fiskerne og forskerne på toktet.
Resultatet fra det 14 dager
lange toktet på norskekysten
med tre fartøy, har vært grunnlag for et komplisert regnestykke som skal beregne størrelsen på NVG-sildebestanden.
Partene vil ikke si hva som er
stridstema, men utsettelsen gir
klar beskjed: Det er uenighet
om hvilken bestandstall som
skal sendes ut.
FiskeribladetFiskaren erfarer imidlertid at det er snakk
om en bestand på seks til syv
millioner tonn.
Mye arbeid
Da FBFI snakket med toktleder
Aril Slotte ved 11-tiden fredag
formiddag hadde han et håp om
at det skulle komme et resultat.
Etter at det ble klart at det ikke
ble et resultat, har det ikke vært
mulig å få kontakt med Slotte.
Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft ved Havforskningsinstituttet sier:
– Det er mye arbeid for å få
fram et resultat. Vi måtte stikke
fingeren i jorda og innse at vi
ikke kom i mål med resultatet i dag. I stedet kommer det
tirsdag klokken 13.00, sier hun.
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QQVinterens sildetokt er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og fiskerne,
representert med Pelagisk Forening og Fiskebåt. Frittstående
forsker Jens Chriistian Holst er
engasjert på fiskernes side. Arild
Slotte fra HI er toktleder.
QQEtter toktet på to uker med
fratrekk av tre dagers landligge
på grunn av dårlig vær, har partene vært samnlet i Bergen for å
beregne resultatet av toktet og
total gytebestand av NVG-sild.
QQHavforskningsinstituttet har
ikke hatt vintertokt på NVG-sild
siden 2008 fordi toktet er blitt
offer for prioritering av oppgaver.
Årets tolkt er delvis finansiert
av milder fra fiskerne gjennom
Norges Sildesalgslag.

Torfinn Gangstad

Aril Slotte

Ønskeliste til havforskerne

FBFI 7.januar

Det er mye arbeid
for å få fram et resultat. Vi måtte stikke fingeren i jorda og innse
at vi ikke kom i mål
med resultatet i dag.

Kari Østervold Toft, HI

Gytebestand
Det er blitt sendt ut svært positive signaler fra toktet som
pågikk i to uker med tre fartøy.
Mye tyder på at det er blitt van-

skeligheter i forbindelse med
å regne ut gytebestanden på
bakgrunn av de gode resultater
fra toktet.
Årets bestand er beregnet på
bakgrunn av en total gytebestand på 3,5 millioner tonn, noe
fiskerne har hevdet er svært
langt fra virkeligheten. Fiskernes observasjoner ev enorme
sildemengder i flere år, har på
ingen måte endret synet og beregningene til forskerne til nå.
For seks år siden beregnet
forskerne NVG-sildebestanden

Pelagia har verken lagt ned
eller åpnet anlegget på Sommarøy.
– Kvotene kan endre seg, sier
Tor Vikenes i selskapet.
–Vi har ikke lagt ned anlegget
på Sommarøy, men har inntil

videre stoppet driften, på grunn
av at den kraftige nedgangen
i kvoten på NVG sild ikke gir
grunnlag for ordinær drift på
Sommarøy, sier Tor Vikenes,
divisjonsdirektør for konsum
i Pelagia.

UENIGHET: Årets bestand er beregnet på bakgrunn av en total gytebestand på 3,5 millioner
tonn, noe fiskerne har hevdet er svært langt fra virkeligheten. Fiskernes observasjoner ev enorme
sildemengder i flere år, har på ingen måte endret synet og beregningene til forskerne til nå.
FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Møte i Ålesund
Initiativtaker til toktet, fisker
Torfinn Gangstad, ønsker ikke
å kommentere saken før Hav-

forskningsinstituttets foreligger. Han bekrefter at det har
vært diskusjoner om bestandsberegningen.
– Arbeidsgruppa for fiskere
som er engasjert med toktet,
skal møtes hos Fiskebåt i Ålesund mandag for i diskutere
utfallet av toktet, sier Gangstad.

einar.lindbak@fbfi.no
Tlf: 93256323

Det var i fjor høst Pelagia
la ned drifta på anlegget på
Sommarøy og permitterte alle
ansatte. Tirsdag denne uka
leverte snurperen «Åkerøy II»
1230 tonn lodde til konsum til
anlegget.

til 13,3 millioner tonn, nesten
fire ganger høyere enn det som
ligger til grunn for årets beskjedne beregning.

De fangstene vi har tatt imot
i det siste er til spesialproduksjon av lodde. Den produksjonen gjennomføres av personell
i oppsigelsestid.
I pelagisk næring er for øvrig generelt slik at det er veldig

arne.fenstad@fbfi.no
Tlf: 77665687

Fiskerne har kritisert forskarenes beregninger av sildebestanden i flere år på rad. Den
norske sildekvoten er i år på
172.000 tonn, mens den i 2009
var nær 890.000 tonn.

korte sesonger, og med de kvotene vi har nå, er det det ikke
grunnlag for å drive hele året,
sier Vikenes.

MYE SILD: Reder Lars Olav Lie mente sildebestandene var så
stor at den kunne fylle Vågen i Bergen. ILL: KETIL SVENDSEN

Krigen endte med fred

Striden 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.

z BAKGRUNN

EINAR LINDBÆK, JOURNALIST

D

et 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 fellesskap mellom fiskere og
forskere.
Forvirringen om sildebestandens 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 samarbeid
Gradvis 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 vinterens sildetokt. Observasjoner
av enorme sildemengder,
samtidig som forskerne skrev
ned sildebestandens størrelse, ble en verkebyll i forholdet
mellom fiskere, forskere og
myndigheter.

Talen som bommet
At myndighetene stoler blindt
på forskerne, kom klart fram
da fiskeriminister Elisabeth
Aspaker fra talerstolen på
årsmøtet til Fiskebåt 13.
februar i år fastslo at sildebestanden var på vei nedover,

samtidig som det i samme
møte ble signalisert en kraftig oppskriving av bestandsstørrelsen.
Sitatet fra fiskeriministeren, 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.

”

Vinterens
sildetokt ble
realisert som
resultat av et
fiskeropprør
frontet av erfarne
sildefiskere
Fiskeropprøret
Vinterens 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 erfaring fra sildefiskeriet.
Den aller første organisasjonen 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.no
Mobil: 932 56323

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

eventuelt skulle ha. Konspirasjonsteorier 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 samarbeidstrenden nå videreføres
av alle involverte parter, sier
Bakken. Og fortsettelsen mener han og arbeidsgruppa må
være larvetoktet og det kommende 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
HB Grandi, så store at de stanger
i taket på Island Side 10-11

kystavisa

– Forskerne
bommer
fullstendig
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Leder: Vi tror fiskerne på
at det er mer sild i havet

Industrien må skjerpe seg for å ta hjem
Kina-fisk Side 14-15

Fisker Lars Olav Lie sier forskerne bommer fullstendig på silden. Forskerne mener
hele NVG-bestanden får plass i Vågen i Bergen. Han fnyser av forskernes anslag
på 4,12 millioner tonn. – Minst ti ganger større, mener Lie. Side 3-5

FBFI 24. mars 2014

Grovfjord Mek. går
mot 200 millioner
Side 8
Hodeløs

økning ]
[ Kjøp enkeltutgaver av FiskeribladetFiskaren på nett: www.fbfi.no
Side 9

sildebestanden, og samtidig
det korrektivet til gytetokttallene 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 fiskerinasjonen Norge. Snakker vi
om milliardverdier, så må det
ikke ende opp med interne diskusjoner mellom forskere. Her
har vi en stor fisk på kroken,
for å si det sånn, konstaterer
Bakken.

så store sprik i bestandsberegningene 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 understreker ”Støttfjord”-skipperen at
både han og andre fiskere er
engasjert i denne problemstillingen 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.

over to døgn på grunn av uvær.
– Det er ikke
Målingblitt
ble indekskorrigert
av bestanden
for noen av disse målbare svakhetene i det som skulle vise seg
å bli et «indekstall» fra toktet,
sier Gangstad, som betegner
det som skjedde etter toktet
som «regnegalskap».
Fatale følger
– Fiskerne er opptatt av å få en
riktig anbefaling av å høste på
en bestand bygd på et vitenska-

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

Fiskerne og
forskerne
avtalte
å mengdemåle
gytebestanden på sild
i vintertoktet. Resultatet ble
Tore Nepstad
en indeks
som antyder svingning i
bestanden og med en stor
feilmargin.
Administrerende direktør

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

FAKTA: NVG-MÅLINGENE

FAKTA: SILDETOKT

mål på bestanden. En såkalt
indeks og kan kun sammenlignes med tidligere indekser fra
samme toktserie. Indeksen forteller om svingningene i bestanden – om den er stabil, minkende
eller økende. Sist kjente indeks
gytebestand i vintertokt på NVGsild: 6,2 millioner tonn fra vinter
2015.
QQAbsolutt gytebestand: Indekser fra gytebestanden, sildelarvetokt og maitokt blir brukt
sammen med data fra fiskeriene
til å gi et absolutt nivå på bestanden. Dette absoluttnivået blir så
brukt som grunnlag for kvoteanbefalingene. Sist kjente absolutt
gytebestand: 3,5 millioner tonn,
anslått av ICES/HI oktober 2014.

vinter, har vært et samarbeidsprosjekt mellom fiskere og forskere. Forskningstoktet ble gjennomført 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 forskningssamarbeidsprosjekt mellom
fiskere og forskere på NVG-sild
i nyere tid og ble underveis
karakterisert som svært godt fra
begge parter.
QQI ettertid skal det ha vært
dragninger og diskusjoner mellom partene om beregningene av
de målte resultater.

QQIndeks gytebestand: Et relativt
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QQMålingen av sildebestanden i

7 0 9 0 0 3 4 5 5 0 0 18

Einar Lindbæk
Ålesund

Feilberegningen av sildebestanden som ligger til grunn for
det internasjonale forskningsrådets anbefalte fiske på NVGsild, var utgangspunktet for at
fiskerne krevde å få tilbake
vinterens gytetokt på NVG-sild.
Det ble gjennomført i februar i
samarbeid med, og med betydelige 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.

Ut fra
fra de
de opplysningene
opplysningene
–– Ut
som er
er kommet
kommet fram
fram rundt
rundt
som

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

jeo@fbfi.no
tlf 77059022

einar.lindbak@fbfi.no
Mobil: 932 56323

Stoppet bestandstall
– Problemene toppet seg fullstendig 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-

QQMålingen av sildebestanden i

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
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Gangstad: «Komplett uforståelig»
Fiskerne mener forskerne
har et stort forklaringsproblem 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 fremkommet, 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 forskningsledelsen 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 forskningsledelsen bruker tall
fra de akustiske målingene
under toktet til å beregne at
gytebestanden er på 3,7 millioner tonn, et tall som er like
galt som det tallet som ligger
til grunn for de kvoter vi har i

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

år, sier Gangstad som konkluderer 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.

