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av Trine Holm Larsen

KLIMA og MILJØ
I årets utgave av “Fiskerikandidaten” har vi samlet artikler om klima
og miljøspørsmål. Er det menneskeskapte eller naturlige endringer
vi ser konturene av? Meningene er mange og vi har prøvd å formidle
noen synspunkter.
Uansett hva endringene skyldes, må vi gjøre det vi kan slik at kloden
overlates neste generasjon i tipp topp stand. Det er langt igjen! Havets
ressurser må opprettholdes. Fiskerinæringen og dens medspillere må
sørge for bærekraftige bestander i fremtiden.
Det minste vi mennesker kan gjøre, både som enkeltmennesker og
bedrifter, er å rydde og sortere søppelet vårt og spare naturen for miljøgifter. Det er lettere sagt enn gjort, men det er bare å begynne!
KULL 2005
I løpet av de tre årene vi har gått
på NFH har vi fått utallige spørsmål om hvorfor vi er så få.
Nesten 40 studenter startet på
fiskerifag høsten 2005. Mange
sluttet i løpet av og etter første
semester. En god stund var vi
10-15 stykker, men stadig var
det flere som ville gjøre andre
ting. Noen ville ha mer økonomi,
andre ville jobbe eller studere
noe annet. Det er bare to av oss
som går videre på master direkte
etter bachelor.
Vi har ingen gode svar på hvorfor
vi ble så få. Sannsynligvis er det
en kombinasjon av flere faktorer
som; motivasjon, bakgrunn, forventninger og kjennskap til hva
studiet i virkeligheten er og hva
det krever. Samtidig har universitetet og Fiskerihøgskolen også
ansvar for å markedsføre både
dette og andre studier enda bedre, ikke bare i Nord-Norge, men
i hele verden.
TAKK
En stor takk til alle velvillige
annonsører, skribenter og intervjuobjekter. Det er ingen sak å
lage blad når det er så lett å få
bidrag .
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Fiskeriene må bli en del av klimaløsningen – ikke en del av problemet
av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Effektene av klimaendringer gir nye utfordringer for marin næringsvirksomhet, forvaltning og kystsamfunn. Klimaet på jorda har alltid vært preget av svingninger mellom kalde og varme perioder. I de siste
årene har imidlertid temperaturen økt mer enn det som kan forventes innenfor normale svingninger. De
menneskeskapte klimaendringene er vår tids største felles utfordring.
Regjeringens ambisiøse målsetning er
å medvirke til at oppvarmingen ikke
øker med mer enn to grader. To grader høres ikke mye ut, men for å lykkes i å møte denne globale utfordringen krever det internasjonal innsats.
Derfor har Norge gitt sin tilslutning
til internasjonale klimaforhandlinger
som FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen og Bali-planen.
Også nasjonalt må alle næringer
bidra der de kan. Fiskeri og havbruksnæringen er ikke noe unntak.
Fiskeri- og kystdepartementet samarbeider derfor med fiskerinæringa
på flere områder for å finne løsninger
som kan redusere klimagassutslippene.
Klimagassutslipp gjør lufta, og
dermed havet, varmere. Forskerne
antar at oppvarmingen vil føre til at vi
oftere vil oppleve ekstremvær. En naturlig følge av høyere sjøtemperatur
er at sammensetningen og utbredelsen av fiskeslag og andre marine
organismer kan endre seg. Det er ikke
sikkert at den totale mengden fisk vil
minke. Endringene kan likevel føre
til omstillingskostnader for næringen
og komme til å påvirke den kommersielle verdien av fangstene. Fiskebestanders endrede vandringsmønstre
kan gi behov for nye internasjonale
forhandlingsarenaer for fiskeriforvaltningen.
Hvordan alt henger sammen
Klimaendringene vil innebære at
fiskeflåten må tilpasse seg til nye
værforhold, fiskearter, fiskefelt og
retningslinjer fra forvaltningen.
Kystnære bestander kan forsvinne fra
tradisjonelle områder med tilpasset

flåtegruppe, mottaksanlegg og infrastruktur. Mindre kystfartøy kan få
det vanskelig hvis fisken forflytter seg
lengre ut i havet og været i tillegg blir
mer ekstremt. Usikre leveranser til
fiskeindustrien kan påvirke arbeidsplasser så vel som bosetting i kystsamfunnene.

I motsetning til villfisk, kan oppdrettsfisken ikke endre sitt utbredelsesområde når miljøet blir ugunstig. Våre
domestiserte arter må derfor sikres
et optimalt miljø, enten ved å redusere tettheten i merdene eller gi fisken
tilgang til dypere, kaldere vann. Hvis
dette ikke er mulig, må vi kanskje re-
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vurdere en del av dagens oppdretts- binding og produksjon av biodrivlokaliteter, også for å gi bedre vern
stoff? Hvordan kan vi minske intemot rømming når ekstremvær slår til. ressekonfliktene rundt produksjon
av vindkraft langs kysten? Hvordan
Klimaendringene og tilpasning?
kan vi best tilfredsstille forbrukernes
Å redusere utslipp av klimagasser
økende krav til produktenes bærevil være jobb nummer én. Men vi
kraft og karbonregnskap? Hvordan
må også gjøre en jobb for å tilpasse
skal fiskerne møte en hverdag som
oss de klimaendringene vi vet komblir røffere? Hvordan skal fiskeindusmer, gjennom teknologiutvikling og
trien omstille seg når arter forsvinner
ved å ta høyde for de usikkerheter
og nye kommer? Hvilke utfordringer
og endrede klimatiske forhold, når
vil den sjøsamiske befolkningen stå
vi planlegger for framtiden og utoverfor? Og hvordan skal fiskeri- og
arbeider fiskeripolitikken. Blant de
havbruksnæringa bidra til å redusere
spørsmålene som trenger svar, er om utslipp?
viktige fiskeslag i nordlige områder
vil få bedre vekst og rekruttering. Vi
For å møte disse problemene, trenger
trenger også å vite hvordan vi kan få vi engasjerte folk med kunnskap og
til optimal verdiskaping fra nye arter erfaring og med den kompetansen
i sørlige farvann. Vil klimaendringene dere er i ferd med å opparbeide. Degjøre f. eks. havabbor og piggvar, som ler av fiskeri- og havbruksnæringen,
hører til vår naturlige fauna, bedre
sammen med utdanningstilbudene
egnet for oppdrett i Sør-Norge? Vil
som hører til, sliter i dag med rekrutproduksjon av laksefisk primært fore- tering. Regjeringen satser derfor på
gå i våre nordligste fylker i framtida? ytterligere å stimulere rekrutteringen
Kan vi utnytte våre store havområder til næringen.
og næringsrike kyststrøm til karbon-
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Fiskeri- og havbruksnæringa har vist
at den er både lønnsom og omstillingsdyktig. Utviklingen innenfor
marin bioteknologi, medisin og helsekost viser at det er store muligheter
for innovasjon og nyskaping, men
våre kystsamfunn må også framstå
som attraktive steder å bosette seg
for kompetent arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bidra til robuste og
levedyktige kystsamfunn der unge
mennesker vil ønske å bosette seg. I
områder der det marine næringslivet
står sterkt kan unge mennesker med
den fagutdanningen dere nå har opparbeidet, være med på å bygge opp
dynamiske kunnskaps- og næringsmiljø.
Engasjerte og dyktige fiskerifagstudenter fra et anerkjent fagmiljø, har
den kompetansen Norge trenger for
å bidra til å utvikle en fiskerinæring
som øker kunnskapen om forholdet
mellom næring og klima slik at dårlige klimavaner kan brytes.
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Olje eller fisk?

av Håvard Jacobsen, Norges Kystfiskarlag - haavard@norgeskystfiskarlag.no
Olje eller fisk har vært vårens store
samtaleemne i nord. Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen ble gjennom forvaltningsplanen vernet for
petroleumsvirksomhet fram til 2010.
Likevel påla Stortinget i 2006 oljedirektoratet å utrede hvilke ressurser
som befinner seg i området ved hjelp
av blant annet seismikk. Arbeidet
skal være ferdig innen 2010. Disse
seismiske dataene skal danne grunnlag for en avgjørelse rundt fremtidig
petroleumsvirksomhet i disse områdene. Forvaltningsplanen legger
sterke føringer i forhold til at denne
operasjonen skal skje i nær dialog
med fiskeriinteressene. Ordet sameksistens blir ofte trukket fram som
en gullkantet visjon. Dessverre har
dialogen mellom oljedirektoratet og
de berørte parter vært mer å regne
som en enveiskommunikasjon, og
en situasjon der disse næringene går
«hand i hand» virker langt unna. Det
er kanskje grunn til å stille spørsmål
om sameksistens mellom matproduksjon og oljevirksomhet over hodet er
mulig.
Første del av de seismiske innsamlingene ble, til tross store protester fra
fiskeriene, gjennomført sommeren
2007, i løpet av noen uker midtsommers. Dette var allikevel bare småtteri i forhold til hva som skal hentes
inn før forvaltningsplanen skal til
rullering i 2010, og disse områdenes
videre skjebne skal avgjøres.
Vi snakker her om Norges kanskje
viktigste område i forhold til matproduksjon. Mange av våre viktigste
arter som torsk, sei, hyse, lange,
uer og sild gyter her. I tillegg fører
havstrømmene med seg enorme
mengder fiskelarver og yngel gjennom disse områdene. Hvert år fiskes
det for milliardbeløp og ringvirkningene av fiskeriene er store både på
sjøsiden og på landsiden. Reiselivsnæringen har de senere år hatt en

betydelig vekst, særlig gjelder dette
fisketurisme. Havbruksnæringen
utvikler seg stadig, og øker både i
volum og antall arter. Felles for alt
dette er at man er helt avhengige av
ren kyst og et levende hav.
Fiskeriene og miljøorganisasjonene
raser mot regjeringens seismikkplaner.
Hovedargumentene i denne saken
er de store kunnskapshullene som
finnes i forhold til konsekvensene av
seismikk. Regjeringen og oljedirektoratet støtter seg til en godkjennelse
fra havforskningen, som konkluderer
med at seismikk bare har begrensede
konsekvenser for egg, larver og yngel,
mens voksen fisk ikke tar skade av
skytingen utover at man kan dokumentere en betydelig skremmeeffekt. Denne skremmeeffekten har
naturligvis en negativ påvirkning på
fiskeriene gjennom nedgang i fangstene. Dette mener man å kompensere for ved hjelp av en erstatningsordning. Havforskningen har også
som en hovedregel at det ikke skal
skytes der det foregår gyting, eller
konsentrert gytevandring. Dette for å
ikke ødelegge gytingen ved å stresse
fisken unødig.
Norges kystfiskarlag med støtte fra
miljøvernorganisasjonene er sterkt
uenige i de anbefalinger som ligger
fra havforskningen, og er kritiske til
tolkningen av det forskningsgrunnlaget som foreligger. Når det gjelder
skader på larver og yngel støtter man
seg til småskalaprosjekt fra midt på
90-tallet. Her konkluderes det med at
seismikk dreper larver som er i umiddelbar nærhet til skytingen, men man
anser dødeligheten som bagatellmessig i forhold til en svært høy naturlig
dødelighet på dette stadiet. Det er
all grunn til å stille spørsmål med en
slik konklusjon. Når vi vet omfanget
av de seismiske innsamlingene, og
den store tettheten av yngel og larver

i området, vil et enormt antall dø
som følge av prosjektet. Det er lett
å forstå at en betydelig mengde av
disse ville levd opp, og rekruttert inn i
fiskebestandene.
Det er merkelig at fiskerinasjonen
Norge, på et så tynt grunnlag, tar
sjansen på å utføre denne typen
eksperiment på nasjonens viktigste fiskefelt. Mange frykter at
konsekvensene kan bli reduserte
fiskebestander i år fremover. Det er
også merkelig at vi etter 40 år med
petroleumsvirksomhet ikke vet mer
om konsekvensene av leteprosessen. Både havforskningen og olje- og
energiministeren har den senere
tid har påpekt at vi trenger flere
forskningsdata. Dessverre virker det
som om både politisk ledelse og
oljenæringen helst ikke vil vite mer
om miljøpåvirkingen til seismikk. Man
kan stille spørsmål om det kanskje
er av redsel for resultatet, og at man
anser det som en bedre strategi å
ikke vite. Å skaffe kunnskap var også
en viktig del av forvaltningsplanen.
Denne kunnskapen dreide seg om
langt mer enn bare seismikk. Blant
annet skulle man gjøre en detaljert
kartlegging av havbunnen gjennom
Mareano prosjektet, parallelt med
de geologiske undersøkelsene. Dette
prosjektet var også tenkt ferdigstilt
innen 2010, men vil grunnet pengemangel bli betydelig forsinket.
Fiskeriminister Helga Pedersen
hevder at man har drevet med seismiske undersøkelser i Nordsjøen i 40
år uten at man kan påvise negative
konsekvenser i forhold til fiskeriene.
Dette er en påstand som har vakt
oppsikt i fiskerinæringen. Når vi ser
nivået på bunnfiskebestandene i Nordsjøen så er det all grunn til å tenke
seg om både i forhold til seismikk og
den utvinningen som eventuelt vil
følge i kjølvannet. Det er også verdt
å merke seg at flere politikere har ut-
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talt at man viste for lite da man vedtok gjennomføringen av de seismiske
undersøkelsene i Stortinget.
Norges Kystfiskarlag har hele tiden
vært tydelig på at petroleumsvirksomhet i så sårbare og viktige områder er uakseptabelt. Dessverre har
deler av fiskerinæringen ikke vært
like klar i sine tilrådninger, og det
har vært en tendens til en resignasjon i forhold til å kunne stoppe
oljenæringen. En politisk bestemmelse om vern av disse områdene
ville naturligvis også løst problemene
knyttet til seismikk. Dette blir trolig
en viktig valgkampsak i 2009.
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som i løpet av svært kort tid vil spre
et utslipp ut over store områder. I
forbindelse med fiskegyting vil man
kunne skade hele årsklasser av våre
viktigste kommersielle bestander for
lang tid.