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
Harald Loeng
og fiskerne
ikke tid til å fiske.
Dette sier forskningsdirektør 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

RHAUG
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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 «absoluttallet» 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 vinterens gytetokt, larvetoktet
nå i april og maitoktet for
måling av NVG-sildebestanden vil bli brukt sammen
med data fra fiskeriene til å
gi et absolutt nivå på bestanden. Dette absoluttnivået
blir brukt som grunnlag for
kvoteanbefalingene.

– Hvorfor er det ikke tatt
høyde for i målingen av sildebestanden 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 Havforskningsinstituttet skal møte fiskeriorganisasjonene, departementet
og andre myndighetsorgan
for å kartlegge veien videre
og få opp uavklarte spørsmål.
Det legges opp til et lukket
møte ved Havforskingsinstituttet 20. mai for å drøfte
saken.

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

”

Behovet for å vise
at de har rett er blitt
sterkere enn kjønnsdriften
Torfinn Gangstad, fisker og initiativtaker til sildetoktet

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 makrelltokt, 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
Stein Arve på deler
stein@heimdalprop.com
mob.: 930 49 055

Stein Arve

Tor-Inge
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Hoffleverandør

Norsk torsk tilbake for fullt

Grossistfirmaet EKO Fågel,
Fisk & Mittemellan pryder
seg av å være hoffleverandør
av sjømat (til Kongehuset i
Sverige) og omsetter ellers til
restauranter, hoteller, luksusbutikker, skoler – kort sagt
horeca-segmentet.
Omsetningen ligger rundt
105 millioner svenske kroner
i året. Norsk laks utgjør rundt
halvparten. Laksen leveres av
bergenske Seaborn og Lobster som er Marine Harvest
leverandør i Sverige.
Maria Carlsson, én av 14
ansatte som er medeiere i
grossistfirmaet, kjøper nesten
bare rund fisk. Eko tilpasser filetene etter kundenes
varierte behov.
Mesteparten av laksen er
av størrelsen fem-seks kilo.
Svenskene liker den stor.
– For lenge siden fantes her
én svensk lakseprodusent,
men den gikk konk, sier Maria Carlsson. Det er vanskelig
å produsere i brakkvann der
sjøen fryser. Saltinnholdet er
relativt lavt i Østersjøen.
På andre plass kommer
hvitfisk. På vinteren er
skreien største hvitfisk-art.
Hovedleverandør av villfisk er
Nordic Group i Trondheim.
Svenskene har ikke tradisjon for torskelever. Levra er
dessuten vanskelig å frakte.
Den ristes sund på bil og blir
dessuten fort harsk.
Rogn er ikke lenger vanlig,
men i gamle dager ble hermetisert torskerogn servert
varm både i skolekantiner og
de tusen hjem i Sverige.
Torsken som Eko kjøper,
skal være minst seks kilo
uten hode, men helst 10 kilo
eller større.
– Vi kjøper torsk hele året,
og nesten bare norsk, men
noe kommer fra Danmark,
sier Carlsson.
Eko feiret sitt 15 års jubileum i oktober i fjor. Hele tida
har de kjøpt skrei, men inntil
nylig under navnet torsk.
– Nå vil ikke kundene lenger ha torsk, men skrei eller
skreitorsk. Det må vel kalles
vellykket markedsføring, sier
Carlsson.

z MARKED

Usikkerhet kan prege
forbrukerne lenge
SKREMT: WWF var bekymret
for østersjøtorsken som var utrydningstruet. Men bærekraftig
norsk torsk fra Barentshavet gikk
med i dragsuget. Det samme
skjedde i flere land. Rødlistingen i WWFs rådgivende guide
skremte mange konsumenter.
Guiden skilte ikke mellom de
ulike bestandene av torsk:
østersjøtorsk, øresundstorsk,
nordsjøtorsk, barentshavstorsk,
kysttorsk. Over natta tok mange
restauranter fisken av menyen.
Norges sjømatråd fikk en tøff
jobb i en periode. Line Kjelstrup
ble Norges første fiskeriutsending til Sverige i 2011.
– Jeg merket usikkerhet hos
mange. De lurte på om det var
OK å spise torsk. Slikt kan henge
lenge i, sier hun til IntraFish.

Det ble bråstopp
for veksten i norsk
torskeeksport til
Sverige i 2008 da
WWF rødmerket arten.
Men nå er norsk torsk
tilbake for fullt. Skreien
gir drahjelp.

BENT-ARE JENSEN
I SVERIGE
– I fjor kom skreien tidligere.
Det var mer av den, og fisken
var billigere, kanskje for billig.
I år er den vanskeligere å få
tak i. Vi har fått høre mye om
landligge, storm og blæst.
Det sier fiskegrossist Maria Carlsson til IntraFish. I
fjor måtte hun betale rundt
30 svenske kroner kiloen for
«skreitorsk» som fisken gjerne
kalles i Sverige.
I år har innkjøpspris ligget
mellom 40 og 46 svenske kroner.
– Det er vel mer der skrei
burde ligge prismessig. Jeg
syns likevel den er for billig –
men den burde være lettere å
få tak i, sier Carlsson.
Utsalgspris i butikk er som
regel tre ganger så høy.

Den første kampanjen
Den første skreikampanjen i
Sverige gikk av stabelen i 2012.
Skreien har hatt mange navn
i vårt naboland: Lofottorsk,
ishavstorsk, vintertorsk eller
bare torsk.
– I Sverige
kjente man
ikke til skrei.
Her er virkelig en historie å fortelle.
Nord-Norge
er jo bygd på
sk reif iske
opp gjennom Line Kjelstrup
tusen år. Enkelte frykter at det er et problem at skreien er en kjønnsmoden fisk. Men vi kan forklare
at fisket likevel er bærekraftig.
Historien viser det, sier Line
Kjelstrup, Sjømatrådets fiskeriutsending til Sverige.
MSC-sertifisert
– Sertifiseringsorganet MSC
konstaterer av Norge er god på
bærekraftig fiske. Det er viktig
for oss, sier Kjelstrup.
– Vi bygger inn verdier i varemerket Norsk Sjømat. Det
forteller om opprinnelse. Folk
stoler på det. Vi selger på det,
sier hun.
For en nordmann kan det høres
masete ut. Men for en utlen-

RUGG: – Vi selger kanskje 15 hele skrei i uka i sesongen, sier fiskehandler Franz Killian i Melanders Fisk i Øste

FAKTA: SVERIGE

FAKTA: REISEN

QQSverige er vårt sjette største

QQIntraFish har nylig vært på reportasjetur i Sverige. Reisen ble
støttet av Norges Sjømatråd.

eksportmarked for sjømat per
2014, som er opp fra en niende
plass i 2010.
QQI 2014 eksporterte vi 76 496
tonn sjømat dit, til en verdi av
3,2 milliarder kroner. Dette var
en verdiøkning på 500 millioner
eller 19 prosent fra 2013. Volum
økte med 9 prosent fra 2013.
QQDe fem største artene eksportert målt i verdi NOK for 2014 var
laks (2,2 mrd), reker (310 mill),
torsk (168 mill), sild (153 mill) og
makrell (73 mill).
QQSverige var vårt tiende største
vekstmarked i 2014, målt i verdiendring fra 2013.

Torsk til Sverige
Norsk eksport 2005-2014
250

Strek: Verdi
i mill. NOK
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ding er det ikke like selvsagt
– særlig ikke i en verden der
matalarmene uler ofte. Og folk
flest der ute i verden bor i store
byer, som Stockholm, langt fra
de dype, kalde og rene norske
fjordene.

Løfterik statistikk
Statistikken fra Sjømatrådet
viser at i 2005 solgte Norge
knappe 3.800 tonn torsk til
Sverige. Da WWF satte torsk
på rødt i 2008, sank eksporten

100

2005
Kilde: Norges sjømatråd

2014

0

med 1.000 tonn.
Men med ett unntak har eksporten ligger over 6.000 tonn
de siste fem årene.
Men statistikken er ikke sikker, presiserer Kjelstrup. Konsumentundersøkelser tyder på
at torskekonsumet er høyere,
kanskje så mye som 8.300 tonn

produktvekt i 2014. Sverige
kjøper foredlet norsk torsk
for eksempel fra Baltikum og
Danmark.
Den norske markedsandelen er sannsynligvis meget
høy, men presist hvor høy, er
usikkert.

Fryst eller sesong
Svenskene har tradisjon for å
kjøpe fryst fisk. Sverige er et
typisk frystmarked, som Tyskland. Bare rundt hver fjerde
butikk har ferskvaredisk.
Likevel er der en viss trend i
ferskfisken favør. For eksempel
er ferskpakkete produkter på
full fart inn i de tradisjonelle
supermarkedene. Stikkordet
er ny pakketeknologi.
Skrei er fersk fisk, men noen
produsenter er begynt å fryse
også den.
– Å spise i sesong anses som
ressurssmart i Sverige. I tillegg
har skrei et eget kvalitetsmerke
som skiller den fra annen torsk;
det er et sporbart produkt. Suksesskriteriene er mange og
passer rett inn i Sjømatrådets
markedsføring av norsk sjømat,
reklamerer Kjelstrup.
Munch og skreien
Skreien har fått mange opp-
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t i Sverige
DYRT: Skrei konkurrerer om å være den dyreste fisken i de
dyreste butikkene. Her viser fiskehandler Franz Killian fram et
ryggstykke til 490 svenske kroner kiloet. FOTO: BENT-ARE JENSEN

Skrei til 490 kr kiloet
Dette ryggstykket av skrei
går for 490 kroner kiloet i
Stockholms mest eksklusive
fiskeutsalg.
Østermalmshallen er en
saluhall, en svær mathall med
mange små butikker, der du
får kjøpt ferske grønnsaker,
kjøtt og fersk fisk – og spesialiteter for tjukke lommebøker.
Mathallen ligger som navnet sier, på Østermalm som er
hovedstadens mest fasjonable
bydel og byens tradisjonelle
rikmannsstrøk.
Franz Killian er fiskehandler og pensjonist, men går
fortsatt ofte på jobb og hjelper
til på Melanders Fisk. Han
viser velvillig fram butikkens
spesialiteter.
Skreien får god plass i
utstillingsmontrene i seson-

gen. Et sporstykke går for 250
kroner kiloen og ryggstykket
for 490. Det er forskjell på
skrei og skrei.
Utvalget av sjømat er stort.
Du får for eksempel kjøpe
verdens kanskje dyreste fiskekaker. Halvfabrikata lakseog scampiburgere går for 105
kroner stykket. Det samme
koster ett stykke torskewallenburger.
Den norske laksen i utstillingsmontrene er påfallende
svær. Svenskene liker stor
laks. I norske butikker er
denne størrelsen sjelden.
Melanders Fisk har også
én vill østersjølaks i utvalget.
Men den må du fryse før du
kan spise. Villfisk kan ha
parasitter. Østersjølaks er
ikke Salma.

Bærekraft er viktig
Svenske kunder vil helst ha
sjømat som er fisket eller
produsert på bærekraftig vis.
– Det blir viktigere og
viktigere. Jeg betaler gjerne
1 krone mer for kiloet hvis
fisken er sertifisert. Jeg vil jo
at der skal finnes fisk i havet
også i framtida. MSC-merket
selger godt på villfisk. Jeg ser
fram til å kjøpe oppdrettet
laks der miljøstandarden er
ASC-sertifisert, men fortsatt
er der ikke noe særlig ASClaks å få tak i, men det kommer nok, tror Maria Carlsson
i Grossistfirmaet EKO Fågel,
Fisk & Mittemellan. – Ber folk
om økologisk laks?

rmalmshallen i Stockholm. ALLE FOTO: BENT-ARE JENSEN

”

Enkelte frykter at
det er et problem at
skreien er en kjønnsmoden fisk. Men vi kan
forklare at fisket likevel
er bærekraftig
Line Kjelstrup, fiskeriutsending for
Norges Sjømatråd i Sverige

slag i media siden 2012. Én
tittel lyder: «Skrei is the grej».
Tidningas Telegrambyrå (som
er Sveriges motstykke til NTB)
kaller skrei for «den nye supertorsken».
Markedsundersøkelser viser
at forbrukernes kjennskap til
skrei er opp fra sju prosent i
januar 2013 til 42 prosent i april
2014.
I mellomtiden har Sjømatrådet kjørt kampanjer, primært
ut mot konsument i butikk hvor
det legges vekt på historiefortelling og forslag til hvordan
best å tilberede skrei. Kjennskapen blant kokker er derimot
nærmere 100 prosent. Mye kan
skyldes at skrei ble valgt som
råvare til svensk mesterskap i
kokkekunst i 2014.

– Hva er det? Der fins mange
sertifiseringsordninger.
«Krav» er ett som vi bruker
mye i Sverige, men lite på fisk.
Vi anbefaler kundene å kjøpe
når det er sesong.
Og det er populært her i
Sverige fordi det regnes som
miljøvennlig.
– Hva er kokkene mest
glade i?
– Der er laks på alle menyer.
På små steder er laks ofte det
eneste fiskealternativet.
– Er der mange protester
mot oppdrettet laks fra miljøgrupper?
– Jeg tror det er flere år
siden sist.

Dyrere enn sverdfisk
BILLIG: – Torsken er for billig, mener svensk fiskegrossist Maria
Carlsson i EKO Fågel, Fisk & Mittemellan i Stockholm.

I 2013 ble Munch-året markert i mange land siden det
da var 150 år siden den norske kunstneren ble født. Det
mest kjente maleriet hans et
«Skriket». På svensk skrives det
«skriet». Og markedsundersøkelser viser at svenskene kom
til å assosiere «skriet» med
skrei. Men mange trodde at
skreien kom fra torskelandet
Island, inntil i april 2014 da
markedsundersøkelser vise

at skreien igjen var blitt norsk.
For skrei er norsk, bare
norsk.
ba@intrafish.com
Telefon: 75 54 49 09

Les mer

fbfi.no

Skrei er en eksklusiv vare i
Stockholm. På et Ica-marked
går den for 399 kroner per
kilo mot 389 for tunfiskfilet
og 349 for sverdfisk. Salma er
utsolgt.
– Skreien går bra. Folk vet
hva skrei er. De ser reklame
over alt, for eksempel i tunnelbanan. Vi hadde nylig en egen
utstilling på skrei, sier fiskehandler Fredrik Magnusson i
fiskedisken i Ica Maxi Nacka i
Stockholm til IntraFish.
Og prisene forteller sin egen
historie. Et ryggstykke av
skrei er dyrt i fiskedisken – 10
svenske kroner dyrere enn
mer eksotiske fiskeslag som
tunfisk og 50 kroner dyrere

enn sverdfisk. Kjøpesenteret
selger også torsketunger til
229 svenske kroner kiloet og
torskerogn til 179.
– Men det selger ikke så
mye. Folk vet ikke hva det er
eller hvordan det tilberedes,
sier Magnusson.
– Liker svenskene norsk
laks?
– Ja. Vi elsker laks. Det er
falukorv fra havet. Laks er
ikke lenger luksusmat, men
hverdagsmat, og den kommer
i alle varianter, sier han.
Laksefilet går for 249
kroner kiloet.
Du må helt opp i 470 kroner
kiloet for skiver av kaldrøkt
laks eller gravlaks.
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SKATTESMELL: Aksjonærene i rederiet Vinnan på
Færøyene, som blant annet eier tråleren på bildet
«Finnur Fríi» har blitt dømt til å betale over 80 millioner
kroner i en skattesak. FOTO: JÒGVAN GARDAR

80 mill. i skattesmell
zPELAGISK
11 aksjonærer i det
pelagiske rederiet
Vinnan på Færøyene
er dømt til å betale en
gedigen baksmell.
Jógvan H. Gardar
Oslo
Kreativiteten var litt for stor
da rederiet Vinnan gjorde
endringer i eierstrukturen.
Nå har dansk høyesterett gitt
skattemyndighetene medhold
i at Vinnan må ut med over 80
millioner kroner i baksmell og
andre utgifter i forbindelse med
saken.
Vinnan er det rederiet som

vi i dag kjenner under navnet
Varðin. Rederiet, som er det
største pelagiske rederiet på
Færøyene, har trålere som
«Tróndur í Gøtu», «Finnur
Fríði» og Jupiter, og den pelagiske fabrikken Varðin Pelagic.
Det er i forbindelse med et
internt salg av aksjer for rundt
178 millioner norske kroner, de
nå må betale skatt av.
Saken startet i 2005, da aksjeeierne i daværende Vinnan
solgte sine aksjer til et nytt holdingselskap. I det nye selskapet
var samme eiere med samme
eierfordeling, som i det gamle
selskapet. Av kjøpsbeløpet på
291 millioner kroner, ble 113
millioner kroner lagt i det nye
selskapet som apportinnskudd.
Av de resterende 178 millionene
ble cirka 64 millioner innbetalt
i kontanter i 2005. Avtale ble
inngått om at de resterende

”

Vi er fornøyd med
dommen
Eyðun Mørkøre, færøyske
skattemyndigheter

cirka 113 millionene skulle betales i avdrag over ti år.

La sammen og ble rike
Siden ble man enig om at fra
1. januar 2006 skulle de to
holdingselskapene legges
sammen. Eierskapsfordelingen skulle fortsatt være den
sammen. Eneste forskjell er
at de nå har blitt 178 millioner
kroner rikere.
Skattemyndighetene syntes
at dette var litt for kreativt. De
sa at salgsbeløpet på 291 millioner kroner, minus innskud-

Økte inntekter fra rognsortering
Stjørdal-selskapet Skala Maskon AS driver med utvikling
og salg av automasjonssystemer. Et av de viktigste prosjektene innen marin sektor
er knyttet til sortering av
lakse- og ørretrogn. Systemet
er er utviklet i samarbeid og
for AquaGen og Sintef Fiskeri
og Havbruk. Dette systemet
er tatt i bruk av en rekke
internasjonale settefiskprodusenter, ifølge selskapet.
I samarbeide med Marine
Harvest Norway og SalMar
har Skala Maskon utviklet
system for helautomatisk
vaksinering av opp til 20.000
settefisk per time.
Selskapet hadde i fjor en

omsetningsøkning på 20
prosent og omsetningen
endte på knappe 50 millioner
kroner. Driftsresultatet ble
på tre millioner kroner, åtte
prosent opp fra 2013. Resultat før skatt ble på drøye
tre millioner kroner. Ifølge
styrets årsberetning har
selskapet flere forsknings- og
utviklingsprosjekter på gang.
Blant annet et delvis Innovasjon Norge-finansiert prosjekt
for en vaksineringsmaskin
for smolt, videreutvikling av
rognsorteringsmaskin og en
maskin for ilegging i flowpakkemaskin.
Ved årsskiftet hadde
selskapet en egenkapital på

SKALA MASKON AS
Tall i mill kr
2014 2013 Endr %
Driftsinntekter 49,49 41,24
20,0
Driftsresultat
3,07 2,84
8,1
Res. før skatt
3,12 2,81
11,0

6,6 millioner kroner av en
totalkapital på 20,8 millioner
kroner. Selskapet er eid av
Skala AS som igjen eies med
50 prosent av Nortura og 50
prosent av Tine.

SORTERER: Skala Maskons
viktigste produkt sorterer
lakse- og ørretrogn ARKIVFOTO

det på 113 millioner kroner, det
vil si 178 millioner kroner, det
skulle det betales skatt av.
Men dette syntes aksjonærene ikke noe om, og saken
havnet i retten. Aksjonærene
vant frem med sitt syn først i
byretten i Torshavn, Føroya
Rætti, siden i landsretten (lagmannsretten).

For godt til å være sant
Men ledelsen for de færøyske
skattemyndighetene, TAKS,
mente at de hadde en god sak.
De prøvde å få tatt opp saken
i Høyesterett og skattemyndighetene vant frem. Aksjonærene
i Varðin må ut med en baksmell
på 62 millioner norske kroner.
Når man tar med de utgiftene
retten pålegger dem for sakskostnad og de rentene de må
tilbakebetale til TAKS, blir
beløpet de må betale i løpet av

et par uker på i overkant av 80
millioner kroner.
Til færøyske medier uttaler
Eyðun Mørkøre, direktør for
TAKS, at de er fornøyd med
dommen, fordi den viser at
det var riktig å prøve saken
så langt det var mulig i rettssystemet. Han legger til at de
ikke kunne være sikre på å
vinne saken, men de mente at
argumentene for å kreve skatt
av denne gevinsten var riktig.
Sakføreren til de 11 aksjonærene, Christian Andreasen, sier
til Kringvarp Føroya, at han er
overrasket over dommen. Han
var klar over at dommen kunne
gå begge veier, men mener at
høyesterett har valgt å se på
saken overordnet, og ikke følge
lovens bokstav.
redaksjonen@fbfi.no
Tlf: 55213300
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Fiskeriminister Elisabeth Aspaker svarer på
professor Torbjørn Trondsen sitt innspill i FBFI fra
mandag 30. mars.