Norge har de senere år gått med
flere hundre milliarder i overskudd.
Dette har ført til at oljefondet stiger
i rekordfart. Samtidig så vet vi at
oljerikdommene tar slutt innen få
tiår. Nylig la miljøverndepartementet fram en rapport som estimerer
et intakt havmiljø i Nordland fylke
til å ha en verdi på 3000 milliarder.
Altså mer enn hele oljefondet. Min
frykt er at om man ikke setter foten
Oljenæringen har i mange år frontet ned og politisk vedtar å frede disse
sin 0-visjon i forhold til ukontrollerte områdene, vil vi om noen år oppleve
utslipp. Bare de aller største optiat fiskerinæringen, som vi i disse
mistene har trodd at det ville være
områdene har levd av i generasjoner,
mulig. Det siste året har vi fått mange bli fortrengt for noen tiårs oljelykke.
eksempler på at oljenæringen ikke
Konsekvensene kan bli enorme samgreier å leve opp til sine egne målset- funnsmessig.
ninger. Flere større uhell på norsk
sokkel minner oss om den risikoen
Kan virkelig Norge, som er en
denne typen industri medfører. Det
miljøpådriver ute i verden, selv sette
viser også at dagens oljevernutstyr
seg i en situasjon hvor man i sitt
ikke på noen måte holder mål. For de eget matfat velger olje framfor fisk?
kystnære områdene utenfor NordHvilken troverdighet får dette for en
land og Troms vil uhell kunne få svært nasjon som hele tiden vet hvordan
store konsekvenser. Dette er svært
alle andre skal redde klima og miljø?
værharde områder, med sterk strøm

Håvard Jacobsen (33)
Daglig leder Norges Kystfiskarlag
Arbeidserfaring
1993- 2001. Kystfisker med fartøy 35-50 fot.
2005- 2007. Daglig leder Kjøpsvik Eiendom AS
jan- mars 2007. Saksbeh. Norges Kystfiskarlag
Mars 2007- Daglig leder Norges Kystfiskarlag
(konstituert til jan 2008).
Utdanning:
01-04. Bachelor i fiskerifag, Avdeling for fiskeri
og naturfag ved høgskolen i Bodø.
91-92. Grunnkurs allmenne fag ved Nordreisa
videregående skole.
Verv
03-07 Medl. kommunestyre i Tysfjord kommune
03-07 Medl. formannskap i Tysfjord kommune
2005- p.t. Styreleder Kjøpsvik Eiendom AS
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Moder Polar
av Trine Holm Larsen, foto: Sylvi Inez Liljegren

Hvis hun hadde kunnet, ville hun
omfavnet polarområdene i en
stor varm - men kald - klem, for
ikke å bidra til nedsmeltingen av
Arktis. Mens andre ønsker seg til
Syden, lengter Sylvi til isen, kulden
og landskapet i nord. Interessen
for de kalde områdene er stor for
journalist og forfatter Sylvi Inez
Liljegren. Grunnlaget ble lagt etter
første tur til Svalbard i 1984. Da
ble hun bitt av polarbasillen. Den
slipper aldri taket når den først
har bitt seg fast.

Nå banker hjertet for Arktis og de
polare strøk. Miljøforurensingen
fra resten av verden som akkumuleres i nord er hun spesielt opptatt
av. – Jeg vil gjerne stimulere spesielt ungdommen til å se verdien
og viktigheten av disse områdene
gjennom å formidle historier og
fakta, forteller hun ivrig. Virkemidlene er TV-dokumentarer, bøker
og ikke minst direkte kontakt med
mennesker via blogger på internett.

Ny-Ålesund for å se etter miljøgifter. Det var da bevisstheten våkna
for nordområdene, forteller hun.
– Vi var i Kongsfjorden og så på
sel, fugl og andre dyr. Fugleekskrementene var radioaktive og isen
kalvet! Det er viktig at miljøgiftsiden ikke drukner i alle klimadebattene. Jeg er også veldig opptatt av
klima og CO2, men først og fremst
er jeg interessert i all den andre
forurensningen. Den som tar lang
tid å bryte ned i naturen. Sylvi
poengterer at hun både kjører
bil og reiser med fly. Uten dårlig
I 2002 laget hun en dokumentar
om studentlivet ved UNIS (Univer- samvittighet. Men mengden miljøAllerede som student skrev Sylvi
gifter i nordområdene fikk hennes
en vegetarisk kokebok og var opp- sitetssenteret på Svalbard). Men
det var i 2003 hun fikk sitt største varselklokker til å ringe. – Tilstantatt av økologi, fattigdom og ervarsku. – Forsker Geir Wing Gabri- den i Arktis er et ekstravarsel for
næring. Etter en del år med barn
hvordan tilstanden på jorda ellers
elsen på Norsk Polarinstitutt tok
og jobb i fokus er det glødende
er, sier hun.
med en NRK-fotograf og meg til
engasjementet igjen sluppet løs.

Framstredet
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Etter å ha sett hva som finnes av
miljøgifter på Svalbard og etter en
tur til Nordvest-Russland i 2004
hadde Sylvi Liljegren samlet mye
materiale og ville gjøre mer ut av
det enn overfladisk TV. Etter å ha
søkt og fått midler fra Norsk faglitterær forfatterforening tok hun
permisjon fra NRK og skrev en bok
med ungt fokus. ”Arktis utfordrer”
ble utgitt i 2006 der hovedmålgruppen er ungdom. – Med to
sønner ville jeg gjøre noe som
kunne fenge ungdommen i språk
og form, forteller hun. – Det er
en veldig anerkjennelse at Norsk
Kulturråd har kjøpt inn boka slik
at den nå finnes i alle offentlige
biblioteker.
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minutter. Tutu er en person med
en utrolig utstråling, forteller hun
entusiastisk. – Annie Lennox fikk
jeg hilst på etter Mandelakonserten. Hun er også fabelaktig både
på og utenfor scenen. Begge disse
har et formidabelt engasjement
for verden som jeg beundrer.

Vi er fortsatt inne i det Internasjonale Polaråret 2007/2008 og
Sylvi har vært med på to forskningstokt i år. I mai til Framstredet og i august til Kongsfjorden.
Fra disse turene har hun fortalt
hva forskerne har gjort på blogger på NRKs internettsider. – Jeg
er veldig glad i Svalbard og nå er
jeg svært bekymret for rekordnedsmeltingen av isen. Nedsmelting
På spørsmål om hvilke mennesker har vært ventet, men ikke før om
som har gjort sterkest inntrykk
50-60 år, sier hun alvorlig. – Tempå henne med hensyn til miljø
peraturstigningen er dobbelt så
tenker hun seg godt om før hun
stor Arktis som i resten av verden,
svarer. – Møtet med inuitten Evie og på grunn av varmere havvann
Mark fra det nordvestlige Canada har både Kongsfjorden og Isfjorstartet det hele i forhold til boka
den vært isfri i tre år. Sylvi er helt
”Arktis utfordrer”, forteller Sylvi. – overbevist om at situasjonen nå
Jeg møtte henne på Riddu Riddu, taler for seg selv, og det er ingen
den sjøsamiske urfolksfestivalen
tvil om at de hurtige endringene
i Kåfjord. Det møtet gjorde et
skyldes menneskeskapt medvirkuutslettelig inntrykk på meg. Hun ning. – Den diskusjonen er passé.
hadde sin seks måneder gamle
IPCC (Intergovernmental Panel on
datter i den store hetta på drakten Climate Change) har sagt at det er
hun hadde på seg. Evie er opptatt 90 % sannsynlig at endringene vi
av fremtidsutsiktene til inuittene. ser er menneskeskapte. Uansett
De er dystre med tanke på levevis hva som er årsaken, er det viktig
og miljøgiftene som hoper seg
hva vi gjør, sier hun. – Vi må finne
opp i det tradisjonelle kostholdet rensemetoder og pålegge indussom består av hval, sel, hvalross,
trien å minske utslippene.
fugl og isbjørn. Hun har flyttet fra
hjemstedet og til Montreal, lenger Siste spørsmål er hva Sylvi hadde
sør i Canada, for å gi datteren en
gjort for miljøet hvis hun fikk
bedre oppvekst.
ubegrensede midler. Svaret kommer fort og kontant: - Jeg ville
Sylvi Inez Liljegren bryter ut i et
øyeblikkelig stoppet all krigføring
stort smil når hun kommer på to
og deretter satt inn enorme restil som har gjort et sterkt inntrykk surser på fattige kvinner over hele
på henne. – Møtet med Desmond verden, sier hun. – Kvinnene blir
Tutu på en benk utenfor fjellikke tatt med i stor nok grad, de
heisen i Tromsdalen på Verdens
kan omsorg. De er viktig for barn
miljøverndag i fjor var helt fanog familie og har omsorg for alt
tastisk! Vi snakket sammen noen
liv. De må få bruke sine evner,

Sylvi Inez Liljegren (54)
Journalist og forfatter
Arbeidsplass: NRK
Arbeidserfaring:
Født i Narvik, jobbet i NRK - radio og fjernsyn,
vært informasjonsdirektør ved Universitetet
i Tromsø, redaktør og forfatter av fire bøker,
foreleser/kurs i klima/miljø, litteratur- og
skrivekunnskap.
Sitter i styret for Nordnorsk Forfatterlag og
Arktisk forening. Medlem i Norsk faglitterær
forfatterforening og PEN
Utdanning:
Cand. mag med biologi, kjemi og medisin gr fag
Journalist- og fjernsynsprodusent, forfatterstudier
Sylvis blogg:
http://ordfront.blogspot.com
http://enbloggomkulde.blogspot.com
Bøker
“Arktis Utfordrer - folk og fakta om miljøet i
nord” Orkana forlag as, 2006.
“Kvinne i et nordlig landskap” , Utgitt av Forlaget
Nora, Kvinneuniversitetet i nord og Femina
Borealis Publikasjon.
”En vegetarisk kokebok – hvorfor og hvordan”,
Gyldendal forlag, Fakkel, 1978.

så kunne menn holdt fred (og
munn?) i et par tusen år. Deretter hadde jeg sett på CO2-rensing
og andre klimatiltak, sier Sylvi før
hun med en hjertelig latter spør
når pengene kommer. – I morgen,
svarer jeg, og vi ler optimistisk…
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Foredrag: Festspillene i Harstad, 25.juni - Nordområdets rikdom; Fisk, klima og olje

Fiskeværet - I krysspress mellom
fisk, olje og klimaendringer
av Ingalill Olsen, Ordfører Måsøy Kommune
Jeg skulle engang holde
et innlegg om et fiskerisamfunns spesielle utfordringer. Det begynte slik:
- Det er spennende å bo i
et fiskevær
- Det er sosialt og tett
- Det er usikkert
- Velg deg et fiskevær hvis du trenger
en risikosport!

nærming til fiskebåten; den må
generere en anstendig inntekt, fisket
må være så lønnsomt at det er mulig med flåtefornyelse og fisket som
helhet må være så attraktivt at det
rekrutterer ungdommer inn i yrket.
Greier man disse tre stikkordenen
Utgangspunktet er at fiskeværet
– inntekt – flåtefornyelse – rekruttehar store utfordringer knyttet til å gi
ring, kommer næringen til å klare seg
helårlige arbeidsplasser. Sesongsving- bra i overskuelig framtid.
ninger er mer vanlig enn stabilitet.
Men det hadde ikke gjort noe om
Alt dette vet vi som bor i et fiskevær. de som lever i og av næringa hadde
Vi deltar i en risikosport og det skal
framstilt livet sitt som hyggelig, og
vi fortsette med. Etter hvert er det
ikke som en jammerdal, som man av
ikke bare sesongsvingningene som er og til kan få inntrykk av.
fiskeværets utfordringer.
Jeg er født og oppvokst i et fiskevær.
Jeg trodde jeg kunne de fleste «koFiskeværene i nord har tiltrukket seg dene« som denne næringa er i besitflere varianter av risikosporter.
telse av, men også jeg måtte omkode
• Den ene heter olje og gassutvinning en del ting når jeg ble ordfører for å
• Den andre heter klimaendring
forstå bedre og skjønne når det var
tid for reaksjoner og når det ikke var
Jeg velger å ta utgangspunkt i mitt
det.
fiskevær; Havøysund. Ikke for at det
er så spesielt, men fordi jeg kjenner
Et eks. når noen spør en fisker om
det best og fordi vi har noen klassiske hvordan sjøværet har vært, og svaret
dilemma midt i «Værre».
er «sånn passe». Da betyr det at det
FISK:
Fiskeriene i Finnmark er preget av
stadig færre aktører både på land og
sjøsida. Struktureringa på flåtesiden
fører til flere båter på færre hender.
Jeg hører til de som tror at dette har
vært nødvendig. Jeg har en enkel tilVindkraft i Måsøy kommune. Foto: Allan Klo.

fisk - hvis vi vil. Staten Norge bruker
millioner av kroner på å promotere
norsk kvalitetsfisk i utlandet, med
mottoet fra et kaldt, rent hav. De
fleste fiskere og fiskekjøpere bestreber seg på å behandle fisken som det
den er, nemlig mat av høy kvalitet.
Slik kan vi oppnå gode priser og klare
oss i konkurranse med lavkostland.
Men dessverre er ikke alle like lojal
mot denne strategien. Det holder at
1 av 100 fiskekjøpere gir f… i kvalitet.
Den ene som gjør det ødelegger for
hele det norske markedet med sin
destruktive atferd.

I vinter hadde vi eksempelvis 300
tonn usløyd loddesprengt torsk,
uten kjøling på kaia til Fjordlaks AS i
Tufjord, Måsøy kommune i 50 timer
før det ble produsert. Arne Martin
Luther anslo i FiskeribladetFiskaren
4.juni 2008 at dette kan føre til en
kvalitetssvikt på 50 % før produktene
er ute på markedet. Slike skrekkeksempler viser at vi har aktører i markedet som må kontrolleres oftere, og
har vært kjempebra. Hvis han sier
«dårlig», så betyr det at det har vært samfunnet må iverksette sanksjonsakseptabelt. Her er det lett å mistolke midler mot de som opptrer slik innen
norsk fiskerinæring. Hvis ikke rammer
og ikke få med seg slik situasjonen
egentlig er. Dette er en utfordring for det de 99 andre som prøver å følge
myndighetenes kvalitetspromotering
politikere som skal jobbe med fiskeog er en direkte undergraving av
ripolitikk, men det er jammen meg
norsk kvalitetsarbeid.
sant også en utfordring for fiskerne
også. Avsender og mottaker må være
Det gjør ikke saken bedre, eller
innstilt på samme kanal, hvis ikke
respekten for enkeltaktører høyere,
oppstår det «støy på senderen».
at ryktene om «storhundra», kvotejuks og samme pris uansett hvilken
Norge er et høykostland. Våre fiskekvalitet fiskeren leverer, har florert
rier konkurrerer med lavkostland.
Vårt fortrinn er mengde av og nærhet i vinter. «Storhundra» har visst aldri
til ressursene. Vi kan levere kvalitets- vært større enn nå i Vest-Finnmark.
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Noen sier opp mot 20 % som ikke
rapporteres. Hvis det er rett er det
miljøkriminalitet og kvotejuks. De 20
% er i så fall unndratt kvoteregulering
og er et bevisst overfiske.
Folk (les fiskere) spør om jeg har
bevis når jeg sier det. Nei, det har jeg
ikke, men jeg har så mange og ulike
kilder på at dette foregår at jeg ikke
kan la være å rope et varsku. Hvis jeg
hadde vært kontrollmyndighetene,
så hadde jeg satt inn døgnkontinuerlig kontroll mot enkelte anlegg og
mot enkelte båter. Og jeg tror jeg
ville ha startet med de båtene som
har fiskeribedrifter som store medeiere i båtene. Det er mulig at det
ville gjort urett mot noen, men hvis
de ble kontrollert og kvittert ut fra
mistanke så må jo kontrollen oppleves som positiv. Når ei næring blir
befengt med rykter om at mange
jukser, må noe gjøres. Hvis jeg var
en ærlig fisker som forholdt meg til
kvoter, reguleringer og forskrifter
gitt av fiskerimyndighetene, ville jeg
ikke blitt slått i hartkorn med de som
overfisker kvoten, leverer guanokvalitet på fisken og er med på å stille
norsk fiskerinæring i et negativt lys.
Lovlydige fiskere må ta avstand fra
dette. Å ikke gjøre det er misforstått
solidaritet med folk som ikke fortjener solidaritet.

Ingen støtte
Tror dere vi fikk støtte fra Innovasjon
Norge til det? Svaret er selvsagt nei.
Begrunnelsen var bl.a. at Innovasjon
Norge (IN) ikke investerte i bygg og
at det var overproduksjon på klippfisk i Norge. Det pussige var at Kjell
Inge Røkke og hans Aker fikk støtte
til tørking av hau og rygger av fisk i
Kvalsund.- På fleip har jeg sagt at han
trengte det vel mer enn Måsøy kommune, samt at IN mente at det var
mer innovativt å tørke deler av fisken
– ikke hele, som vi skulle gjøre.
Når det gjaldt overproduksjon er
det mulig at det er overproduksjon
på Sunnmøre, men vi hadde ikke
tenkt å ta en fisk fra noen, bare tørke
vår egen fisk. Den som var landet i
Måsøy. Nå er ikke jeg i mot hau og
ryggtørking. Jeg er tvert i mot for
flere arbeidsplasser i Kvalsund, også
om Aker Seafood er aktøren. Mitt
poeng var likebehandling, og der er
adressaten Innovasjon Norge, ikke
Aker. Hvis Finnmark skal kaste av seg
råvareleverandørstatusen, må våre
produkter videreforedles i større
grad.

NOU 2008:5 «Retten til fiske i havet
utenfor Finnmark»
Stortinget har nedsatt et utvalg som
fikk som oppdrag å se på rettsgrunnlaget for samer og andre finnmarMåsøy kommune er en fiskerikomkingers rett til fiske i havet utenfor
mune. Vi har ikke intensjon om å
Finnmark. Denne NOUen konkluderer
være noe annet heller. Vi utvikler
med at det finnes en rett, jfr folkeen nasjonal turistveg, vi satser litt
rett og ILO-konvensjoner, knyttet til
på vindressursene våre gjennom en
urfolk. Utvalget foreslår at alle som
vindpark, og har planer om en til som er bosatt i Finnmark får rett til fiske
er betydelig større. Men alt dette er
og tilgang til uomsettelige kvoter.
basert på det forhold at vi skal leve
Dette er et interessant prinsipp, og
av de ressursene vi har tilgjengelig. Vi det er vissnok første gang noe slikt er
har i altfor stor grad vært en råvareforeslått i Norge. Fiskarlaget er meget
leverandør innen fiskeriene. Vi har
skeptisk til dette, og slik jeg leser det,
hatt og har videreforedling knyttet til avviser de rettsgrunnlagte for hele
filetproduksjon. I 2002/2003 kjøpte
NOUen. Etter min vurdering er det
Måsøy kommune et fiskebruk etter
ikke en særlig konstruktiv tilnærming
en konkurs, for å leie det ut til seitil problematikken. Urfolksrettigheter
mottak. Inntil da hadde Finnmarkser ratifisert av Stortinget og er derfor
kysten hatt besøk av russiske fartøy
gjeldende rett i Norge. Det man
som kjøpte sei. Nå tar vi selv i mot
derimot bør bruke energien på er om
våre ressurser, heldigvis. Vårt ønske
forslagene i NOU 2008:5 er gjennomvar å videreforedle vår egen sei - og
førbare eller ikke. Jeg tror også at det
vi bygde et klippfisktørkeri.
bare er et spørsmål om tid før både
Troms og Nordland blir gjenstand for
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Ingalill Olsen (53)
Ordfører Måsøy Kommune
Arbeidserfaring: All arbeidserfaring fra Måsøy
kommune. Lærer til 1986. Pedagogisk konsulent
fra 1987 til 1995. Ordfører fra 1995.
Utdanning: Lærerutdanning fra 1980.
den samme rettslige vurdering som
Finnmark har vært gjennom. Debatten er spennende og jeg vil si, til dels
nyskapende i fiskeripolitisk sammenheng.
OLJE:
Det har vært ei svært positiv holdning
til olje- og gassutvinning i Finnmark
så langt. Det betyr at også fiskerikommunene har vært positiv til dette. Jeg
tror det kommer av at dette kunne
gi Nord-Norge nye muligheter, ny
status som energiområde og at vi ble
litt smigret over at vi plutselig var
attraktiv.
Den rødgrønne regjeringa innførte ett
nytt politisk begrep i sin tiltredelseserklæring - nordområdesatsing. For
oss som bebor de nordlige områdene
i landet, var det manna fra himmelen. Vi var plutselig i sentrum av et av
regjeringens satsingsområder. Også
vi, som alltid hadde vært litt utafor
det gode selskap, ikke viktig nok til
å bli regnet skikkelig med, men ikke
uviktig nok til at vi ble dumpet heller.
Under den kalde krigen var vi strategisk viktig, men det avtok etter hvert
som varmen bredte seg. Nå derimot,
er våre områder viktig for nasjonen,
ikke minst sett ut fra nordområdenes
rike ressurser som fisk, olje, gass og
mineraler.
I Soria-Moria erklæringen står det:
«Regjeringen ser Nordområdene som
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Havøysund. Foto: Kjell Nilsen

Norges viktigste satsingsområde i
årene som kommer. Nordområdene
har gått fra et sikkerhetspolitisk
oppmarsjområde til et energipolitisk
kraftsentrum og område for store
miljøpolitiske utfordringer, noe som
har endret fokus hos andre stater
i regionen. Ivaretakelse av norske
økonomiske, miljømessige og sikkerhetspolitiske interesser i nord skal
prioriteres høyt og sees i nær sammenheng.»

seismikkskyting og fiskerier, men her må faktisk
fiskeriene få sette begrensingene.
Et samlet politisk NordNorge har krevd ilandføring av oljen til NordNorge. Vi vil ikke være
råvareleverandører lenger.
Vi vil få et oppsving for
Nord-Norge, slik Rogaland
har fått det av virksomheten i Nordsjøen. I forbindelse med utbygging
av Goliatfeltet som ENI er hovedoperatør på, har Måsøy kommune hvor
jeg er ordfører, fått den tvilsomme
fornøyelsen av å være risikoområde
nr 1 dersom noe skulle skje.

værer den og er klare til å klatre opp i
fanget på den første kommunen som
sier; Nei, dette vil vi ikke være med
på!
Men det er et handlingsrom for
oljeselskapene før dette scenarioet
slår til. Det er knyttet uløselig til
positive ringvirkninger for kysten av
Nord-Norge. Jeg skal ikke stedfeste
det, men jeg tror det må slå ut flere
steder enn i Hammerfest, for å si det
slik.

Hammerfest har hatt god uttelling
for sin eiendomsskatt i tilknytning
til utbygging av Snøhvit. Nå må det
sies at Hammerfest også har store
utfordringer i tilknytning til denne
virksomheten, men det hjelper på for
Det første stedet oljen ville treffe
en kommune med under 10.000 innland, hvis uhellet er ute, er Ingøy. I til- byggere å få inn over 100 millioner
legg vil den treffe fuglefjellet Hjelms- kroner i eiendomsskatt fra Melkøya
øystauren og et av Norges rikeste
hvert år.
fiskefelt som ligger utenfor Ingøy.
Dette endrede fokuset har gitt den
Denne risikoen skulle Måsøy komVi har hatt en krevende debatt i Finnnordnorske befolkningen håp og
mune
få
lov
til
å
ta,
uten
å
få
noen
mark om et solidarisk petroleumsframtidstro. Det trenger vi, fordi deler
nevneverdige ringvirkninger tilbake.
fond. Altså at noen av inntektene fra
av den kyststripa som skal utgjøre
Vi
har
krevd
at
den
bemannede
beSnøhvitgassen skulle gå til resten av
landets Soria-Moria, sliter tungt med
redskap
(bemannet
båt
med
mannfylket også. Hammerfest har følt detbefolkningsnedgang og mangel på
aktivitet. Det er til og med arbeidsle- skap) skulle stasjoneres hos oss, siden te som urettferdig og som et angrep
vi tar størst risiko. Svaret fra ENI har
på deres rett til å disponere sin eiendighet i enkelte fiskevær – samtidig
vært
at
den
bemannede
beredskapen
domsskatt. Resten av fylket har følt at
som landet knapt har hatt så mange
skulle
være
i
Hammerfest
og
for
øvrig
aktivitet i Barentshavet må generere
sysselsatte som nå. Kommunene har
jevnt over stram kommuneøkonomi, har ikke ENI beredskapsplanene klare inntekter også til andre områder i
fylket. Saken står der. Vi har en dialog
ytterligere forsterket av befolknings- før i oktober 2008. Stortinget skal ta
beslutning
i
november
2008.
Her
er
om et solidarisk naturressursfond,
nedgangen. Slikt kan karakteriseres
det noe i tidsplanene som mangler, i hvor alle innfører eiendomsskatt på
som en skikkelig ond sirkel og lite
hvert fall for oss som er i risikosonen. verk og bruk, og betaler inn en viss
egnet til å holde motet oppe.
prosent til fondet. Om vi får det til,
Det ENI kan oppnå med dette er at
gjenstår å se. Jeg tror det er helt avMen når fakkelen på Snøhvit har
vi
som
den
mest
risikoutsatte
komhengig av hva Hammerfest kommune
spredt sine synlige flammer over hele
munen
sier
nei
til
PUDen
(plan
for
konkluderer med. Det som spøker i
Vest-Finnmark (se på kartet, det er
utbygging
og
drift).
Vi
ofrer
ikke
våre
bakgrunnen er Stortingets mulighet
et stort område), når det begynte
fiskefelt, våre bebodde øyer og vårt
til å konfiskere eiendomsskatten, da
å nærme seg oljeutvinning og oljeunike
fuglefjell
Hjelmsøystauren
for
den er så ulikt fordelt. Sett i det lyset,
selskapene besøkte oss oftere og
knapper
og
glansbilder.
Den
store
så kan det kanskje være lurt å dele litt
oftere, så registrerer jeg en gradvis
positivismen knyttet til olje- og gass
på godene.
holdningsendring. Vi har kunnet se
i
nord
kan
blekne,
hvis
ikke
oljeseldet gjennom vårens tumulter knyttet
til seismikkskyting utenfor Vesterålen skapene bidrar til at Nord-Norge skal KLIMAENDRINGER:
utvikles, ikke utnyttes. Mange sier
Klimaendringene vil gi størst utslag i
og Lofoten, og Norges Fiskarlag sin
at
hvis
vi
ikke
får
noe
igjen
så
kan
nord. Mange vil protestere, for med
stevning (midlertidig forføyning) av
oljen
bare
ligger
der.
Vi
trenger
ikke
den kalde forsommeren vi hadde i år,
staten for retten for å stoppe seiså
bruke
alle
ressursene,
kanskje
de
i hvert fall i Finnmark, hevdes det at
mikkskyting. Det at Norges Fiskarlag
kan komme til nytte for barnebarn
det ikke er klimaendringer på gang.
tapte saken vil neppe bidra til å roe
og
oldebarn.
Det
er
en
holdningsendVi som bebor de kalde områdene i
gemyttene, men kanskje heller forring
på
gang.
Jeg
værer
den,
Bellona
landet har oppfattet ordet klimaendsterke konflikten. Jeg tror at det må
ring, som endring til det bedre. Men
være mulig å få til begge deler, både og de andre miljøorganisasjonene
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- Kanskje vinnerne i fiskeriene blir
de fiskeværene som ligger nærmest
feltet?
- Kanskje drivstoffkrevende fiskeri (rekefiske, loddefiske – når det
beskattes) bygges ned til fordel for
Og varmere er det blitt, særlig på vin- «kortreist» fisk. Økte drivstoffpriser
teren. Hos oss merker vi en endring i kan være en utfordring for seifisket
i Nord-Norge, fordi det er et fiskeri
forhold til ras på vår riksveg. Oftere,
på nye steder, til nye tider. Før hadde hvor det letes mye og gås langt etter
seien.
vi snøras, nå har vi i tillegg stein- og
endatil jordras. Jeg tror det er å stikke
hodet i sanda og ikke ta inn over seg Vi kan ane konturene av endringer,
det som skjer. I fiskeriene merkes det også for vårt lokale fiskeri. Klimaendringer i det tempo vi ser konturene av
også. Fisken trekker definitivt nordover. Det kan oppleves positivt nå for er skremmende. I hvert fall virker det
skremmende på meg. Fiskeværets
øyeblikket, men resultatet kan bli at
den kan trekke ut av norske områder. eksistens er så nært knyttet til vær,
vind og temperatur – at unormale
Makrell er tatt i Lyngen. Kanskje
kolmule også kommer? Tørking av
variabler kan destabilisere dette
bosetningsmønsteret. Vi er vant til
fisk har fått et oppsving i Finnmark,
at fiskeriene svinger, at det går opp
etter hvert som tørkeforholdene er
blitt vanskeligere i Nordland. Positivt og ned. Det er en naturlig variasjon
for Finnmark, negativt for Nordland. innenfor rammen av det normale,
men det vi ikke kjenner omfanget av
Iskanten trekker nordover. Isfjorden
på Svalbard var isfri første gang i fjor – det fører til usikkerhet.
vinter. Alle slike indikasjoner bør si
oss at vi må ta inn over oss at endrin- Temaet for dette innlegget er det
ger skjer, kanskje raskere enn vi men- krysspresset fiskeværet konstant er
i. Om fiskeværet som bo- og arbeidsnesker er i stand til å endre hodene
form kommer til å overleve dette
våre.
krysspresset er avhengig av hvordan
Hva gjør vi?
de ulike faktorene virker på hveranJeg har ikke noe enkelt svar, men jeg dre. Men vi som bebor disse utvækjenner at jeg selv må endre modus
rene kan ikke bare lene oss attover og
og tenke annerledes.
skylde på vær, olje eller manglende
- Kanskje det på lang sikt kan bety at fisk hvis det går att og bak.
fisken tas nærmere land?
her har vi dessverre ingen garanti.
Forskerne har ikke lovet oss nordboere spesifikt finere vær. De har lovet
oss endring i klimaet med sikkordene;
varmere, våtere, villere.
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Vi må gjøre noe sjøl. Vi må stå på for
å utvikle arbeidsplasser og det må
gjerne være plass til nye nordmenn.
En av våre gode egenskaper er vår
kjente gjestfrihet og raushet. Om
man bruker energi på å diskutere om
klimaendringene er menneskeskapt
eller ikke, så er beviselig søppel- og
avfallsproblemene våre skapt av oss
selv. Mange bruker havet som søppelplass og hver vår er våre fjærer full
av plastkanner og annen skit som er
kastet over bord. Vi som jobber på
land er ikke mye bedre.
Vi må rydde etter oss!
Fjæra og kaia må ikke se ut som
søppelberg. Av og til føler man seg
hensatt til gatene i Napoli når man
vandrer rundt i enkelte vær. Estetikk
og stedsutvikling holder på å feste
seg under pannebrasken også til oss
som er nordfra. Rydd, mal husene,
luk ugresset og ikke la sparken fungere som den eneste form for utemøbel. Med arbeid, estetikk og respekt
for kultur og bærekraftig utvikling kan
fiskeværene gå framtiden lyst i møte:
- Da blir det spennende å bo i et
fiskevær
- Da blir det sosialt og tett
- Da blir usikkerheten mindre
- Da kan du velge noe annet hvis du
trenger en risikosport!
- Fiskeværet som livsform er opptatt
av å møte framtida.
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1. klasse 2005-2006

Foto:
Trine Holm Larsen

Oppfriskningskurs i matte.