Fiskeressursene
ligger til fellesskapet
Innlegg

Elisabeth
Aspaker er
fiskeriminister.

z SVARBREV

T

orbjørn Trondsen blir
ifølge ham selv stadig
forundret. Det er en bra
egenskap for en professor.
Når han nå ber om klargjøring på min forståelse av havressursloven § 2, så gjør jeg
gjerne det. Fiskeressursene
blir og skal forbli forvaltet av
staten, til det beste for fellesskapet.
Havressurslovutvalget
foreslo at Stortinget gjennom
lov skulle erklære statlig
eiendomsrett til fiskeressursene, men den daværende
regjeringen valgte ikke å
gjøre det.
Regjeringen foreslo i stedet
og fikk vedtatt bestemmelsen
i havressursloven § 2 om at
«dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet
i Noreg». Bestemmelsen «uttrykkjer fellesskapet sin rett
til ressursane i motsetnad til
ein privateigd ressurs» og «er
knytt til statens rolle som forvaltar, og statens ansvar for
at bestandane og dei marine
økosystema er i balanse og
produserer eit haustingsverdig overskot», fremgår det av
lovproposisjonen.
Adgangen til å høste av
fiskeressursene har vært
og er en allemannsrett i
Norge, men denne må utøves
innenfor de reguleringene

”

Vi har fått
klarlagt at det
ikke vil rokke ved
deltakerlovens
nasjonalitetskrav,
om Stortinget
skulle vedta
en lovendring
som likestiller
fiskere og
sjømatindustribedrifter
som eier av
fiskefartøy.

som myndighetene til enhver
tid har fastsatt med hjemmel i
gjeldende lover.
Gjennom mange tiår har vi
i Norge hatt et system hvor
de som eier fiskebåt og som
år etter år oppfyller kravene
myndighetene stiller til å
drive fiske med båten sin,
får tildelt en kvote på de
fiskeslagene som tillatelsen
omfatter, hvert eneste år. Det
har fungert godt og dannet
grunnlag for at fiskerne i
Norge har investert i og utviklet en av verdens absolutt
beste fiskeflåter, fordi det har
vært bred politisk enighet om
fordelingen og systemet.
La oss nå konsentrere oss
om å diskutere det forslaget
et flertall i Sjømatindustriutvalget har lagt fram:
at sjømatindustribedrifter
langs kysten, i store og små
lokalsamfunn, skal kunne eie
fiskebåter, på lik linje med
aktive fiskere. Vil dette være
til det beste for landet og
kysten?
Det er dette den politiske
diskusjonen bør handle om.
Vi har fått klarlagt at det ikke
vil rokke ved deltakerlovens
nasjonalitetskrav, om Stortinget skulle vedta en lovendring
som likestiller fiskere og
sjømatindustribedrifter som
eier av fiskefartøy.
Sjømatindustriutvalgets
utredning er fortsatt på
høring. Høringsfristen er 30.
april. Stortingsmeldingen
med regjeringens forslag til
rammebetingelser forventes

EIERSKAP:
Diskusjonen om det
er bra eller dårlig hvis
fiskeindustrien på
land får eie kvoter,
fortsetter. ILL.FOTO

ferdig før jul. Mitt mål er at
den nye politikken for en
lønnsom sjømatindustri og
økt verdiskaping på kysten
skal samle et bredest mulig
flertall i Stortinget. Og at
denne politikken skal stå seg
over tid.
Vår oppgave er å styrke
lønnsomheten og verdiska-

pingen. Da må vi bake kaken
større for alle, og ruste
næringen slik at den kan tilby
sikre, helårige og attraktive
arbeidsplasser i fremtiden.
Det fortjener kystsamfunnene.
Av fiskeriminister Elisabeth
Aspaker

Eies fisket av «ingen» eller av det «norske folk i felleskap»?
Innlegg
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iskeristatsråd Elisabeth
Aspaker sa i sitt foredrag
på Fiskebåtredernes
Forbunds årsmøte 12 februar
2015 at det «er ingen som
eier fiskeressursene i dag,
og slik skal det fortsette å
være i fremtiden.» Statsråd
Aspaker gjentar det samme
i Nordlys 20 mars 2015 og
i FiskeribladetFiskaren 19
mars. Høyre som vanligvis er
eiendomsrettens forsvarer,
viser gjennom statsrådens
uttalelse at det der i gården
råder stor forvirring om eiendomsrettens «indre vesen» og

begreper:
Eiendomsretten utløser to
«beføyelser» eller «kompetanser»;
n 1. utnyttings- eller høstingsrett og
n 2. retten til å beslutte reguleringer med virkning for 1.
Fisket er folkets eiendom.
Folket eier retten til høsting
– altså pkt. 1. Folket har i lang
tid høstet havet gjennom en
åpen og fri tilgang. Teknologisk utvikling etc. gjør
begrensninger nødvendig.
Som eier kan folket regulere
sin eiendom. Av hensyn til
representativitet og notoritet
er reguleringsbeføyelsen –
altså kategori 2 – overlatt
til Stortinget, som igjen har
delegert denne kompetanse
til departement, direktorat

etc. Altså har folket tildelt
sine valgte representanter
reguleringsretten. Vi stoler
på at disse våre representanter gjør heldige valg mht.
fredningstid, maskevidde,
minstemål, totalkvoter, fartøykvoter etc. Dersom de ikke
gjør det, har vi rett til å kaste
dem ved neste korsvei, dvs.
ved valget.
Folket har ikke overdratt
høstingsretten – altså kategori 1 – eller andre sider ved
ressursuttaket til Stortinget.
Ei heller til Regjeringen,
departementet eller direktoratet. Dvs. at eierbeføyelsen
over villfiskbestanden er helt
ut folkets. Dette understøttes
av Stortingets reguleringer,
kvoter er ett-årlige, kvoter
kan trekkes tilbake, konsesjo-

ner kan ikke selges, disse kan
også trekkes tilbake etc., noe
som viser at også Stortinget,
regjeringen etc. har forstått
at de ikke har fått kompetanse til å disponere over høstingsretten. De kan regulere
deltakelsen og utøvelsen. Men
de kan ikke selge «fisken på
rot» til for eksempel Røkke eller Russland, Kina etc. Derfor
har vi – folket – full kontroll
over eiendomsretten innen
lovens ramme. Vi må bare
forstå å utnytte vår eiermakt!
Kan Regjering, Storting,
departementet osv. selge
høstingsretten? Nei. Kan
disse organer bestemme
at kvotebaroner kan selge
høstingsretten? Nei.
Hvorfor? Fordi folket eier
fisket og høstingen av den,

og verken Stortinget, regjeringen, departementet eller
direktoratet kan gi bort/selge
etc. noe de ikke har eierskap
til. Altså – uansett om de aldri
så mye hadde villet – forvaltningen kan ikke bestemme
at kvotebaroner selger biter
av høstingsretten – dvs. de
kvoter som de er tildelt. Dette
gjelder selv om lovgivningen
ikke hadde hatt noen bestemmelser som forbyr det.
Når skal Høyre slutte seg
til kampen som pågår for å
verne kystfolkets eiendomsrett til fiske?
Peter Ørebech, professor i
rettsvitenskap UIT Norges
arktiske universitet
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Gunn-Marie Fermann har latt seg engasjere av
Tveteråsutvalgets rapport. Hun vil ha mer kvote over
på de mindre fartøyene og viser til at dette vil være
god samfunnsøkonomi.

SJARK: Ta fra de
store og gi til de
mindre fartøyene er
oppfordringen fra
skribenten. ILL.FOTO

Tveteråsutvalget –
fiskeripolitikk i et
lokalt perspektiv
Innlegg
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f I were a rich man...........,
hvis jeg var blottet for empati m.h.t. kystens fiskeripolitikk, da ville jeg nok kanskje
ha brukt de samme brillene
som Tveteråsutvalget.
NEI! Det føles så ubehagelig
at jeg blir direkte kvalm.
På 1300 tallet var det viktig
for Norge å posisjonere seg
i forhold til nærliggende nasjoner. Det ble bygget kirker
langs hele kystlinjen, og Vardøhus festning ble etablert.
Nord-Norge var regnet for å
være enormt rik på ressurser,
og torskefiske ga oss fordeler
i handelen med resten av
Europa.
Som andre «kolonier» ble vi
dessverre glemt av «koloniherren» Danmark. Da dannet
vi allianser med våre naboer
i øst. Pomorhandelen reddet
mange små samfunn fra
sultedøden.
I 1917 kom Deltakerloven,
som skulle sikre fiskernes
rett til å fiske og garantier for
at fiskebåten skulle eies av
aktive fiskere.
I ettertid har også fiskebedrifter fått lov til å eie trålere
og trålkvoter, men da under

den forutsetning at de leverte
fisken til lokale fiskebruk
(leveringsforpliktelser).

Uthulet lovverk
Etter totusenårsskiftet har
det lovverket som skulle beskytte disse rettighetene blitt
mer og mer uthulet. Vi blir
satt tilbake til «kolonitiden».
Mindre og mindre av fisken
blir levert til anlegg på land,

”

«Hves vi
hadde fått litt av
trålkvota telbake
fra han Røkke,
så kunne vi gådd
ut kvær dag»
og verdiene forsvinner ut av
landsdelen.
Så kommer Tveteråsutvalget som etter å ha vurdert
samfunnsmessige konsekvenser av dagens fiskeripolitiske økonomiske utfordringer med følgende konklusjon:
de vil endre både deltakerloven og leveringsplikten.
Slik jeg ser dette er det

verken sjarkfiskerne eller
de små fiskebrukene langs
kysten, men de store selskap
notert på Oslo børs som vil
tjene på dette.
«Mye vil ha mer og fanden
vil ha fler». Her dreier det seg
om enormt mye penger. For
hver krone Røkke taper på
sine landanlegg, tjener han
sju kroner mer på trålerne.
Regnestykke
Etter kaibesøket i går satte
jeg meg ned med kalkulatoren. «Charmy» leverte 15.000
kg torsk til Herman Pettersens anlegg. Etter dagens
markedsverdi, utgjør dette
225.000 kr. Og dette for et
sjøvær!!!!!.
Vi regner med at verdien
på trålfisk som skulle vært
levert Mehamn utgjør
47.500.000 i året (regnet ut
etter verdi i 2014). Det utgjør
6.633.000 kg fisk.
Guttan på «Charmy» leverer
fersk råvare til lokal fiskeindustri. Nettopp det markedet
etterspør. «Hves vi hadde fått
litt av trålkvota telbake fra
han Røkke, så kunne vi gådd
ut kvær dag», sa en dem. Tenk
hvilke samfunnsmessige
ringvirkninger dette kunne
hatt: Flere i arbeid i lokal
fiskeindustri - økt salg for
lokalt næringsliv, økt befolkning, lavere arbeidsledighet,