MATTE

Anne-Katrine

Christine

KJEMI
JanTore

Trine

“Håpihavet”,februar2006
noen kjente?

AKVATISK ØKOLOGI

Christine

Ida-MarlenStorhaug

Grabb

Stine

Ida
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Havmus

Mannskapettarinntrålen.
Christineogskatenhennes...somblesluppetfri.

Venter på fangst

Skjell, snegler og sjøstjerner.

Kull2005fikkeksklusivforelesningmedkyst-og
fiskeriminister Helga Pedersen i mai 2006.

Trebilderfrapizzasamlingettersisteeksamenjuni
06.Øverst:Anne-KatrineogØystein.Midten:Eivind,
Anne,JanTore,Stina,TrineogØystein.Nederst:Jan
Tore og Ida.
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Havforskningsinstituttet

Havets Rådgivere

av Trine Holm Larsen (tekst) og Tina Haugland
Klima og miljø har de siste årene har fått et enormt fokus i media. Havforskningsinstituttet (HI) mener varmere hav
er positivt for oss i nord, men drivhusgassene må begrenses.
Vi treffer HIs forskningsdirektør, Ole
Arve Misund, en marsdag på Fiskerihøgskolen. Han kommer direkte fra
et møte med ledelsen av NFH, der
samarbeidet mellom skolen og HI var
tema. Deretter er det Fiskerikandidatens tur til å oppta litt av tiden til
Misund mens han er i Tromsø.
Han forteller at HI er et rådgivende
forskningsinstitutt. De har ansvar for
overvåking, utforsking og rådgiving
av det marine miljøet og de levende
ressursene i de norske havområdene,
samt i de havområdene som Norge
har en interesse i. Havforskningsinstituttet har en stor overvåkings- og
forskningsinnsats. De gir årlige råd

om hvordan vi skal beskatte fiskebestandene og sjøpattedyrene.
Klimautvilkling
I følge Misund sier forskningen at den
globale oppvarmingen ennå ikke har
startet helt, men den vil komme. Det
er det mer eller mindre enighet om.
Svingninger i naturen de siste 10-20
årene skyldes naturlige variasjoner.
- I våre områder er det ca 10 grader
varmere i luften i gjennomsnitt enn
i andre områder på samme breddegrad. Dette skyldes den varme
Nordatlantiske havstrømmen (eller
Golfstrømmen) som gjør havområdene våre så produktive og landet

beboelig. Men nå begynner vi også
så smått å se tegn til den menneskeskapte oppvarmingen i havene våre
der temperaturen øker noe.
Positivt med varmere vann i nord
Ut ifra de kunnskapene vi har fra lang
tid tilbake er det ventet, ifølge forskningsdirektøren, at temperaturen i
havet vil stige med 2 °C i løpet av de
neste 70 årene. - For Barentshavet er
oppvarming av vannet en fordel. Det
vil gi økt primærproduksjon (vekst av
alger og planteplankton) som vil gi
større utbredelsesområde for bunnfisk. Bestander som lever i nord vil få
større beiteområder. Det gjelder for
eksempel torsk, kolmule og sild, som

Foto:JuhaMarilä,Havforskningsinstituttet.
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MISUND og HIs oppgaver:
Overvåking av:
• Fysiske parametere i havet som
- Den ventende temperaturøkningen
saltinnhold, strømforhold, oksygenvil sannsynligvis gjøre Nordland og
innhold og temperatur
Troms til landets best egnede område • Nivå av fremmedstoffer i havet
for oppdrett. Samtidig vil sommer(radioaktivitet m.m.)
temperaturene være avgjørende for
• Miljøgifter
framtida til oppdretterne på Sør- og
• Klimautviklingen
Vestlandet. Det er ikke ønskelig at
• De store fiskebestandene i norske
temperaturen overstiger 18 °C i for
havområder
lange perioder for arter som laks,
torsk og sjøørret. Konsekvensen
Utforskning
vil være at anleggene må flyttes
• Regelmessige tokt som følger
nordover til kaldere vann. - For oss i
utviklingen av torsk i Barentshavet
nordområdene er det ikke sikkert at
(2 ganger pr år), sild, kolmule og
oppvarming av kalde land er negamakrell i Norskehavet, bestandene
tivt eller skadelig, mens det vil være
i Nordsjøen
mer alvorlig for land som allerede er • hovedinntektene til norske fiskere
veldig varme, sier Misund.
• Gir råd om høsting for ca. 35 av
de største fiskebestandene samt
Han fortsetter: - Det kan være
sjøpattedyr (sel og hval)
negativt med varmere vann i sør.
• Totalt «ansvar« for ca 80 bestander
I Nordsjøen vil det kanskje bli for
• Følger den biologiske primær- og
varmt for de artene som er der nå, og
sekundærproduksjonen
sørligere arter som ansjos og sardiner
vil komme inn fra Biscaya. - Med vår
Rådgiving
teknologi må vi begrense klimau• Råd om høsting for alle trofiske
tviklingen. Vi må redusere CO2 utslipp
nivå, fra tang og tare, plankton til
og finne andre energikilder slik at klifisk og sjøpattedyr.
mautviklingen ikke akselererer, men
• Tang og tare; en halv million tonn
begrenses, understreker Misund.
høstes til en verdi av ca 1 milliard
kroner.
- Menneskets forbruk av drivhusgasser vil på sikt gi en oppvarming, og
Viktige hjelpemidler; datamateriale
denne kunnskapen som mange for• Russernes temperaturmålinger i
skere innen meteorologi, fysikk med
det såkalte «Kolasnittet« fra 1904
flere frembringer om global oppvar• Fangstdata fra ca 1960
ming og klimaendring, må vi ta svært • VPA (Virtuell Populasjons Analyser)
alvorlig, avslutter Misund.
data fra rundt år 1900
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har hatt naturen med seg de siste
årene, og bestandene har økt.

Forskningsdirektør Ole Arve Misund (51)
Havforskningsinstituttet i Bergen (HI)
Ansvarsområdet er instituttets programmer og
prosjekter. Formell nestleder av HI.
Utdanning:
Doktorgrad i fiskeribiologi 1991, Universitetet i
Bergen. (Professor Kjell Olsen, tidligere rektor ved
NFH, var opponent).
Bakgrunn/erfaring:
Kommer fra fiskermiljø på Romsdalskysten
(Misund).
3 år innen fiskeri; ringnot, line og trål.
Jobbet et år i Sør-Frankrike for et institutt som
heter IRD i Montpellier.
Sitter i ulike råd og utvalg.
Jobbet ved HI siden 1991.

Fangstanalyse.
Fra venstre:
SveinA.Iversen,HelgaGill
og Merete Kvalsund.
Foto:KjartanMæstad,
Havforskningsinstituttet.
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Fra klimaforskning på Sørpolen til Lofotfiske i Barentshavet
av Direktør og leder av Sørpoltraversen 2007-2008 Jan-Gunnar Winther og nettredaktør Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Fisken i Lofoten og isen i Antarktis er begge påvirket av et klima i endring. Mens lofottorsken trekker
nordover i Barentshavet, vil is som smelter i Antarktis gi et globalt fingeravtrykk gjennom økt havnivå.
Havet kan stige
Innlandsisen i Antarktis utgjør
91,8 prosent av all is på land i
verden. Forsvinner én prosent av
denne giganten vil verdenshavene
stige med mer enn 50 cm. En
halv meters økning av havnivået
høres kanskje ikke så mye ut, men
virkeligheten er at det vil påvirke
millioner av mennesker som i dag
lever nær kysten, spesielt i Asia.
Noen få prosent reduksjon av isen
i Antarktis får derfor dramatiske
konsekvenser.

Klimasvar
I vinter deltok forskere og teknikere fra fire nasjoner på en nesten 3000 km lang ekspedisjon i
Antarktis i forbindelse med Det
internasjonale polaråret. Et av
målene med Sørpoltraversen, som
ekspedisjonen gjerne kalles, var
å studere endringer i ismassene
i Antarktis. Dette kan gi verdifull
informasjon om hvordan isen i
Antarktis påvirker havnivået. Underveis boret vi iskjerner som gir
informasjon om variasjoner i temperatur, nedbør og atmosfærens
Nyere data tyder på at isen både i sammensetning gjennom de siste
Antarktis og Arktis forsvinner i et
tusen år. Vi forsket også i ukjente
tempo som forskere for få år siden områder som drenerer ut enorme
ikke hadde forutsett. Hvor stor
ismengder mot havet. Når datahavnivåstigningen blir, vil i stor
ene som ble samlet inn er ferdig
grad avhenge av hvor hurtig is fra analysert, vil de være med på å gi
de store innlandsisene i Antarktis svar på et av de store klimaspørsog på Grønland strømmer mot ha- målene – hva skjer med ismassene
vet der de kalver. Hva som påviri Antarktis?
ker denne dynamikken er fortsatt
i stor grad ukjent, og det er derfor Varmere Barentshav
vesentlig usikkerhet knyttet til
Oppvarmingen som påvirker isen i
hvor stor havnivåstigning vi kan
Antarktis har også stor betydning
vente oss.
for forholdene i Barentshavet.

Temperaturen i vannmassene i
Barentshavet har økt gjennom
en lengre periode. Likedan er
det endringer i atmosfæren over
Barentshavet. Barentshavet har
vært isfritt om sommeren de
siste årene, og nærmere år 2100
forventes det at området også vil
være isfritt om vinteren.
Økosystemet i Barentshavet er
et av de rikeste, reneste og mest
produktive av verdens havområder. Barentshavets biologiske
mangfold er stort, med godt over
tre tusen registrerte arter av dyr,
sjøfugl og alger. I en ny rapport
fra Norsk Polarinstitutt (NorACIArapport 2008) – om dagens og
framtidens klimaforhold i Barentshavet og de effekter variasjoner
i klimaet har og kan få på marine
økosystemer, samt nærings- og
samfunnsforhold knyttet til dette
havområdet – diskuteres det blant
annet hvordan klimadrevne endringer i de fysiske og geokjemiske
prosessene påvirker de biologiske
systemene i Barentshavet.

Utgangspunktet er observerte
endringer i biologiske forhold i relasjon til blant annet temperaturendringer og isforhold i Barentshavet, og i tilsvarende havområder
i Arktis. I rapporten er det sett på
klimaeffekter på plankton, fisk,
bunnsamfunn, sjøpattedyr og
sjøfugl. Her understrekes det at effekter av klimaendringer må sees
på tvers av organismegrupper og
biologiske systemer, og at det er
usikkerhet knyttet til hvordan de
ØkosystemetiBarentshaveteretavderikeste,renesteogmestproduktiveavverdenshavområder.Det enkelte komponentene i økosystebiologiskemangfoldhererstort,medgodtovertretusenregistrertearteravdyr,sjøfuglogalger. met vil reagere på klimaendringer.
Foto: Cecilie von Quillfeldt/Norsk Polarinstitutt.
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Svingninger i loddebestanden
Et varmere Barentshav kan føre til
at viktige fiskebestander endrer
sin utbredelse. I rapporten blir
det vurdert om klimavariasjoner
kan føre til endringer i artssammensetning og bestandsstørrelser.
Eksempelvis kan store årsklasser
av norsk vårgytende sild utøve
stort beitepress på loddelarver.
Dette vil redusere loddebestanden
sterkt. Lodda er et viktig byttedyr
for torsk, og svingninger i loddebestanden har stor betydning for
torskebestanden.
De tradisjonelle gytefeltene for
nordøstarktisk torsk i Lofoten er
allerede til en viss grad erstattet
av gytefelt utenfor Vesterålen,
Troms og Finnmark. Ifølge rapporten regner man med at torsken
fortsatt vil ha sine gytefelter langs
Nord-Norge, men for lodda, som
har mindre rekkevidde, vil mulige
gytefelt i et varmere hav kunne
forskyves helt til Novaja Zemlja,
Svalbard og Frans Josefs land. I
framtiden vil kanskje betegnelsen
«lofotfiske» være geografisk misvisende og heller fungere som en
påminnelse om hvor torsken ble
fisket i «gamle dager».

til endringer i artssammensetning
og andre prosesser i det bentiske
samfunnet som følge av klimaendringer. Man tror at dersom
temperaturen fortsetter å øke
kan det føre til økt innvandring av
sydlige fiskearter. For eksempel
er det allerede betydelige økte
mengder kolmule vest i havområdet. Makrell er også observert
tett opp mot Barentshavet. Det
stilles spørsmål om hva som kan
skje dersom disse artene oppholder seg i området over lengre tid
og beiter ned dyreplanktonet som
kommer inn fra Norskehavet.

Endret biologisk produksjon
Mindre havis vil føre til at arter
som lever i nær tilknytning til havis vil få redusert sine leveområder. Det er sannsynlig at Barentshavets nærmere 3000 isbjørner vil
bli færre i løpet av de kommende
tiår. Andre isavhengige marine
pattedyr vil sannsynligvis følge
samme mønster. Sjøtemperatur,
havstrømmer og vindretninger
påvirker tilgjengeligheten av sjøfuglenes byttedyr. Sjøfugler som
er avhengig av havis vil få redusert
sin utbredelse og i enkelte tilfeller
forsvinne helt på lang sikt. Et eksempel her er ismåke, som henter
Nye arter
sin næring i iskanten eller i råker
Det er også stor usikkerhet knyttet inne i selve isen.
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Jan-Gunnar Winther (46)
Direktør Norsk Polarinstitutt (NP)
leder Sørpoltraversen 2007/2008
Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten

Arbeidserfaring:
Først seks år i SINTEF. I Polarinstituttet fra 1994.
Har hatt flere lederstillinger i NP, deriblant vært
forskningsdirektør. Deltatt og ledet en rekke
ekspedisjoner til Arktis og Antarktis.
Utdanning:
Doktorgrad i polar hydrologi fra Norges Tekniske
Høgskole (1993).

Overfiske og klima
I rapporten stilles det spørsmål
om det er mulig at den eksisterende strukturen i Barentshavet greier å absorbere et økende antall
endringer i tetthet og utbredelse
av arter, eller om vi får en omfattende endring i økosystemets

Iskjerneboring.UnderSørpoltraversenbledetboretiskjernersomkangiossviktiginformasjonomvariasjoneritemperatur,nedbørogatmosfærenssammensetning
gjennom de siste tusen år. Foto: Stein Tronstad/Norsk Polarinstitutt.
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struktur. Her blir det blant annet
vist til eksempel med overfiske.
Det er derfor holdepunkter for å
si at risikoen for en omfattende
endring øker med annen menneskeskapt påvirkning i økosystemet
samtidig med endringer i klimaet.
Verdifulle områder
I helhetlig forvaltningsplan for
det marine miljø i Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten
(forvaltningsplan Barentshavet)
er noen områder identifisert som
spesielt verdifulle og sårbare.
Disse områdene er valgt ut på
grunn av blant annet stor produksjon og konsentrasjon av arter,
stor forekomst av truede eller
sårbare naturtyper, nøkkelområder for ansvarsarter, truede eller
sårbare arter, og forekomst av viktige nasjonale eller internasjonale
bestander av enkelte arter i hele
eller deler av året. Både lokalisering og størrelse på verdifulle og
sårbare områder kan endre seg
med tiden fordi klimaet påvirker
utbredelse og mengde havis, snøforholdene, dypvannsdannelse,
havnivå, saltholdighet, vindmønster og surhetsgrad som i sin tur
påvirker blant annet bestander,
utbredelse og næringsgrunnlag.

Fra økosystem til samfunnsliv
Fordi en god del av næringsgrunnlaget for mennesker i området er
relatert til Barentshavet, vil klimaendringer også få følger for næringer og samfunn. I dag foregår det
petroleumsvirksomhet i områder
som er isfrie året rundt. Dersom
havisen blir borte i hele Barentshavet, vil dette føre til et økende
press for å åpne hele Barentshavet
for oljevirksomhet. Samtidig vil
nye seilingsruter og fiskefelter tas
i bruk.
Vi har kalt denne artikkelen for
«Fra klimaforskning på Sørpolen
til Lofotfiske i Barentshavet» for
å symbolisere at klimaendringer
er grensesprengende fordi de gir
utslag over hele kloden. Og for
å understreke at klimaendringer
ett sted kan få konsekvenser helt
andre steder, slik som når isen i
Antarktis påfører mennesker i Asia
store problemer. Eller i Nord-Norge for den saks skyld. Og at næringer slik som Lofotfisket vil påvirkes
ved at torsken trekker nordover og
bort fra de tradisjonelle gyteområdene i Lofoten. Klimaendringer får
alvorlige konsekvenser for bosetting, samfunnsliv og næringsaktivitet. Det er likevel ikke grunn til
å svartmale situasjonen. Internasjonale avtaler og det nasjonale

Elin Vinje Jenssen (36)
Nettredaktør, Norsk Polarinstitutt
Arbeidserfaring:
Nyhetsjournalist, webjournalist, frilansjournalist, kursinstruktør, norsklærer for fremmedspråklige
Utdanning:
Hovedfag i sosiologi fra NTNU (2001)

rammeverket rundt forvaltning
av ressurser og miljø legger ingen
hindringer i veien for at forvaltningen kan ta hensyn til klimaendringer. Særlig er forvaltningsplanen
for Barentshavet et viktig redskap
her. Men dobbel medisinering
trengs; vi må både redusere
utslippene av drivhusgasser og tilpasse oss den oppvarmingen som
uansett vil komme.

Forskere fra Norsk Polarinstitutt på tokt i isen med forskningsfartøyet R/V Lance. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

www.npolar.no
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Erlend Johnsen (23)
Honningsvåg

TINA HAUGLAND (25)
KÅRVIK, TROMSØ

Erfaring:
Jobbet innenfor fiskeindustri og
som fisker. Har også erfaring fra
hotell og servicenæringen, samt rus
og psykiatritjenesten. I tillegg jobbet som lærervikar.

Erfaring:
Har jobbet på Havbruksstasjonen i
Tromsø.

Utdannelse:
Ferdig med bachelor i fiskerifag til
jul.

Fremtidsplaner:
Mastergrad i Innovasjon, organisasjon og ledelse. Har veldig lyst til å
starte opp egen bedrift en gang i
fremtiden, men satser på å opparbeide en god del erfaring først.

Fremtidsplaner: Store planer; jobb
innenfor noe spennende i fiskerieller oppdrettsnæringen.

Utdannelse:
Bachelor i fiskerifag.

Stian Ribsskog Staven (26)
FLATANGER, Nord-Trøndelag
Erfaring:
Jobbet 1 år som røkter i kommersielt oppdrett og har fagbrev i faget
akvakultur.
Utdannelse:
Fagbrev i akvakultur. Ferdig med
bachelor i fiskerifag våren 09.
Fremtidsplaner:
Få meg en jobb jeg trives godt og
tjener bra i, helst innenfor havbruksnæringa.
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Christine Gundersen (22)
Tromsø
Erfaring:
Har jobbet som klinikkassisten ved
Tromsø Veterinærsenter siden høsten 2004. I styringsgruppa til Håp i
Havet 2008.

STINE EGELAND (22)
SIREVÅG, ROGALAND
Erfaring:
Sesongvikar i pelagisk fiskeforedling- og rekeforedlingindustri. Butikkmedarbeider deltid ved siden
av studiene.

Anne-Katrine Meland (23)
Lovund, Nordland
Erfaring:
Røkting av ulike oppdrettsarter på
Lovundlaks og Havbruksstasjonen
i Tromsø, vaksinering og småskala
fôrproduksjon i regi av Akvaforsk.

Utdannelse/Kurs:
Kongsbakken videregående skole
(02-05). Bachelor i fiskerifag (0508). Har tatt flere kurs innen fôring
og vaksinering av hund og katt.

Utdannelse:
Bachelor i fiskerifag.

Har i skoleferier i ti år vært produksjonsmedarbeider ved Nova Seas
lakseslakteri. Hovedsakelig i produksjonen, men også noe mikrobiologisk prøvetaking. Medarbeider
i Nofima Fiskeriforsknings prosjekt
for utvikling av nye slaktemetoder
for laks. Har i studietida i Tromsø
også jobbet på Tromsdalen Fisk.
Styremedlem i Kystinkubatoren AS
på Helgeland.

Fremtidsplaner:
Master i fiskeribiologi med fokus
på sjøpattedyr. En spennende og
utfordrende jobb der jeg får brukt
utdannelsen min.

Fremtidsplaner:
Bachelor og Master i Matvitenskap med spesialisering innenfor
produksjon og utvikling av næringsmidler. UMB.
Ønsker å jobbe innen næringsmiddelproduksjon og produktutvikling,
gjerne hjemme i Rogaland.
Det å kunne kombinere kunnskap
om næringsmidler fra både hav og
land virker spennende.

Trine Holm Larsen (40)
Harstad
Erfaring: Jobbet i Posten i Oslo
fra 1988-2005 med sortering av
pakkepost, postkasserer på postkontor, regnskap, fakturering og ca
8 år som informasjonsansvarlig på
Postens Godssenter, Alnabru (Oslo).
Jobbet hos Tromsdalen Fisk.

Utdannelse/Kurs:
Bachelor i fiskerifag. TV-Skolen (94),
Postskolen, trinn 1 (postkasserer) +
diverse kurs i Posten innen fakturering, regnskap og informasjon
1988-2005, Romerike Folkehøgskole, teaterlinja (87-88), Heggen Videregående, Naturfaglinja (84-87).
Fremtidsplaner:
Master i fiskeribiologi. Har lyst til å
forske, eller jobbe med andre utfordrende og interessante oppgaver
med utgangspunkt i havet.

Utdannelse:
Bachelor i fiskerifag.
Fremtidsplaner:
Bruke mine beste evner til det
beste for samfunnet
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Bunnhabitater

Hvorfor burde vi bry oss?

av professor Claire W. Armstrong, NFH, Universitetet i Tromsø

I de senere år har det blitt uttrykt økende bekymring for situasjonen for fiskebestander i alle verdenshav.
Ifølge FAO viser mer enn 70 % av verdens kommersielt viktige fiskebestander en negativ utvikling. Overfiske har fått mest oppmerksomhet og har blitt pekt på som den viktigste årsaken til nedgangen i bestandene. Men kan det være at andre forhold også virker inn?
Hus for fiskene
Mye oppmerksomhet har blitt viet
endringer i havet slik som økning i
temperatur og surhetsgrad. Blant
annet har førstnevnte ofte blitt
påpekt som sentral i forbindelse med
sammenbruddet i torskebestanden
utenfor Canadas østkyst. Men også
de fysiske miljøene i havet kan være
av betydning. Langs kysten av Norge
har uttrykket «lys i husan« fått mye
oppmerksomhet etter at fiskeriminister Helga Pedersen lanserte det
i forbindelse med sin fiskerpolitikk.
Men hva med fiskene – hva med «husene« deres? Vi vet for eksempel at
så å si alle fiskearter har en eller flere
perioder i sitt liv hvor de opererer på
havbunnen, eller i kystnære områder.

Dette kan være for gyting, eller som
egg eller i larvestadiet, eller også som
ungfisk i oppvekstområder. Noen
arter oppholder seg hele livet på bunnen. Ulike arter benytter forskjellige
bunnhabitater i ulike deler av livssyklusen. Imidlertid vet vi veldig lite
hvordan disse bunnmiljøene påvirker
bestandsstørrelser, og slike forhold
tas ikke med i bestandsestimater. Vi
vet for eksempel forsvinnende lite
hvordan tap av enkelte bunnhabitater
påvirker viktige kommersielle bestander.
Habitater i endring
Dette er et tankekors all den tid
vi opplever at bunnhabitater flere
steder står overfor store endringer.

Dypvannskorallrev utenfor Sørøya i Finnmark. Foto: Havforskningsinstituttet.

Internasjonalt har det vært uttrykt
stor bekymring for tropiske korallrev, mangroveskoger langs kysten,
sjøgressområder og lignende. Eksempler fra norske forhold som
bekymrer eksisterer også. Forskere
på Havforskningsinstituttet har
estimert at mellom 30 og 50 % av
alle dypvannskorallområder langs
norskekysten er skadet eller ødelagt.
Her er det bunntrål som står bak
ødeleggelsene. NIVA har påpekt en
betydelig tilbakegang i sukkertare
langs kysten av Vestlandet. Her mener man at overgjødsling fra menneskelig aktivitet både til lands og til
vanns trolig er hovedårsaken. Begge
disse habitatene har betydning for
marine arter. Disse habitatene kan
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imidlertid også karakteriseres som
relativt karismatiske i den forstand at
de er attraktive å beskue (se bilder).
Ergo har disse habitatene verdier
utover det som er forbundet med
eksempelvis fiske. Imidlertid er det
verdt å merke at også en mengde
mindre karismatiske habitater er viktig for fiskearter, og vi vet svært lite
om hvordan disse habitatene påvirkes
og påvirker. Å forvalte fiskeri uten å
ta med effektene på bunnhabitater
som igjen innvirker på fiskeriene kan
ha store økonomiske konsekvenser
på sikt. At fisk mister det foretrukne
tilholdssted og må velge et mindre
attraktivt alternativ, eller et alternativ
som er lengre unna, kan være med på
å redusere vekst, gyting og lignende.
Dermed reduseres den totale mengden tilgjengelig fisk for fisket.
Habitat og økonomi
Ressursøkonomer har siden midten
av 1950-årene påpekt at mangelen
på begrensning i fiskeinnsats kan
medføre at det fiskes mer fisk enn
det som ville maksimere både økonomisk og biologisk utbytte. Så lenge
det eksisterer profitt i fisket utover
det som kan oppnås andre steder, vil
kapital tiltrekkes fisket og fiskeinnsats
øker. Mer innsats tiltrekkes fisket så
lenge det eksisterer slik ekstraordinær profitt, og innsatsen økes til
profitten er fisket opp. Resultatet er
at den enkelte fisker opererer uten å

ta hensyn til effekten eget fiske har
på andre, for om han eller hun ikke
tar fisken så fort som mulig, så gjør
noen andre det. Dette har blitt omtalt
som allmenningens tragedie. I mange
land, slik som Norge, reguleres nå
adgang og uttak fra fiskeriene for å
unngå denne «tragedien«. Men allikevel gjenstår det en allmenningens
tragedie som ikke reguleres. Så lenge
det ikke eksisterer begrensninger i
forhold til fiskets effekt på habitater,
vil den enkelte fisker ikke ta hensyn
til at egen ødeleggelse av bunnmiljø
påvirker andre fiskere (og en selv på
sikt) negativt. Fiskebestandene som
allmenning korrigeres for ved fiskeriregulering, men bunnhabitatene
som allmenning ligger fortsatt i stor
grad åpen. Konsekvensen er dermed
at man fisker for hardt på bunnhabitatene, slik at inntekter fra fisket blir
lavere enn de kunne vært dersom
man tok hensyn til effektene som
fisket har på disse miljøene.
Forskning
Ved Norges fiskerihøgskole har en
rekke ressursøkonomer studert og
modellert habitat-fiskeri sammenhenger i den senere tid. Preliminære
resultater viser at det eksempelvis ser
ut til å være sammenhenger mellom
den rødlistede ueren langs norskekysten og nedgangen i dypvannskorallforekomster. Modelleringer viser
hvordan fritt fiske, men også forval-
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Utdanning:
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stipendiat og senere ansatt på NFH. Jobber
på flere internasjonale prosjekter som ser på
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tede fiskerier, resulterer i ødeleggelse
av bunnmiljøer, noe som igjen har
negativ effekt på fiskebestander. Hva
dette koster i tap av inntekter kan
være betydelig.
Regulering av bunnhabitater
I Norge har man tatt tak i noen av
disse forholdene, og det eksisterer i
dag begrensninger på hvor bunntrål
kan benyttes. Dette er imidlertid hovedsakelig på grunn av redskapskonflikter og arealprioriteringer. Siden
slutten av 90-tallet har man begynt
å stenge områder med eksempelvis
store dypvannskorallforekomster, og
det er et strengere lovverk på plass
med hensyn på hvordan fisket skal
foregå i nærheten av kjente forekomster. Hvorvidt disse reguleringene faktisk fungerer er imidlertid ikke klart.
Og tatt i betraktning at dette kun er
én av en myriade viktige bunnhabitater viser at det ennå er en lang vei å
gå før vi har avverget tragedien.