økt boligetterspørsel, mer
skatt++
Kortreist mat av ypperste
kvalitet - økt markedsetterspørsel.
Vi er lei av å ha blitt behandlet som «koloni» over så
lang tid. I 1944 ble vi tvangsevakuert, og alt ble brent. Vi
flyttet tilbake og bygde opp
Finnmark på nytt. I 1952 sto
vi øverst på lista over deler
som skulle ofres hvis russerne invaderte Nord-Norge.
På 1960-tallet ble vi utsatt
for atomnedfall etter prø-

vesprengninger på Novaja
Semlja. Ingen spør hvorfor så
mange dør av kreft her oppe.
Under denne regjeringa
blir vi utsatt for sentralisering i stort monn. Og så skal
Tveteråsutvalget behandles i
Stortinget.
Når jeg tenker på konsekvensene av dette, blir jeg
dårlig. Vi må våkne opp og
kreve vår rett, før det er for
sent.
Gunn-Marie Fermann

Et lite regnestykke om fiskekvoter brukt lokalt…
Innlegg
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loven står det at fisken eies
av folket. I Norge har ca 40
båter alene hele 122 trålkonsesjoner. Disse 40 båtene
«eier» alene ca 30 prosent av
disse trålkonsesjonene på
til sammen ca 470 000 tonn
torsk. Av det disponerer «
«Havfisk Asa» nærmere 40
000 tonn…
Dersom vi regner med at en
tomannssjark skulle kunne

klare seg med 120 tonn + annet fiske, så ville 40000 tonn
kunne gitt kvoter til ca 666
tomannssjarker.
Dersom vi så forsiktig
forestiller at et anslag for en
arbeidsplass på sjarken på
land utløser to arbeidsplasser, vil dette utgjøre heile
1332 fiskere, om vi plusser på
med 2664 arbeidsplasser på
land blir dette 3996!
Dersom vi tar til med å
regne om i infrastruktur, så
blir dette betydelig ringvirkninger for det enkelte stedet.
Og da helt annerledes enn om

fiskekvotene blir levert til et
frysehotell, samtidig som folk
permitteres i landindustrien!
Dette er det enkelt å regne
på. Men i de toneangivende
kretser regner en motsatt,
det er der produktiviteten per
arbeidstaker som maksimeres. Formålet er med andre
ord å produsere mest mulig
per arbeidstaker og ikke å
sysselsette flest mulig, jfr
produktivitetskommisjonen.
Det er med andre ord en
motsetning mellom maksimering av verdiskapning per
fartøyenhet (hvor de minste

kystbåtene kommer meget
godt ut) og verdiskapning per
sysselsatt hvor bruk av effektiviserende investeringer
kommer best ut.
I følge Nav er det mange
i Finnmark som mangler
arbeid, Jeg er krystallklar på
at fisken eies av folket, og da
må også alle de som ønsker å
ta del i fisket, få lov til å ta del.
Fritt fiske for fartøy under for
eksempel 11 meter, som fisker
med garn, lina eller juksa er
et krav som alle burde kunne
være med på. Personlig
mener jeg at denne kystflåten

må kunne fiske mye mer en
de 6 % av total kvantumet
som denne flåtegruppe fisker
i dag.
Hasvik Senterparti krever
respekt for lov og rett på kysten og vi krever at Nærings
og Fiskeridepartementet
følger norsk lov!
«Med lov skal landet vårt
bygges! Og ikke med ulov
øydes»
Geir A. Iversen, formannskapsmedlem i Hasvik
Formannskap
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KYSTTORGET www.fiskeribladetfiskaren.no – telefon 55 21 33 00
KJØP båter
Viknes770 eller
Tobias 23/25 Kaptein
Jeg ønsker å kjøpe godt velholdt
mindre sjark.
Gjerne med hydraulisk
teinehaler/kraftblokk.
Tlf. 469 79 790
Sjark/ fiskebåt
ca 6 - 8 meter ønskes kjøpt.
Tlf: 909 51 101

BEST I NORGE PÅ
KVEITE- UTSTYR
Havfiskeri.no har solgt kveiteutstyr i Norge siden 2005.
Vi fører et komplett utvalg av
liner, krok, forsyn og snap, samt
verktøy og tilbehør. Du kan
besøke vår side på
www.havfiskeri.no eller kontakt
oss for brosjyrer og vareprøver.
Tlf: 951 37 656
Mail: lars@havfiskeri.no

ZIEGRA ISMASKINER
Fra 30 til 12 500 kg/døgn

Strukturert båt
ønskes kjøpt
Under 50 fot. Kan nå meg på
Tlf: 951 25 017 eller
Mail: stenfrode@gmail.com

ISEN

SALG båter

SOM

ALD

SALG motor
02 CAT 3126 Marine
Power .
385 hk. 1100 driftstimer.
90 000,- pr. stk.
Bodø.
Tlf. 992 57 211.

SALG utstyr
Vacuum fiskepumpe
til salgs.
Tlf: 951 31 132

N

MME

R SA

YSE
RI FR

Arbeidsbåt 12 x 5 meter
til salgs.
Produsert av aluminium med
kran ,capstan , sidepropell .
Tlf. 951 31 132
Sjark til salgs/leie
under 11 meter med kvote.
Henvendelse:
Tlf: 951 51 186

Krav til nødpeilesender
Du trenger KANNAD Safelink
EPIRB med GPS og "fri-flyt"
for å etterkomme nye krav
for alle sjarker under 15m.
En sikker og enkel løsning.
Komplett friflyt kr. 8
600,-eks.mva
www/post@seawave.no
Tlf. 908 38 385 - 934 11 640

Tel: 70 24 45 00

Mail: adm@nordicsupply
www.nordicsupply.no

Sporing av bøyer til havs
POS`N`HOOK sporingssystem
gjør at du kan se snurrevad/- og
linebøyenes GPS posisjon
direkte på egen kartplotter.
"En revolusjon og et miljøtiltak
som sparer deg for tid, drivstoff,
frustrasjon og penger"
www/post@seawave.no
Tlf. 908 38 385 - 934 11 640

Komplett med mesan mast 28 - 30 fot båt til salgs.
1 stk juksamaskin BJ 500,
komplett med 500 meter
islandsk snøre, blokk og stativ.
1 stk. drivanker 9 fot, komplett
med synke og flytetau 25 favner ,
2 stk containere med lokk,
200 liter.
Tlf: 902 07 294

KODEN sjark - RADAR
Ny MDC-900 digital komplett
radar serie 2 eller 4kW med
unike egenskaper. Enkel bruk.
8,4" briljant fargeskjerm.
Mest for pengene. MDC-921
komplett kr.28 400,- eks.mva
Kontakt din forhandler eller:
www/post@seawave.no
Tlf. 908 38 385 - 934 11 640

Begagnat till salu:
Beg. Baader 162 i bra skick.
KM Fish Mark 5 Slöyemaskin.
Scanmar, Marport o sensorer.
Nya o brukte Trålbretten.
Splittvinschar 8 & 23 tons
www.utbultsfiskekonsult.se
gunnar@utbultsfiskekonsult.se
Mt. +46 706 965 705

SALG forskjellig
Dører - Spesialmål?
Ring 75 17 04 66
Fraktfritt etter avtale.
www.heimstadbygg.no

SALG kvoter
Makrellkvote til salgs.
Kystmakrell garn/snøre hj.l.
14,80 faktor 2,2249 + struktur
faktor 1,7799.
Tlf: 55 55 00 90

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

fiskeribladetfiskaren.no og fbfi.no
redaksjon@fbfi.no
annonse@fbfi.no
abonnement@fbfi.no
Redaksjon: . . . . . . . . . . . . . 55 21 33 00
Nyhetsledelse/Desk: . . . . . . . .55 21 33 13 / 15
Annonse: . . . . . . . 55 21 33 00 / 77 05 90 00
Abonnement:. . . . . . . . . . . . 55 21 33 00

KJØP kvoter
Sild og makrell
Ønsker kjøpe sildekvote i
lengdegruppene u/11 meter. Alt
av interesse, men kvoten bør stå
alene om det ikke er i Hordaland
eller kun i kombinasjon med
makrell. Søker også etter Makrell
dorg, helst under 11 meter.
Denne bør også stå alene.
Tlf: 952 33 013
solbakkenhelge@hotmail.com
Kjøp av torskekvote.
Fiskeriselskapet Arnøyfisk AS
i Gildeskål ønsker å kjøpe
torskekvote under 11 meter.
Tlf: 908 45 453

Bergen
Sandbrogaten 5–7 5003 Bergen
5. etasje
Mandag–fredag 08.00–16.00
Sentralbord: . . . . . . . . . . . . 55 21 33 00
Etter kl. 16.00 . . . . . . . . . . . 55 21 33 13
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 55 21 33 40
Harstad
Sjøgata 7, 3. etasje,
9481 Harstad
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . 77 05 90 00
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 77 05 90 10
Tromsø
Fredrik Langes gt. 13, 9000 Tromsø
Mandag–fredag 08.00–15.30
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . 77 66 56 80
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 77 66 56 90
Leknes
Villaveien 4, 8370 Leknes
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . 76 08 24 90
Mobiltelefon: . . . . . . . . . . . . 932 56 322
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 76 08 27 06
Bodø
Storgata 27, 8006 Bodø
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . 75 54 49 21
Mobiltelefon: . . . . . . . . . . . . 932 56 324
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 75 54 49 10
Ålesund
Pb 1039, 6001 Ålesund
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . 70 15 57 69
Mobiltelefon: . . . . . . . . . . . . 932 56 323
Telefaks: . . . . . . . . . . . . . 70 15 65 47

Sett noe
uvanlig?
Fortell det til oss

redaksjonen@fbfi.no
tlf. 55 21 33 00

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)