DypvannskorallrevutenforSørøyaiFinnmark.DehvitekoralleneundertorskenerLopheliapertusa,enav
de mest vanlige koralltypene i våre farvann. Foto: Havforskningsinstituttet.

Unike forsøksfasiliteter
- Landanlegg
- Fiskehelselaboratorium
- Sjøanlegg

www.havbruksstasjonen.no
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Miljøfokus er framtida for norsk laks
av Arne Hjeltnes, kommunikasjonsdirektør Marine Harvest, foto: Marine Harvest

Den aukande miljøinteresse
rundt maten vår, kvar den kjem
i frå og korleis den vert produsert, kjem til å skapa ei fantastisk
framtid for norsk fiskeoppdrett.
Det krev sjølvsagt at næringa tek
ansvar, men ingen andre matprodusentar har ei slik ljos framtid som
oss. Eller eit så godt utgangspunkt
om du vil.

Når me ser at matvareprisane stig og
prisen på alle ingrediensane i föret
stig, så vil det vera den mest förøkonomiske som vert miljøvinnaren.
Sjølv når ein byrjar å snakka om kortreist mat, vil ein laks frå Noreg vera
meir miljøvenleg i ein butikk i Paris,
enn eit stykke storfjekjøt, som berre
har reist nokre få mil. Food-miles har
vorte eit begrep, men det er total rekneskapen som tel. Kva er fotavtrykket i miljøsamanheng for laksen? Det
lyt me finna ut og dokumentera. Det
vil vera avgjerande for oss å kunne
dokumentera kor bra denne fisken
vår er.

Norsk laksenæring har stort sett vore
på defensiven, når det gjeld miljøfokus på mat. Mange organisasjonar
har vore ute etter den veldige suksessen som laksen har vorte på omlag 30
Eg trur at dei meir filosofiske motår. Det har vore kampanjar om antistandarane til laksoppdrett, som ein
biotika, rømming, innhald av uynskja
kanskje finn mest av i USA, vil verta
stoff og om det å halda fisk i bur.
mindre viktig. Dette heng naturlegvis
saman med at verda kjem til å trenga
Men utviklinga har gått framover
mykje meir sjømat i framtida, enn det
og me ser ei stadig meir ansvarsfull
me kan få frå tradisjonell villfangst.
næring, som skjønar at ein må rydda
Me har allereie sett at haldningane til
opp, dersom ein skal vinna forbruoppdrett i USA er i ferd med å endra
karane. Viss me brukar havet som
seg.
åker, passar på at miljøet ikkje vert
øydelagt der me driv med oppdrett
Kva skal me gjera? Sitte roleg å venta
og sørger for at föret er reint og ikkje
på at tidevatnet ber oss inn. Nei, me
inneheld utryddingstrua artar, så
må sjølvsagt vera på banen. Det er
kjem fiskeoppdrett til å verta vinnarein tosidig satsing. Me må rydda opp
en hjå forbrukarane.
i eige hus, produsera ein fin fisk som
ikkje skapar miljøproblem i havet
For ingen kan konkurrera med laksen,
eller i elvene.
når det gjeld kor mykje fôr som
skal til for å laga eit kilo mat. Ingen
Me må redusera rømming. Det er eit
er i nærleiken. Medan ein på land
problem på to områder; fordi forbrubrukar store mengder för og plass til
karane opplever det som forurensing
å driva med kjøtoppdrett, er havet
og på den måten får laksen eit dårleg
ein fornybar ressurs. På land er det
image. På den andre sida er det
allereie konkurranse mellom dei som
sjølvsagt skadeleg for økonomien vår.
vil dyrka mat til biodiesel og dei som
Laks som rømmer er tapte kroner.
vil beita dyr til mat.
Me lyt opptre saman, som ein koordinert næring. Konkurrentane våre
er ikkje andre laksoppdrettarar, men
folk som sel andre protein.
Det er kampen om middagsmaten
me er med på.

Arne med laksewrap

Jo meir interesse som vert skapt
rundt laksen, jo betre er det for alle.

Arne Hjeltnes (45)
Kommunikasjonsdirektør Marine Harvest
Arbeidserfaring:
85-87 Markedskonsulent i Sparebankforeningen
Tekstforfatter i reklamebyrå.
TV-karriere i NRK og TV2
03-05 representant for Eksportutvalget for fisk
(EFF) i Hong Kong.
05 reiselivsutsending i New York , Innovasjon
Norge.
Siden 1993 har han utgitt en rekke bøker.
Utdanning:
Nesten ferdig utdannet siviløkonom fra BI

Laks er trass alt berre omlag 7% av
sjømatmarkedet, så me lyt utvikla
laksemarknaden saman.
Det er bra for Salmar at Marine Harvest lagar lakserwap med McDonalds
og det er bra for Marine Harvest at
Salmar lagar laksepølse med Mills.
Men til sjuande og sist er det
sjølvsagt kvaliteten og smaken det
kjem an på.
Det er mat me trass alt snakkar om.
Me må anstrenga oss til det ytterste
for å produsera ei super råvare som
folk har lyst på.
Lakseoppdrett kan verta ei sterk
bærekraftig næring
- viss me vil.
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Environmental perturbation and fish populations:

Are fish in hot water?

av professor Malcolm Jobling, NFH, University of Tromsø. e-mail: malcolm.jobling@nfh.uit.no
The theme of this issue of Fiskerikandidaten is ‘The environment’; this
has become a hot topic. The word
environment crops up in many different contexts; in scientific literature,
in the titles of meetings and conferences, in legislative and regulatory
documents, in the media and popular
press and on a multitude of internet
sites. Discussions about the environment often revolve around ecology,
although laymen that take part in
these discussions may not be aware
of this. We can define ecology as the
study of the relationships between
organisms and their physical and
biological environments, or the study
of the spatial and temporal patterns
of the distribution and abundance
of organisms, including causes and
consequences.

or over-exploited, and a number of
formerly productive stocks have collapsed. For some stocks there are few
signs of recovery despite the imposition of reductions in fishing effort in
an attempt to increase spawning biomass. The status of several Atlantic
cod, Gadus morhua, stocks illustrates
this latter point. Further, a number of
fish species have become scarce in,
or are now absent from, areas where
they were once abundant, either as
a result of over-exploitation or as a
consequence of habitat degradation
(Fig. 1).

Several fish species are now on the
‘red list’ of threatened or endangered
species. Although not generally the
main target of commercial fisheries,
elasmobranch fishes (sharks, skates
and rays) are strongly represented
When asked about my line of work I
on the ‘red list’. Elasmobranchs are
often reply that I am a fish ecophysi- usually taken as by-catch, rather than
ologist. What does this mean?
target, species but appear to be parEcophysiology is a branch of ecology, ticularly vulnerable due to their comand fish ecophysiology is concerned
bination of life history traits. Most
with the study of how the physiology are slow-growing, long-lived, lateof fishes is affected by environmenmaturing species that produce few
tal changes. It encompasses acute
offspring; many give birth to small
responses made to sudden change as numbers of live young after a gestawell as the physiological mechanisms tion period lasting several months.
involved in adapting to long term environmental changes. In this article I In addition to the influences of
will use examples from ecophysiologi- direct exploitation on fish stocks,
cal studies to illustrate how environ- environmentalists and conservation
mental change can have an impact on biologists are becoming increasingly
fish reproduction and development.
concerned that some fish populations
are at risk due to the impacts of huThe sub-title of this article is ‘Are fish man activities on aquatic ecosystems.
in hot water?’ This requires explana- A case in point is the potential for
tion. When an Englishman says that
habitat degradation as a result of the
he is in hot water he will usually
release of industrial, agricultural and
mean that he is in serious trouble, so domestic wastes into aquatic envithe question is ‘Do we have evidence ronments. Aquatic environments are
that fish populations are in trouble?’ particularly susceptible to such forms
of pollution because there is considThe status of fish stocks
erable intentional release of domesMany of the world’s commercial
tic sewage effluent and industrial
fish stocks are either fully-exploited
wastes into rivers, lakes and the sea.
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and then appointed Professor of Aquaculture in
1986.
They also receive a lot of accidental
releases of chemicals from spills,
run-off from land, and atmospheric
deposition. The pollution pressure
on aquatic habitats has increased
with the increase in industrialisation
and urbanisation, and greater use of
water resources as a result of human population growth. This has led
to the situation that over half of the
flow in some rivers of densely-populated, industrialised nations may be
made up of a combination of industrial and domestic effluents. When it

Fiskerikandidaten 2008

31

is also considered that over 100,000
man-made chemicals are in everyday
use, it is certain that many chemicals
enter aquatic environments in considerable quantities.

humans are, however, often similar in
a wide range of animals. This means
that if a drug exerts an effect on a
human patient it is also likely to influence the physiology of a fish.

Medicines:
Drugs and pharmaceutical agents
Drugs, pharmaceutical agents and
their metabolites that reach aquatic
environments have a high likelihood
of acting as EDCs. This is implicit in
the nature of these chemicals; they
have been developed to exert effects
on specific chemical reactions and
biochemical pathways in human
subjects when given at low doses.
The pathways that are drug targets in

Figure 1. Long-term degradation of aquatic habitats can give seasonal die-offs of fish
as a result of oxygen shortages, and acute fish kills can occur following accidental
releases of chemical pollutants into ponds, lakes and rivers. Photo: USFWS.

is the synthetic steroid ethinyl-oestradiol (EE2). EE2 is the main active
ingredient in the contraceptive pill.
The steroid and its metabolites are
present in the urine of women who
take this pill. The steroid chemicals
The issue to be discussed is not if pol- Do drug residues reach aquatic
reach rivers and lakes in the effluents
environments in significant quantilutants enter aquatic environments,
from sewage treatment plants and
but whether or not they are having
ties? The answer is almost certainly
can have feminizing effects on fish.
significant effects on aquatic wild-life. yes. Many drugs and pharmaceutical Male fish can display female characIf the answer is in the affirmative,
agents are either not, or are only par- ters, start to produce the egg-yolk
there is a rider; are the effects gener- tially, degraded in sewage treatment precursor vitellogenin, and become
ally positive or are they mostly nega- plants. As an example, antidepressant infertile. Sometimes they become
drugs at concentrations of ca. 10-400 intersex individuals, and some male
tive? Negative effects could range
ng/L have been detected in sewage
from mass fish mortalities observed
fish may even be sex-reversed. In inin lakes or rivers that have been sub- outlet effluents in Tromsø (Langnes,
tersex males parts of the testes (male
ject to large chemical spills (Fig. 1), to Breivika, Åsgård and Hamna). This
gonads) contain oocytes (female
more subtle, and difficult to detect,
means that drug residues are contin- germ cells) and the reproductive
long-term effects arising from distur- uously being discharged into rivers,
ducts may be malformed. In sexbance to the animal’s physiology. The lakes and the sea, leading to chronic reversed males the gonads look like
disruptive effects may not become
exposure of aquatic organisms to low ovaries (female gonads), and contain
apparent until years after exposure
concentrations of these bioactive
only oocytes, even though the fish is
agents.
of the animal to the pollutant, and
a genetic male.
in some instances the changes can
be so subtle that several generations Drug residues and pharmaceutiThere are several other pharmaceutimay be needed before the effects can cal agents may interfere with many
cal agents that are EDCs with effects
physiological processes in aquatic
be detected at the population level.
on fish reproduction. Diethylstilbeorganisms, but it is the effects on
strol (DES) was previously widely
fish reproduction that have been
A special category of pollutants:
used as a growth promoting agent for
most studied. Some of the chemicals cattle, and to emasculate cockerels to
Endocrine disrupting chemicals
are oestrogenic and others androEndocrine disrupting chemicals
produce quick-growing, heavy-musgenic; oestrogen is the term used
(EDCs) are defined as substances
cled capons. DES causes deformities
to describe the female sex steroid
that perturb the endocrine system
to the reproductive organs of fish,
by interfering with the production or hormones, whereas the androgens
and can reduce fertility or induce steaction of hormones. EDCs can mimic are male sex steroid hormones. One rility. As a final example, trenbolone,
example of a pharmaceutical agent
the action of natural hormones, i.e.
a synthetic androgen, is a potent EDC
that has effects on fish reproduction that can affect fish reproduction.
act as hormone agonists, they can
oppose the action of the natural
hormone, i.e. act as antagonists, or
they can affect hormone synthesis,
release, transport and metabolism.
We now know that there are many
EDCs found in aquatic environments;
some are natural and others are
man-made.
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Release of steroids
to the water

Plant sterols
(e.g. stigmasterol)
from wood pulp

Pregnenolone

—

Androstenedione →

Conversion to steroid hormones
by bacterial metabolism

TESTOSTERONE

Absorption by fish
Biological effects due to
endocrine disturbance

Figure 2. Aquatic bacteria and fungi can convert the plant sterols (phytosterols) present in wood extracts into bioactive steroids that
may adversely influence reproductive physiology of fish. Testosterone is a potent male sex steroid hormone (androgen) that can act
as an endocrine-disrupting chemical (EDC), leading to masculinisation of female fish.

Trenbolone is an anabolic steroid
used as a growth-promoting agent
in beef cattle production in some
countries, such as USA. The steroid
is administered by implantation into
the ear lobe, but some of the steroid
and its metabolites are excreted in
the urine of the treated cattle. These
residues reach ponds, lakes and
streams in the effluent from beef
cattle feedlot units. Trenbolone and
its metabolites have masculinising effects on female fish. Fertility is often
reduced, i.e. few eggs are produced
and these are of poor quality, and the
female fish may develop male sexual
characters.
Agricultural chemicals:
Pesticides, fungicides and herbicides
Pesticides, fungicides and herbicides
are likely to be potent EDCs because
they kill organisms by interrupting
vital metabolic processes. In other
words, chemicals that interfere with
the metabolic pathways of target organisms are also likely to have effects
on the biochemical reactions and
physiology of non-target species. Several agricultural poisons are known
to be EDCs. Perhaps the best known
of these are chlorobenzene derivatives, such as DDT and methoxychlor,
and PCBs, such as chlordane, aldrin,
dieldrin and mirex. These synthetic
chemicals are soluble in fat, but not
in water, and they usually remain
stable for weeks or months after
application. Although many of these
chemicals are no longer in use several
are still present in the environment at
sufficiently high concentrations to act
as EDCs; POPs, persistent organic pol-

lutants, may be used as the generic
term to describe them.
Tributyltin (TBT) is another manmade chemical known to act as an
EDC in aquatic organisms. TBT has
been added to paints used on ship
hulls and other marine structures;
the chemical hinders the settlement
and growth of sessile organisms, so
acts as an anti-fouling agent. TBT induces imposex in molluscs; imposex
refers to the development of a penis
and male reproductive ducts in females. These morphological changes
interfere with egg-laying and often
lead to reproductive failure.

ruption of fish reproduction involved
some of these naturally-occurring
compounds; it was observed that
there was masculinisation of female
fish living downstream from sites at
which effluents from wood-pulping
plants and paper mills were released
into rivers and streams. It seems
likely that the bioactive compounds
are phytosterols or phytosterol metabolites produced by bacterial and
fungal actions on wood extractives
present in the effluents (Fig. 2).

Some plants, most notably legumes,
such as soybean and alfalfa, produce
phytoestrogens; compounds that
mimic female sex steroid hormones
(oestrogens). These phytoestroOther sources of EDCs
genic compounds include genistein,
Several industrial chemicals used as
coumesterol, daidzein and equol.
surfactants and in the manufacture
of plastics and epoxy-resins are EDCs Although the phytoestrogens are not
very potent, there are some recorded
with impacts on fish reproduction.
instances of them acting as EDCs; exSome of these chemicals, which
erting oestrogenic effects that cause
include alkylphenolic chemicals,
perturbations to the reproductive
phthalates and bisphenol-A, are
also present in a range of household physiology of both male and female
fish. This has most frequently been
products, such as washing powders,
liquid cleaning agents and packaging observed in fish held in captivity and
materials. These EDCs may, therefore, given feed pellets containing large
be discharged into rivers and lakes as amounts of soybean meal. In male
fish the results of consuming such
components of both industrial and
domestic sewage effluents; although feeds may be reduced sperm producmost are not particularly potent they tion, decreased activity of the sperm
and the induction of synthesis of the
can occur at concentrations that are
high enough to disrupt the reproduc- egg-yolk precursor vitellogenin in
tive physiology of the fish present in the liver. Females may suffer disruptions in the timing of their reproducthe recipient water body.
tive cycle, leading to disturbances
Finally, there are naturally-occurring to ovulation and the production of
compounds of plant, fungal and bac- eggs with reduced fertility as the end
terial origin that can act as EDCs. One result.
of the first recorded examples of dis-
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Figure 3. Incubation of fish eggs at high temperature can lead to abnormal cell division, with
reduced survival to hatch as the result. (A) cod egg showing normal cell cleavage; (B) cod egg
with abnormal cell division. Photos: Helge Tveiten, Nofima Marine.

Perspectives
There can be little doubt that EDCs
have the potential to perturb reproduction of individual fish in a variety
of ways, but the consequences for
fish populations are more uncertain. For example, we have limited
knowledge about the reproductive
capabilities of intersex fish, although
their reproductive abilities are probably impaired compared with those
of normal individuals. Looking at all
available evidence, it is probably wisest to say that EDCs discharged into
aquatic environments could pose a
real threat to the sustainability of fish
populations.

for the production of eggs and sperm
and for spawning may differ from
those for egg and larval development. As a generalisation it can be
said that successful reproduction can
be expected only over about 10-20%
of the range of temperatures tolerated by adult fish. This means that
environmental temperature changes
are more likely to have pronounced
effects upon reproduction and
the recruitment of young fish to a
population than upon survival and
growth of older individuals within the
population.

sperm) development, inhibition of
the maturation and release of eggs
and sperm, delays in the timing of
spawning, and low fertilization rates
of eggs. Temperatures experienced
by eggs and embryos will affect rates
of development and the differentiation of organ systems.

Rates of egg and embryo development usually increase with increasing temperature, but when eggs are
incubated at high temperatures there
is reduced survival to hatching (Fig.
3). It is also often observed that the
incidence of abnormal or malformed
Temperature effects on reproduction offspring increases as temperature
and early development
approaches the extremes at which
Thermal physiology of fish
Temperature may have a profound
survival is possible. Incubation temEnvironmental temperature influenc- influence upon various aspects of
perature has significant effects on
es many aspects of fish physiology;
reproduction, from the hormonal
organ development and the timing
reproduction and growth are general- regulation of ovarian and testicular
of the differentiation of hard body
ly only possible within relatively nar- growth, to the timing of spawning,
parts, such as vertebrae, fin rays and
row temperature ranges. These are
the rate of development of fertilized scales. For example, when eggs and
much narrower than the temperature eggs and the timing of tissue and
hatchlings are exposed to low temrange over which short-term surorgan differentiation in developing
perature, the resulting juveniles often
vival is possible. It is also usual that
embryos. Unfavourable temperahave more vertebrae than those that
the temperature range for growth is
tures experienced by adults may lead hatch from eggs incubated at high
wider than that for reproduction. In
to ovarian and testicular disorders,
temperature.
addition, the thermal requirements
abnormalities in gamete (egg and
Unfavourable temperatures
experienced during early
development may give rise to
osteological malformations
in juvenile fish. Malformed
opercula (gill covers) are commonly observed in juveniles
that hatch from eggs incubated at high temperature;
Figure 4. Juvenile cod, Gadus morhua, with osteological malformation of the head giving
deformed jaws. Photos: Stefano Peruzzi, NFH.
such fish may have problems
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Figure 5. Juvenile cod, Gadus
morhua, with spinal deformities
in the neck region and at several
points along the backbone.
Photo: Stefano Peruzzi, NFH. Xradiographs: Ingrid Lein, Nofima
Marine.

with breathing correctly, and they
may also be more predisposed to
gill infections than normal individuals. Abnormal development of the
head, involving jaw deformation, may
interfere with the ability of the young
fish to feed (Fig. 4). Alternatively, the
development of a crooked or twisted
backbone may reduce the ability of
the fish to swim and capture prey
(Fig. 5). All of these developmental
abnormalities are likely to increase
the chance that the young fish will
either fall victim to a predator or suffer death from disease or starvation.
All of this means that the negative
influences of unfavourable temperatures upon the development of eggs,
embryos and newly-hatched offspring
could result in recruitment failure to
the population.

this preponderance of males does
not seem to be the result of a higher
mortality rate amongst females. In
other words, sex determination in
fish appears to be thermolabile, with
the processes involved in sexual differentiation being sensitive to the
effects of environmental temperature. This means that the thermal
conditions experienced by a fish
during a critical phase in early life
can determine whether it develops
as a male or a female, irrespective of
its genetic make-up; genetic females
that are exposed to warm water during early development may become
sex-reversed (Fig. 6). They show male
characters, their gonads differentiate into testes rather than ovaries,
and when they mature they produce
sperm rather than eggs. How might
temperature act to influence sex differentiation?

sex hormones) are present. Cholesterol is the compound used as the
starting material for production of
sex steroid hormones. The synthesis
of both androgens and oestrogens
occurs in a number of steps involving
reactions catalysed by the P-450
enzyme system. One particular
enzyme in this system, P-450 aromatase, is responsible for the conversion of testosterone (an androgen) to
oestradiol, the most important
female sex steroid hormone in fish:

Females usually have high P-450
aromatase enzyme activity in their
tissues, particularly in the brain and
gonads, whereas males do not. Thus,
it is thought that the main effect of
temperature on sex determination,
Temperature-dependent sex deterand particularly the sex-reversal of
mination
genetic females, is mediated via therThe processes involved in sexual
When fish are exposed to elevated
mal influences on the P-450 enzyme
differentiation are under hormonal
temperatures during the earliest
system. High temperature inhibits
phases of their development it is
control, with development as a
the expression and action of P-450
female being dependent upon
sometimes seen that the sex ratio
aromatase, resulting in reduced conexposure of tissues to oestrogens
within the population differs from
version of testosterone to oestradiol.
(female sex hormones) for a short
the expected 50% male and 50%
This means that the tissues of the
female. In populations with sex ratios critical period early in the life of the
young female fish are exposed to a
that deviate from 50:50 there are
fish. Male development, on the other low concentration of the oestrogen,
usually more males than females, but hand, occurs when androgens (male oestradiol, and to a high concentra-
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tion of the androgen, testosterone.
As a result of this, sexual differentiation is led in the male direction even
though the fish is a genetic female.
Based upon this evidence we can
conclude that environmental temperature can act as an endocrine-disrupting factor that exerts its influence
in a similar fashion to some of the
EDCs discussed earlier in this article.

towards higher latitudes where water
will normally be cooler, and when a
temperature increase is restricted
to certain water bodies there may
be local extinctions within a species’
distributional range. The effects that
temperature has upon reproduction
and early development are likely to
be a major contributor to these widescale changes.

monosex, triploid populations of fish.
Triploid individuals are often sterile
or infertile, so they either do not
become sexually mature and develop
gonads (ovaries or testes) and/or are
not able to produce viable offspring if
they attempt to breed (either in the
captive farm environment or following inadvertent release or escape to
the wild).

How might temperature-dependent
sex determination affect fish populations? The sex-reversal of some
genetic females to functional males
automatically reduces the numbers
of females capable of producing eggs,
with the consequence of a reduction
in effective spawning stock size. In
addition, the sex-reversed females,
now functioning as males, compete
with the normal males to mate with
the small numbers of normal females
present in the population. Over time
this could lead to the demise of
genetic males, leaving small self-perpetuating populations of all-female
fish; a small number are female
throughout their lives and provide
the eggs that are fertilized by the
sperm produced by the sex-reversed
females. In a worst case scenario all
of the females could become sexreversed, leaving none to produce
fertile eggs; the obvious end result of
this is population extinction.

A Parthian shot
Humans can influence fish reproduction and development in a variety
of ways. Sometimes the influences
are inadvertent, but interventions
are also undertaken with a distinct
purpose in mind. For example, in the
farming of fish thermal treatments
are used to increase rates of development and growth, influence the timing of maturation and control parts
of the reproductive cycle. In addition,
hormones may be applied to induce
the maturation and release of eggs
(ovulation) in species that are reluctant to breed in captivity. Hormone
treatment is also used in the production of monosex (single-sex) populations of fish, and it is an integral
part of the process used to produce

The inadvertent effects of human
activities on fish reproduction may
involve the same environmental factors. Endocrine-disrupting factors, be
they EDCs or a physical factor such as
high water temperature, can influence:
• sexual differentiation (i.e. whether
a fish develops as a male or a female)
• sexual development (i.e. whether
or not the gametes – eggs and sperm
– are fertile)
• the reproductive cycle (rate at
which the gametes develop and the
timing of egg release and spawning)

Perspectives
Aquatic environments can experience relatively localised temperature
increases, such as close to where
industrial plants and power stations
discharge warm-water effluents. Alternatively, the temperature changes
can be far-reaching and pervasive,
as envisaged to be the case with
climate change and global warming. Both types of change will have
impacts on individual fish and also
upon fish populations. The distributions of fish are partly determined by
species temperature tolerances and
preferences, so an increase in environmental temperature may lead to
a change in the geographical distribution of the species; the distributional
range may expand or contract, there
may be a general distributional shift

In some cases exposure of fish to
these factors leads to immediatelyobservable effects, but sometimes
the outcomes of the endocrine

Figure 6. The exposure of genetic female goldfish, Carassius auratus, to high temperature during early development (from day 12 after egg fertilization to 3 months of age)
resulted in sex-reversal of many of the fish; the sex-reversed females displayed male
characters and developed testes, rather than ovaries.
Data from Godo-Kazeto et al. (2006).
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disruptions may not become apparent until years later, and it is then
most difficult to attribute observed
changes to a specific cause-and-effect
relationship.
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Labrapportskriving, siste innspurt.
Christine
Stine

Stian og Erlend J. dissekerer pigghå. Stian viser
frem piggen der vi talte
årringer og anslo alder.
Ikke så lett...
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Erlend
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Roar Harbak
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Miljøvern - FEM perspektiv
av Kine Hellebust
1: Miljøvern meg både her og der…
Tidleg på syttitalet blei det vanleg å
sette orda Miljø og Vern saman. Med
eitt kunne folk lese nyordet miljøvern i alle aviser, og oftare og oftare
dreidde veldig mange artiklar seg om
dette temaet. Dommedagsprofetane
spådde at om eg ikkje snart endra
overforbruket mitt, ville verda gå
under før vi nådde tusenårsskiftet.
Og langsamt greidde vi å endre forbruket. Vi endra haldningane våre, og
Noreg fekk eit miljødepartement med
ein miljøvernminister. Erik Damman
skreiv bok og stifta «Fremtiden i våre
hender». Da såg eg lyset.
Eg er ein delmengde av det norske
folket, og når ein situasjon formidlast
meg på eit logisk nivå, har eg stort
sett ikkje vanskeleg for å forstå kva
eg blir fortalt. Når forskarar formidlar
meg nyoppdagingar og konklusjonar,
greier eg til og med å sette desse inn
i større samanhengar også. Lat meg
forklåre det på følgjande vis:

- Hurra! Eg kunne
nesten krysse av alle!

Det norske folk forstår stort sett at
dersom du kastar frå deg noe på
gata, eller i naturen, så blir det liggjande. Dette resulterer veldig ofte til
at om søplet du kastar ikkje inneheld
organisk materiale, blir det same søplet liggjande for alltid… (eller iallfall
heilt til noen med felles ansvarskjensle oppdagar det, og plukkar det opp).
Men så, heilt plutseleg blei miljøvern
keisamt. Ja til og med provoserande.
Fordi alle med eitt måtte ta ansvar
for sitt eiga søppel. For det første var
det uvant, og deretter hang det som
eit trugsmål på å vere skikkeleg eller
ikkje.
Skal ein no vere nøydd til å slepe med
seg tomflaskene tilbake til butikken!
Høyrt på makan! Men så fekk vi pant
for bryet, og då blei det enklare. (Løn
for strevet liksom.) I dag kjenner eg
ingen som kastar flasker i søpla. Haldningsendring. Flott. Gratulerer. Verda
går vidare.