ØME R KE
ILJ
T
M

24

59

1
Trykksak

9

18 FANGST

ONSDAG 8. APRIL 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

NOK/kg Torsk , sløyd u hode > 2.5 kg Kilde: NRL
18
17

Hyse , sløyd u hode > = 0.8 kg -

NOK/kg

Kilde: NRL

13
12

16
15

11

14

10

13

9

12
11

2014
2015

10

8

9

7

8

6

1

7

13

19

25

31

37

43

49

Sei , sløyd u hode > 1.2 kg -

NOK/kg

2015

1

7

13

19

25

31

37

43

49

Torsk , sløyd m hode 2-2.7 kg -

ISK/kg

Kilde: NRL

12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0

2014

Kilde: RSF Island

500
450
400
350
300
250
200

2014
2015

2014
2015

150
100

1

7

DKK/kg

13

19

25

31

37

43

49

Torsk , sløyd m hode 2-4 kg Kilde: fmf Færøyene

1

7

13

19

21

31

37

43

49

Torsk , sløyd m hode 2-4 kg -

DKK/kg

Kilde: Hanstholm

40

19

25

2014
2015

35

17
30

15
13

25

11
20

2013
2014

9
7

15

5
1

7

13

19

25

31

37

43

49

10
1

7

13

19

25

NORGES RÅFISKLAG
Fiskeslag
Annen Torsk Sløyd Uten Hode Over 2,5 Kg
Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Over 9,8 Hg
Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg
Blåkveite Bukskåret Minst 20 Hg
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 10 Hg
Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 20 Hg
Blåkveite Ombf.Japankuttet U/Spord Under 1,9 Kg
Blåkveite Ombf.Japankuttet U/Spord Under 9,5 Hg
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg
Blåkveite Spord Ombordfrosset --Blåkveitehau Ombordfrossen --Blålange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg
Breiflabb Rund Minst 10 Hg
Breiflabb Sløyd Med Hode Minst 40 Hg
Breiflabb Sløyd Med Hode Minst 80 Hg
Breiflabb Sløyd Uten Hode Minst 10 Under 40 Hg
Breiflabb Sløyd Uten Hode Minst 40 Hg
Breiflabb Sløyd Uten Hode Under 1 Kg
Brosme Rund Minst 14 Hg
Brosme Rund Over 28 Hg
Brosme Rund Under 14 Hg
Brosme Sløyd Med Hode Minst 10 Hg
Brosme Sløyd Med Hode Minst 20 Hg
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Brosme Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg
Brosme Sløyd Uten Hode Under 1 Kg
Brunalger --- --Div. Hau --- --Div. Lever --- --Div. Rogn --- --Flekksteinbit Ombf.Uten Hode --Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg
Flekksteinbit Rund Minst 10 Hg
Flekksteinbit Rund Over 3 Kg
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Over 3 Kg
Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Under 1 Kg
Gapeflyndre Sløyd Med Hode --Gråsteinbit Rund Minst 10 Hg
Gråsteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg
Gråsteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Havmus Rund --Hyse Ombf.Uten Hode Minst 8 Hg
Hyse Ombf.Uten Hode Under O,8 Kg
Hyse Rund --Hyse Rund Over 11.2 Hg
Hyse Rund Under 11.2 Hg
Hyse Sløyd Med Hode Minst 9,8 Hg
Hyse Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg
Hyse Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg
Hyse Sløyd Uten Hode Under O,8 Kg
Kamsjatka - Han Rund Over 1,6 Kg

31

37

43

49

Uke 13
Vekt
Kg

Rund v.
Kg
20
22
10
43
3.060
1.665
874
126
4
628
1.280
14.531
50
20
59
60
215
130
3
2.140
31
53
388
351
5.632
2.264
563
878.000
25
15
2
384
9
12
175
22
2.017
6
30
369
13
2.122
1.924
76.493
14.814
5.250
101.319
103.896
626.966
18.692
104.043
6.207
84

30
26
13
61
4.376
2.381
1.311
189
5
754
0
0
70
20
71
72
603
365
8
2.140
31
53
466
421
7.884
3.169
788
878.000
0
0
0
634
15
12
175
36
3.328
10
33
369
14
3.500
1.924
107.090
20.740
5.250
101.319
103.896
714.741
21.309
145.660
8.690
84

Pris
Verdi
NOK
NOK
20,00
400
4,88
107
6,00
57
25,10
1.079
43,00
131.580
43,19
71.905
43,80
38.281
43,80
5.519
16,00
64
21,00
13.188
29,00
37.120
44,55
647.422
6,00
300
20,88
418
27,80
1.640
19,70
1.182
59,86
12.894
55,00
7.167
37,00
111
4,65
9.951
6,08
188
3,81
202
5,20
2.018
6,83
2.399
6,58
37.069
8,73
19.768
4,00
2.252
0,23
199.306
0,50
13
1,50
23
5,50
11
8,00
3.072
8,00
72
4,88
59
6,21
1.086
8,00
176
11,51
23.216
10,00
60
30,00
900
5,49
2.026
6,03
78
9,04
19.176
0,43
821
26,29
2.010.882
23,69
350.909
0,25
1.313
8,23
834.136
2,97
308.593
9,13
5.724.302
8,66
161.872
11,77
1.224.364
7,14
44.292
120,00
10.020

Kamsjatka - Han Rund Over 3.2 Kg
Kamsjatka - Han Rund Under 3.2 Kg
Kamsjatka - Hun Rund Over 1,6 Kg
Kamsjatka - Hun Rund Under 1,6 Kg
Kamskjell Rund Alle Størrelser
Kolmule Rund Alle Størrelser
Kongesnegle Rund --Krabbe - Hann Rund Over Minstemål
Krabbe - Hunn Rund Over Minstemål
Krill Fiskemel --Kveite Sløyd Med Hode M 245 Hg
Kveite Sløyd Med Hode M1220 Hg
Kveite Sløyd Med Hode M490 Hg
Kveite Sløyd Med Hode U 245 Hg
Kveite Sløyd Uten Hode Minst 200 Hg
Kveite Sløyd Uten Hode Minst 600 Hg
Kveite Sløyd Uten Hode U 200 Hg
Kvitlaks Rund Over 220 Gr
Kvitlaks Rund Over 300 Gram
Kvitlaks Rund O/150 Gr
Kvitlaks Rund Under 220 Stk/Gr
Kvitlaks Rund U/150 Gr
Kvitlange Ombf.Uten Hode --Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg
Kvitlange Rund Minst 9,8 Hg
Kvitlange Rund Over 28 Hg
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 20 Hg
Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 7 Hg
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg
Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg
Kvitlangerogn --- --Lomre Sløyd Med Hode Over 600 Gr
Lomre Sløyd Med Hode Under 600 Gr
Lyr Ombf.Uten Hode Under 1 Kg
Lyr Sløyd Med Hode Minst 10 Hg
Lyr Sløyd Med Hode Minst 20 Hg
Lyr Sløyd Med Hode Under 1 Kg
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Lyr Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg
Lysing Ombf.Uten Hode Over 1 Kg
Lysing Sløyd Med Hode Minst 10 Hg
Lysing Sløyd Med Hode Minst 20 Hg
Pigghå Rund Over 70 Cm
Piggvar Sløyd Med Hode Alle Størrelser
Reke Kokt Reke Alle Størrelser
Reke Kokt Reke Over 321 Stk
Reke Kokt Reke Under 121 Stk/Kg
Reke Kokt Reke 161 - 190 Stk/Kg
Reke Kokt Reke 191 - 240 Stk/Kg
Reke Kokt Reke 241 - 320 Stk/Kg
Reke Ombf. Rå Under 230 Stk
Reke Rå 121 - 220 Stk/Kg
Reke Rå 221 - 250 Stk/Kg
Reke Rå 251 - 999Stk/Kg
Rødspette Sløyd Med Hode Over 650 Gr
Rødspette Sløyd Med Hode Under 650 Gr
Sei Ombf.Uten Hode Over 1.2 Kg
Sei Ombf.Uten Hode Over 2.3 Kg
Sei Ombf.Uten Hode Under 1,2 Kg
Sei Rund Over 3.1 Kg
Sei Rund Under 16 Hg
Sei Rund Under 40 Cm
Sei Rund 16 - 31 Hg
Sei Sløyd Med Hode --Sei Sløyd Med Hode Over 13.5 Hg
Sei Sløyd Med Hode Over 2.6 Kg
Sei Sløyd Med Hode Under 13.5 Hg
Sei Sløyd Med Hode Under 40 Cm
Sei Sløyd Uten Hode Over 1.2 Kg
Sei Sløyd Uten Hode Over 2.3 Kg
Sei Sløyd Uten Hode Under 1,2 Kg
Sild --- --Sjøkreps Kokt Reke --Skatevinger --- --Smørflyndre Sløyd Med Hode --Snabeluer Ombf.Rund --Snøkrabbe Levende --Svarthå Rund --Torsk Levende Alle Størrelser
Torsk Levende Minst 20 Hg
Torsk Levende Under 2 Kg
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg
Torsk Ombf.Uten Hode Minst 60 Hg
Torsk Ombf.Uten Hode Over 2,5 Kg
Torsk Ombf.Uten Hode Under 1 Kg
Torsk Rund --Torsk Rund Alle Størrelser
Torsk Rund Minst 15 Hg
Torsk Rund Minst 90 Hg
Torsk Rund Over 3.75 Kg
Torsk Sløyd Med Hode Minst 13 Hg
Torsk Sløyd Med Hode Minst 32 Hg
Torsk Sløyd Med Hode Minst 76,2 Hg
Torsk Sløyd Med Hode Under 1.3 Kg
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg
Torsk Sløyd Uten Hode Minst 60 Hg
Torsk Sløyd Uten Hode Over 2,5 Kg
Torsk Sløyd Uten Hode Under 1 Kg
Torsk Tunge --Torskehau --- --Torskelever --- --Torskelever Ombordfrossen --Torskerogn --- --Torskerogn Ombf. Rå --Uer Ombf.Rund --Uer Ombf.Rund Over 7 Hg
Uer Ombf.Uten Hode Over 5 Hg
Uer Rund --Uer Rund Over 7 Hg
Uer Rund Under 7 Hg
Totalt
Kilde: Norges Råfisklag
Tilrettelagt av Kontali Analyse

1.585
1.869
30
470
9.192
69.932
270
1.622
1.642
2.491.675
1.470
128
1.254
4.345
662
66
13.046
579.040
717.131
129.607
269.405
181.834
926
1.145
464
217
37
11
18.977
595
254
27
42
1.606
34
250
18
785
7.237
14.581
20
518
326
6
17.559
165
2.030
175
244
99
192.555
418
6.078
1.048
3.525
1.307
336.187
170.623
111.894
122.815
121.055
33.523
15.787
235
20.290
11.506
241.442
47.784
52.212
128.221
3.457
2.704
97
112
214
242
31.661
214
235.855
3.064
263
123.157
16.505
311.724
13.035
290
341
239.868
1.716.718
6.035.235
38.812
609.827
108.079
46
555.341
2.240.050
8.335.491
693
3.413
1.336.255
584.824
832
380.841
1.863
2.376
349
2.439
5
5.385
5.431
31.087.347

1.585
1.869
30
470
9.192
69.932
270
1.622
1.642
17.541.392
1.617
141
1.379
4.779
894
89
17.611
579.040
717.131
129.607
269.405
181.834
1.296
1.603
464
217
44
13
26.568
832
0
30
46
2.088
39
288
21
1.021
9.408
20.413
24
621
326
7
17.559
165
2.030
175
244
99
192.555
418
6.078
1.048
3.877
1.438
453.852
230.341
151.057
122.815
121.055
33.523
15.787
282
24.348
13.807
289.730
57.341
70.486
173.099
4.667
0
97
279
235
242
31.661
214
235.855
3.064
263
184.736
24.758
467.586
19.553
290
341
239.868
1.716.718
6.035.235
45.798
719.596
127.533
54
833.011
3.360.075
12.503.236
1.040
0
0
0
0
0
0
2.376
349
4.024
5
5.385
5.431
50.295.820

114,42
95,18
27,67
29,89
21,87
0,06
8,00
10,42
10,53
2,50
54,79
34,00
55,00
51,27
55,55
35,00
60,80
3,33
4,38
2,50
2,00
0,94
12,00
10,34
5,01
6,08
7,90
5,60
8,72
7,00
9,00
17,50
15,00
10,00
14,00
12,39
4,87
12,60
14,24
8,80
7,40
9,91
8,56
35,00
70,42
0,00
67,59
20,00
19,00
17,00
31,01
14,00
13,00
10,00
6,34
6,00
16,62
16,67
15,25
8,61
5,58
5,60
7,94
0,25
9,93
9,49
7,99
8,00
10,26
11,12
7,00
0,02
125,00
5,04
6,00
8,00
16,79
0,25
13,82
13,90
8,00
25,08
24,45
23,22
23,95
0,25
11,25
10,83
11,05
10,33
12,52
12,18
13,37
9,00
15,88
16,91
15,80
16,84
24,54
0,49
2,00
7,00
4,36
5,62
7,48
8,20
30,72
0,25
10,78
0,02

181.350
177.900
830
14.050
201.031
4.029
2.160
16.900
17.294
6.229.188
80.535
4.352
68.970
222.756
36.788
2.310
793.139
1.926.830
3.142.247
324.018
538.810
171.602
11.112
11.838
2.325
1.319
288
62
165.571
4.162
2.286
473
630
16.060
476
3.098
88
9.898
103.068
128.313
148
5.129
2.789
210
1.236.528
0
137.200
3.500
4.636
1.683
5.971.131
5.852
79.014
10.480
22.363
7.842
5.586.677
2.844.250
1.706.079
1.057.932
675.875
187.887
125.397
59
201.503
109.201
1.930.004
382.272
535.465
1.425.209
24.199
56
12.088
562
1.284
1.936
531.487
54
3.259.816
42.595
2.104
3.089.343
403.492
7.238.997
312.180
73
3.836
2.598.037
18.963.034
62.316.872
485.866
7.430.108
1.445.295
414
8.821.104
37.881.312
131.719.623
11.672
83.773
659.759
1.169.963
5.824
1.659.264
10.477
17.770
2.862
74.916
1
58.056
108
341.179.742

FANGST 19

FISKERIBLADETFISKAREN ONSDAG 8. APRIL 2015

FÆRØYENE Fiskeauksjon
Fiskeslag
Torsk 1
Torsk 2
Torsk 3
Torsk 4
Torsk 5
Hyse
Hyse 1
Hyse 2
Hyse 3
Hyse 4
Hvitting
Hvitting 1
Hvitting 2
Sei
Sei 1
Sei 2
Sei 3
Sei 4
Sei 5
Brosme
Brosme 1
Brosme 2
Brosme 3
Brosme 4
Brosme 1-2
Lange
Lange 1
Lange 2
Lange 3
Lange 4
Lange 5
Blålange
Uer
Uer 2
Uer 3
Uer 4
Steinbit
Flekksteinbit
Lyr
Lysing
Breiflabb
Breiflabb 1
Breiflabb 2
Breiflabb 3
Breiflabb 4
Breiflabb 5
Kveite 1
Kveite 2
Kveite 4
Blåkveite
Blåkveite 1
Blåkveite 2
Blåkveite 3
Blåkveite 4
Blåkveite
Rødspette
Rødspette 1
Rødspette 2
Rødspette 3
Lomre
Lomre 1
Lomre 2
Lomre 3
Skate
Skatevinger
Skrubbe
Smørflyndre
Håbrann
Torskerogn
Innvoller
Totalt

Uke 14

Mengde Gj.sn.pris Maks.pris Min.pris
Kg
DKK/Kg DKK/Kg DKK/Kg
8.250
32.750
57.618
28.763
2.386
72
6.331
21.990
12.659
491
202
1.290
1.060
1.107
38
638
2.185
787
31
129
4.269
3.976
2.152
671
121
77
6.161
17.320
8.229
3.780
185
430
120
2.890
4.055
955
289
100
229
1
733
138
765
1.462
1.626
361
125
25
4
7.000
635
3.530
7.186
1.349
3.270
349
307
999
231
35
29
720
691
766
165
5
125
123
1.296
436
269.273

17,11
16,33
15,06
11,19
11,63
10,60
14,16
14,99
14,88
9,75
6,53
7,32
7,26
8,19
9,97
10,35
10,13
9,62
9,50
5,00
7,00
7,61
7,49
6,00
6,40
5,00
11,62
11,67
10,49
9,09
5,00
5,67
7,05
9,38
6,92
5,34
6,75
6,50
7,41
8,60
22,51
24,39
25,54
24,83
24,97
14,18
50,00
80,00
114,00
29,71
34,68
34,69
34,68
34,64
10,49
3,69
10,56
10,56
10,56
3,00
32,41
32,33
32,33
4,10
24,10
2,00
2,00
8,00
5,00
1,50
15,86

18,00
17,00
16,00
13,00
15,00
10,60
19,00
20,10
20,30
15,20
7,00
7,60
7,60
8,90
11,00
10,75
10,50
10,00
9,50
5,00
7,00
7,70
8,00
6,00
6,40
5,00
12,40
12,50
10,60
10,00
5,00
6,20
7,90
13,10
12,10
10,10
8,00
7,00
8,60
8,60
25,90
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
50,00
80,00
114,00
30,00
35,30
w 33,30
35,30
35,30
11,00
5,00
11,00
11,00
11,00
3,00
40,00
40,00
40,00
8,00
24,10
2,00
2,00
8,00
5,00
1,50
114,00

15,20
14,20
8,00
8,00
8,00
10,60
7,00
7,00
7,00
5,00
6,00
7,00
7,00
5,00
8,00
8,00
9,00
8,50
9,50
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,40
5,00
10,00
10,00
10,00
8,00
5,00
4,00
6,40
7,54
6,54
4,54
6,00
6,00
7,00
8,60
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
12,00
50,00
80,00
114,00
29,00
33,30
33,30
33,30
33,30
9,00
3,00
10,00
10,00
10,00
3,00
30,00
30,00
30,00
3,00
24,10
2,00
2,00
8,00
5,00
1,50
1,50

Verdi
DKK
141.134
534.937
867.907
321.886
27.740
763
89.637
329.732
188.383
4.787
1.319
9.444
7.696
9.061
379
6.604
22.131
7.569
295
645
29.879
30.256
16.112
4.026
774
385
71.586
202.084
86.310
34.368
925
2.436
846
27.113
28.041
5.096
1.951
650
1.697
9
16.503
3.366
19.536
36.302
40.596
5.120
6.250
2.000
456
208.000
22.021
122.468
249.186
46.736
34.300
1.289
3.243
10.552
2.440
105
940
23.280
22.340
3.138
3.977
10
250
984
6.480
654
4.009.113

Kilde: Fiskamarknadur Føroya
Alle priser er i danske kroner!
Tilrettelagt av Kontali Analyse

HIRTSHALS Fiskeauksjon
Fiskeslag
Blekksprut 2
Blekksprut 9
Blålange 9
Brosme 9
Diverse 9
Sjøkreps. haler 1
Sjøkreps 1
Glassvar 9
Steinbit 1
Steinbit 2
Steinbit 3
Breiflabb 1
Breiflabb 2
Breiflabb 3
Breiflabb 4
Breiflabb 5
Breiflabbhaler 5
Kveite 2
Kveite 3
Hvitting 3
Hvitting 4
Hvitting 9
Sandflyndre 1
Sandflyndre 2
Knurr, Grå 2
Knurr, Grå 3
Knurr, rød 2
Knurr, rød 3
Krabbeklør 1
Krabbeklør 2
Hyse 1
Hyse 2
Hyse 3
Hyse 4
Lysing 0
Lysing 1
Lysing 2
Lysing 3
Lysing 4
Rognkjeks 9
Lange 1
Lange 2
Lange 3
Lyr 1
Lyr 2
Lyr 3
Lyr 4

Mengde
Kg

26
35
51
11
105
11
551
1
230
283
30
133
359
555
264
146
5
27
32
8
380
9
258
1.775
15
3
18
1
46
98
902
1.929
1.038
35
92
143
228
79
4
25
261
385
824
12
1.519
1.615
94

Uke 14
Gj.sn.pris
DKK/Kg

51,37
27,02
13,50
10,00
15,24
102,00
62,26
5,00
37,51
27,72
12,26
51,58
50,20
41,42
30,68
17,97
40,00
82,00
54,30
10,00
3,59
18,00
18,66
6,47
6,40
3,00
8,00
15,00
73,76
12,72
20,20
15,61
14,29
4,00
17,74
30,52
23,80
6,88
3,00
9,96
11,18
12,28
11,95
25,00
21,43
18,22
14,68

Maks.pris
DKK/Kg

70,00
27,50
13,50
10,00
47,00
102,00
100,00
5,00
43,50
34,75
13,50
55,00
53,50
54,00
41,00
20,50
40,00
82,00
63,33
10,00
5,00
18,00
20,50
6,87
6,50
3,00
8,00
15,00
78,00
30,00
23,50
16,13
15,13
4,00
23,00
36,00
28,00
7,50
3,00
10,50
13,00
16,25
18,50
25,00
27,33
27,00
23,00

Lyr 9
12
20,00
20,00
Sei 1
387
10,47
12,00
Sei 2
647
15,02
17,63
Sei 3
2.876
13,37
14,38
11,25
Sei 4
5.607
6,65
Pigghå, urenset 1
40
11,92
18,00
13
8,00
8,00
Pigghå, urenset 2
Piggvar 0
38
144,18
146,00
Piggvar 1
50
112,70
115,00
Piggvar 2
40
91,56
101,00
Piggvar 3
384
74,89
85,00
Piggvar 4
110
62,11
67,00
Skatevinger 1
38
11,33
30,00
Skatevinger 2
4
5,00
5,00
25,50
Uer 9
4
25,50
Rødspette 0
359
13,91
15,25
Rødspette 1
2.894
14,72
21,50
Rødspette 2
11.034
14,74
23,67
17.522
13,61
20,17
Rødspette 3
Rødspette 4
26.499
8,01
12,75
Lomre 1
46
70,00
70,00
Lomre 2
383
73,66
81,00
Lomre 3
411
55,83
58,83
Sild, kassesat 9
1
5,00
5,00
5,00
SkælBrosme 9
2
5,00
Smørflyndre 1
586
15,89
30,00
Smørflyndre 2
1.748
10,45
15,50
Smørflyndre 3
991
15,65
16,67
27
17,50
17,50
Smørflyndre 9
Slettvar 1
68
65,59
70,00
Slettvar 2
71
42,38
44,00
Rognkall 9
137
9,93
12,50
Rognkallrogn 9
214
56,35
79,00
Torsk 0
40
26,33
26,33
43,25
Torsk 1
831
27,87
Torsk 2
4.459
27,56
37,50
Torsk 3
11.547
25,84
33,92
Torsk 4
4.558
23,13
30,33
25,00
Torsk 5
524
15,66
Tunge 1
118
84,69
91,00
Tunge 2
67
64,66
67,50
Tunge 3
12
56,67
63,00
13
39,20
40,00
Tunge, urenset 3
Totalt
110.051
Kilde: Hirtshals Fiskeauksjon
Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms!
Vekt er for sløyd fisk med hode for aller arter unntatt makrell og sild hvor det
Tilrettelagt av Kontali Analyse

Lyr 2
1.791
46,21
51,50
Lyr 3
5.559
47,01
51,75
Lyr 4
1.261
30,62
33,50
Sei 1
6.085
39,28
51,50
52,50
Sei 2
11.602
48,79
Sei 3
66.670
43,29
51,25
25,00
Sei 4
194.821
23,12
Piggvar 0
8
150,00
150,00
Piggvar 1
23
86,00
86,00
Piggvar 2
94
188,44
196,00
Piggvar 3
221
144,33
149,00
Skate 2
3
15,00
15,00
Skate, vinger 1
116
27,76
35,00
Skate, vinger 2
43
18,76
20,00
20,00
Rød Knurr 3
10
20,00
Uer u/r 3
3
5,00
5,00
Rødspette 1
1.145
12,72
16,25
Rødspette 2
2.931
62,97
65,50
3.698
53,09
54,50
Rødspette 3
Rødspette 4
6.196
21,87
34,00
Lomre 1
14
59,64
65,00
Lomre 2
137
199,12
214,00
Lomre 3
142
98,90
100,00
Gjørs 9
70
120,00
120,00
6,00
Skrubber U/R 2
76
5,51
Skjellbrosme 9
739
7,46
8,50
Smørflyndre 1
665
35,02
50,00
Smørflyndre 2
4.309
17,08
35,00
3.856
7,54
22,00
Smørflyndre 3
Slettvar 1
10
73,35
74,00
Slettvar 2
8
42,00
42,00
Rognkall 9
4
3,00
3,00
Rognkallrogn 9
964
112,06
121,50
Torsk 0
332
63,57
89,50
119,00
Torsk 1
2.492
87,19
Torsk 2
6.507
87,94
102,25
Torsk 3
15.449
76,51
91,50
Torsk 4
9.771
67,03
74,50
47,00
Torsk 5
3.862
40,71
Torsk Indre farvann 2
25
12,00
12,00
Torsk Indre farvann 3
298
14,00
14,00
Torsk Indre farvann 4
2.428
35,24
35,50
15,60
Torsk Indre farvann 5
25.158
11,16
Tunge 1
72
93,00
93,00
28
82,85
90,00
Tunge 2
Tunge 3
1
40,00
40,00
Diverse 9
86
37,42
65,50
Totalt
427.730
Kilde: Hanstholm fiskeauksjon
Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd fisk
med hode for alle arter unntatt Makrell og sild hvor det regnes rund vekt!
Tilrettelagt av Kontali Analyse

VEST-NORGES fiskesalgslag
Fiskeslag

SVOLVÆR - KRISTIANSUND - FOSNAVÅG
BERGEN - SKIEN - HIRTSHALS (DK)
Alle merker – Alle størrelsar
Bytteturboar, nye turboar og deler
Balansering, overhaling og service
www.sevi.no
TLF 700 85 500 – døgnvakt – SEVI TURBO AS

HANSTHOLM Fiskeauksjon
Fiskeslag
Hummer 1
Hummer 2
Blekksprut 9
Blålange 3
Brasme 9
Brosme 9
Gjedde 9
Glassvar 9
Havbrasen 9
Steinbit 1
Steinbit 2
Steinbit 3
Breiflabb 1
Breiflabb 2
Breiflabb 3
Breiflabb 4
Breiflabbhale 9
Kveite 9
Hvitting 1
Hvitting 2
Sandflyndre 1
Sandflyndre 2
Sjøkreps 9
Knurr 9
Krabbeklør 1
Krabbeklør 2
Krabbeklør 3
Hyse 1
Hyse 2
Hyse 3
Hyse 4
Lysing 0
Lysing 1
Lysing 2
Lysing 3
Lysing 4
Rognkjeks 9
Lange 1
Lange 2
Lange 3
Lyr 1

Mengde
kg.
60
3
316
10
65
255
173
226
3
335
517
31
1.314
2.152
2.519
1.400
6
156
15
4.502
174
491
2
56
20
21
10
3.348
5.351
1.988
13
1.815
4.222
6.910
2.360
66
10
2.632
2.145
2.157
108

Uke 14
Gj.sn.pris
DKK/kg
536,15
215,00
38,50
10,00
7,50
30,10
39,00
10,53
70,00
70,08
105,40
45,00
151,89
148,21
120,80
94,74
40,00
198,34
4,00
31,15
13,50
7,00
80,00
6,00
62,00
35,93
4,50
52,34
42,70
20,39
10,00
70,45
72,30
38,77
18,81
10,44
17,90
34,94
44,77
40,27
51,50

Maks.pris
DKK/kg
540,00
215,00
69,00
10,00
7,50
36,00
39,00
14,00
70,00
73,00
113,00
45,00
164,00
163,50
135,00
118,00
40,00
252,00
4,00
33,25
13,50
7,00
80,00
6,00
62,00
39,00
4,50
63,25
49,50
22,50
10,00
76,50
84,25
57,50
29,75
12,00
28,00
40,25
67,00
47,00
51,50

Mengde
Kg

Annen Skate
204
Blåkveite
1.054
Blålange
1.636
Breiflabb
2.981
Brosme
59.904
Flekksteinbit
51.566
Glassvar
11
Gråsteinbit
48
Hvitting
3
Hyse
129.272
Knurr
9
Krabbe
531
Kveite
127
Lange
15.100
Lomre
1
Lyr
6.743
Lysing
1.320
Pigghå
874
Piggskate
138
Piggvar
15
Reke
762
Rognkall
1
Rødspette
241
7
Sanktpetersfisk
Sei
84.199
Sjøkreps
683
Skjellbrosme
11.410
Skolest
1
Smørflyndre
8
Storskate
269
Tang/Tare
542.750
Torsk
414.348
Uer
4.843
5
Uspesifisert Fisk
Sum Hovedprodukt
1.331.059
Biprodukter
Sum Biprodukt
Sum Totalt
1.331.059
Kilde: Vest-Norges Fiskesalgslag
Mengde er i rund vekt!
Tilrettelagt av Kontali Analyse

Uke 13

Gj.sn.pris
NOK/Kg

3,57
30,45
9,28
26,54
12,00
7,62
5,69
9,31
6,43
22,76
20,00
20,22
39,46
10,11
11,36
10,55
11,49
6,07
2,73
66,28
43,81
6,00
9,02
14,19
8,14
123,10
8,96
6,00
13,64
2,48
0,23
17,26
18,14
6,00
9,55

Verdi
NOK

727
32.096
15.186
79.113
718.722
392.994
63
443
18
2.941.637
172
10.737
5.015
152.696
14
71.156
15.170
5.305
376
977
33.363
6
2.173
102
685.602
84.014
102.283
6
105
666
124.012
7.153.032
87.857
28
12.715.862
16.980
16.980
12.732.842

Innmeldte fangster Norges Sildesalgslag
Båtnavn
Kolmule 06.04.15

Makrell 06.04.15
Strømsild 06.04.15
Øyepål 06.04.15
Sølvtorsk 06.04.15
Innmeldte tall i tonn.
Tilrettelagt av Kontali Analyse

Piraja
Vikingbank
Cetus
Rav
Birkeland
Trygvason
Trygvason
Knester
Knester
Silverboy

Tonn
80
630
265
1.550
1.600
400
140
400
420
3

Piraja
Cetus

15
13

Piraja

170

Piraja

30
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”

Torbjørn
Trondsen blir
ifølge ham selv
stadig forundret
Elisabeth Aspaker,
fiskeriminister - i debattinnlegg
på side 15

– vitser og historier

Hos gynekologen

Store kvoter på store kystbåter
Kystnotbåtene «Jøkul» og «Sildaskjær»
til rederiet Skår Senior ved kai på Eggesbønes i Herøy i slutten av mars.

«Jøkul» har særlig bra kvotegrunnlag
og kan i år fiske 996 tonn makrell, 870
tonn NVG-sild og 648 tonn nordsjøsild.

Til sammenligning kan en fullstrukturert
ringnotbåt i havfiskeflåten fiske 1072 tonn
NVG-sild i år. TEKST OG FOTO: EINAR LINDBÆK

Solveig var gravid med sitt første barn,
og gjennomgikk en undersøkelse hos
gynokologen.
Da undersøkelsen var ferdig, kremtet
hun, og begynte litt nølende:
– Jeg skulle bare spørre fra min mann,
om det fremdeles er greit at…..
Gynokologen avbrøt henne, og klappet
henne på skulderen.
– Jeg skjønner, sa han, og jeg får det
spørsmålet hele tiden. Sex er helt ok,
faktisk omtrent til du har termin.
– Du misforstå litt nå, sa Solveig. Han
vil bare vite om jeg fremdeles kan måke
snø!…..

To karer fra gassverket

VI HAR GÅTT I ARKIVENE AVISUTKLIPP FRA 1926

To karer fra gassverket – en veteran og en
ung læregutt var ute og sjekket gassmålerne til alle husstandene i et nabolag.
De parkerte varevognen i enden av gaten
og tok husene etter tur.
I det nederste huset satt en eldre
kvinne og fulgte de to nysgjerrige med
blikket.
Etter å ha sjekket måleren hennes på
utsiden av huset, sa den eldste karen til
den yngste: – Vet du, jeg er så sprek at
jeg kan løpe fra deg når som helst, enda
så gammel som jeg er.
– Ro deg ned gammer’n, det tror
jeg ikke før jeg ser det, sier unggutten
bråkjekt.
– Greit, da kappløper vi tilbake til bilen.
De beinet av gårde så kjapt de kunne.
Brått hørte de løpende skritt bak seg, og
så at den gamle damen var i ferd med å
innhente dem.
– Hva i huleste, hikstet den eldste
mannen utmattet.
– Jeg er ikke dum, heller, sa gamlemor.
– Når jeg ser to karer fra gassverket
løpe for livet, da har jeg vett til å komme
meg unna, jeg også!

Send oss din favorittvits til
kystfolk@fbfi.no