2: Argument høyrt ganske ofte dei
siste ti åra.
Det må vere fantastisk for krigsramma menneske frå tredje verda å få
oppleve eit år eller to i eit demokratisk land. - Å få sjå korleis FRED artar
seg i praksis. - Kanskje desse stakkars
menneska til og med kan lære noe av
det. Ja, for det er jo ikkje rart at noen
kan gå amok med kniv på Oslotrikken
når dei har opplevd så mange traumar i livet sitt. - Men er det rett at vi
skal betale for at dei må gå i terapi?
- Skal vi betale for noe som helst, vi
som ikkje har gjort dei anna enn å ønske dei velkommen hit in transit…?
Ein kjent psykiater held eit foredrag
om resultatet av mobbing som skjer
på alle klassetrinn på skolane i dag.
Det visar seg at ingen skolar i det
beste landet å bu i i verda, er gått fri
dette kunnskapslause miljøsvineriet.
Mobbing er eit ekstremt resultat
av destruktiv psyking av medelevar.
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Psykiataren seier «Utgiftene av dette
uvesenet i vår eigen hage kostar oss
like mykje som 40 Lærdalstunnellar
kvart år. Og kva i all verda skal vi med
dei?» Godt poeng. Og for alle som
ikkje veit det, så er Lærdalstunnellen
den lengste tunnellen vi har i landet
vårt.
I likskap med dei fleste spør eg: Det
må då vere likare å få bukt med mobbing så vi slepp å bruke pengar på
noe vi allereie har?
3: Døme på haldningsendringar i
ymse aviser og publikasjonar det
siste tiåret.
To tilfeldige overskrifter:
*MILJØET ER IKKJE I FARE – TVERT
OM! *KLIMAENDRINGAR ER IKKJE
MENNESKESKAPTE!
Og fire ingressar frå same tidsrom:
Forskarar ved NASA… Genève…
Antarktis… Tokyo… har lagt fram
resultat frå langvarig miljøforsking i
eitt 3 år langt miljøsamarbeid/Verdssamarbeid…

41

konklusjonen: Og dessuten, hva kan
«lille jeg» gjøre med alle industriutslippene?
4: Om hundre år er alt vil vil skal
vere gløymt gløymt.
For førti år sidan var det ei menneskeplikt å vere solidarisk med alle som
hadde det vanskelegare enn oss sjølv.
No er solidaritet einstydande med å
sende pengar til dei som blir ramma i
dei verste ulykkene. I dag må miljøaktivistar aksjonere mot storkapitalen
mest åleine. Dette fordi folk i verste
fall ikkje veit kva solidaritet inneber,
og om dei veit det, gidd dei ikkje å
gjere noe likevel. Her blir ekkoet av
sluttargumentet ovafor veldig tydeleg: … kva kan eg aleine gjere…

Men det kan vi! Vi kan til dømes
melde ifrå, når vi ser at blå bølgjer
har gnura så lenge i strandkanten at
allmennferdsla er utestengt frå strendene. Det er dessverre ikkje sikkert at
kommunen gjer noe for å rette opp
overgrepa til strand-ranarane. For i
kommunestyret sit det jo også folk
I dei etterfølgjande artiklane kjem det som er trendy og moderne, og ingen
vil vel vere utrendy eller umoderne.
fram diverse krumspring i ymse uloDet er kanskje derfor enkelte styresgisk innpakking som får påfølgjande
diskusjonar til å dreie i følgjande ret- makter syns det er så spennande å
ning: … og fordi jorda er så enorm vil leike i lag med storfolk med makt (og
salter og oksygen tære opp alt søppel utilgjengelege strandeigedomar)?
før det får gjort nevneverdig skade…
Kanskje eg ikkje skal melde frå fordi
det er fånyttes når alle er nøydd å
Logisk sett ville denne konklusjonen
danse etter fleirtalet… eller er det
gjere noe med haldninga mi til det å
slenge frå meg søppel overalt: Eg kan mindretalet? Her hos oss er mindrevel kaste så mykje drit eg vil fordi pla- talet republikanar (30 %, seiest det,
neten er så diger at han greier å tære av dei med røysterett). Og marknadsøkonomane har det målet for auga å
det opp før eg blir fri for Ozon, eller
lansere amerikaniseringsmodellen:
oversprøyta med CO2 og PCB.
Fridom er at alt skal løne seg!
Når ei haldning er brote ned, er det
fritt fram for Kvarmann si synsing. Og Min logikk seier meg at når alt skal
når denne synsinga avslører manglan- løne seg blir menneskeretten til det
de kunnskap, og får stå uimotsagt (i
å få til dømes frisk luft og ferskvatn,
ytringsfridomen sitt namn utan å ha
snevra inn. Dette er noe eg takkar
ein snev av sanning i seg), kan den
nei til, same om eg er utrendy eller
vere full av miljøbomber som: … det
ikkje. Då seier eg fritt etter Obstfelhar då alltid eksistert artar som er
der: Stopp denne verda, eg vil av. Eg
blitt utrydda… Og: … Vi har vel ingen kan ikkje godta at eg aldri skal få vere
rett til å hindre evolusjonen… Eg spør: nøydd til å måtte reflektere over om
Kvifor vil desse menneska endre hald- det er verdifullt å redusere på eigne
ningane mine til uvettig likegyldigkjepphestar slik at mange fleire enn
heit? Men eg reagerar når dei heilt
meg får det likare.
til slutt kjem med den makteslause

Kine Hellebust (passe moden)
Allsidig
Arbeidserfaring:
30 yrkesaktive år fordelt på å vere songar, skodespelar, instruktør, kåsør, konferansier, foredragshaldar, komponist, forfattar, komikar, opplesar,
forteljar, dramatikar, og kurshaldar med mellom
anna undervising på Høgskolen i Finnmark og
Tromsdalen Ungdomsskole.
Medlem av: NOPA, GRAMO, Gramart, TONO, NBU,
MfO, NFS, Nordnorskforfatterlag, NONOFOFO.
Utfyllande på: www.kine.no
Utdanning:
Eksamen artium i Harstad og Steinkjer
Dramaline på Sund Folkehøgskole
Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø.
I tillegg 578 kurs og seminar i alt frå gitarspel,
stemmebruk, skriving, fotografering, folkedans,
teatersport, treningsleiar A og B og Handballdommar, Motorsykling, Fiskeriinformasjon og
Fjellklatring.
5: Refleksjon over om kvar og ein av
oss kan gjere noen ting med noenting åleine?
Eg kan til dømes unngå å bruke
eingongsprodukt. Eg kan seie nei til
telefonkatalog og reklame i posten.
Eg kan reparere framfor å kjøpe nytt
(sjølv om handelsstanden legg opp til
ein industri som gjer dette vanskeleg
når dei produserer nye så billeg at
det ikkje skal løne seg å reparere).
Men eg kan halde på til dei blir nøydd
å endre på karusellen sin… Eg kan
kjøpe godt brukbare brukte gjenstandar. Eg kan kjøpe lokal mat. Eg kan
bytte til sparepærer. Eg kan slå av alt
lys i rom eg ikkje er i. Eg kan kildesortere og levere til gjenvinning. Eg kan
kjøpe mindre. Dét kan eg!
Kan du?
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Løper klimaet virkelig løpsk –
eller er det kun alarmistene som
har mistet bakkekontakten?

av Victor Øiestad (voiestad@hotmail.com) Akvaplan-niva - Spaniakontoret

SAMMENDRAG
Det riktige svaret med to streker under ble gitt av Al Gore - med stående applaus - og han ber oss nå følge en streng
kjøreplan for å hindre en global klimakatastrofe. Å komme med innvendinger nå er uetisk og uansvarlig – og plasserer
deg politisk blant dem som bør og skal fryses ut. Men hva nå om Gore tar feil...?
Det som kompliserer bildet i betydelig grad er at den oppvarming vi har observert de siste 150 årene faller sammen
med at jordkloden tok farvel med Den lille istid – og da må det nødvendigvis bli varmere! Vi har gradvis vendt tilbake til
det klimaet våre forfedre hadde før de gikk inn i Den lille istid - rundt år 1500. Det vi vet med bra sikkerhet er at særlig
perioden fra år 900 til 1200 minte mye om det vi nå opplever. Så langt er det derfor ikke noe helt spesielt ved denne
globale varmeperioden – den ligner dessuten mye på varmeepisoden kloden opplevde fra 1920 til 1940. Opplever vi
derfor nå en parallell til den skikkelige varmeperioden i Middelalderen som varte 300-400 år? Er vi kanskje tilbake til
det klimaet Europa opplevde i forkant av Den lille istid fra 1500-1850 – som «straffet» Norge spesielt hardt? – Uansett
svaret – som ikke vil foreligge med det første – kan det være nødvendig å se nærmere på vår modell for energibruk
– siden fossilt brensel er en begrenset ressurs - som i tillegg kontrolleres av regimer «som det ikke er naturlig å sammenligne oss med».

Vi lever i en mellomistid som har fått navnet Holocene1. Vår egen mellomistid er resultatet av nærmest
ufattelig edramatiske begivenheter med blant annet en «rask» nedsmelting av en 2.000 m tykk iskappe
over Skandinavia, etterfulgt av landheving – som fortsatt pågår! Hovedaktøren rundt disse globale begivenhetene er solen og jordens posisjon i forhold til solen – mens CO2 spiller knapt nok piccolofløyte i
dette klimaorkesteret. Endringer i jordklodens posisjon i forhold til solen forekommer med en ganske fast
rytme som gjør at jorden veksler regelmessig mellom to tilstander – istid og mellomistid – der den siste
er sørgelig kortvarig – i beste fall omlag 20.000 år - i forhold til istiden – som utrolig nok er normalsituasjonen - på omlag 90.000 år.
Men selv innenfor en mellomistid er
det variasjoner – skulle bare mangle!
En vesentlig varmere periode inntraff for 5-7.000 år siden og skapte
viktige endringer selv i Norge - med
eikeskog på Hardangervidden, o-skjell
og blåskjell på Svalbard – og i verden

ellers? Et grønt teppe over hele Afrika2- inkludert Sahara - som omtales
i filmen «Den engelske pasient». En
annen viktig varmeperiode inntraff
under vikingenes kolonisering av
Grønland3 og Island – husdyrhold
og korndyrking på Grønland skapte

Figur 1. Gytebiomasseavnorskvårgytendesildoglangtidsmidlettemperatur.Figuren
viserennærsammenhengmellomstørrelsenpåsildebestandenoglangtidsmidlet
sjøtemperatur.
Kilde:http://www.imr.no/__data/page/6761/HI-tema_nr.2.06_Klima_og_fisk.pdf

grunnlag for norsk bosetning i nesten
500 år - fram til klimaet på nytt tok
en solid nedtur. Da den spanske
kongen sendte Den uovervinnelige
armada mot dronning Elisabeths
England i 1588 hadde Den lille istid
satt inn og den skapte en langvarig
nedgangstid for Norge - med avfolking av store deler av Nord-Norge,
hyppige perioder med hungersnød
og massedød, nedgang i torskefisket
som på slutten av 16-hundretallet var 10 % av et normalår – ifølge
kirkebøkenes statistikk over «tiende»4. Sildefisket led i lange perioder
samme skjebne som torsken – den
globale kuldebølgen fra 1960 til 1980
gav faktisk den samme sildestammen
en solid knekk (Figur 1). Gjeldssletting i Finnmark på 1680-tallet og
gjeldssanering i Nordland og Troms i
1813 utgjorde nødvendige tiltak for å
skape et minimum av livsgnist blant
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en utarmet fiskerbondebefolkning. Til
alt hell kunne en betydelig del av den
norske befolkningen dra til Amerika
mot slutten av Den lille istid – en periode som forøvrig ble karakterisert
av europeisk kolonisering av Amerika,
Australia og deler av Asia. Først mot
slutten av perioden gikk europeerne
løs på Afrika.
Mange ting skjedde derfor samtidig – Den lille istid tok slutt, verdens
befolkning eksploderte parallelt med
en helse- og landbruksrevolusjon, forbruket av fossilt brensel gikk «til himmels» og industrialisering og globalisering ble vår hverdag. Men er det
indre sammenhenger mellom faktorer? Har den ufattelige omformingen
av kloden satt opp en kjedereaksjon?
«Om det strides de lærde». Uenigheten blant fagfolk om framtidens
klimautvikling er faktisk større enn
det som kommer til syne – av den
enkle grunn at de fleste institusjoner
er avhengige av offentlige forskningsmidler – og faren for at institusjonen
skal bli svartelistet, skaper en omfattende selvsensur blant forskere. Like
fullt er det enorme ressurser som
settes inn for å avdekke flest mulig forhold rundt de mekanismene
som styrer globalt klima. Det skapes
derfor ny innsikt hele tiden – og de to
store programmene for iskjernebo-
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ring på Grønland og i Antarktis knytter det seg særlig spenning til – der
kjernen i Antarktis vil gå tilbake mer
enn 400.000 år for å avdekke bl.a.
detaljer rundt CO2-nivået i forbindelse med skifte fra istid til mellomistid
som minner mest om vårt eget (Figur
2). Grønlandsprosjektet vil avdekke
forhold rundt varmeperioden i siste
mellomistid – kalt Eemian – da havet
stod 4-6 m høyere enn nå og Grønland var 4-6 °C varmere5.
Omfattende sjikanering av klimaskeptikere fra noen i den store
gruppen fagfolk som tolker dagens
klimaendring som menneskeskapte,
vil av mange kalles uverdig. Siden vi
i vår egen mellomistid har hatt flere
perioder med tilsvarende og endog
varmere klima enn nå6, burde denne
realiteten være et varsko om at vi
ikke nødvendigvis er ansvarlig for det
som skjer i dag. Som nevnt skjedde
det i 1920 et brått klimasprang (Figur
3) som minner mye om dagens situasjon – da temperaturen på Svalbard
og på vestkysten av Grønland spratt
opp 6-8 °C. Denne varmeperioden
vedvarte fram til rundt 1940, etterfulgt av en synkende trend tilbake til
«normalen» rundt 1960. Kuldeperioden fra 1960 til 1980 kom uventet på
de fleste - og skapte tilløp til panikk
i noen fagmiljø som fikk det travelt

Professor Dr. Philos
Victor Øiestad (63)
Akvaplan-NIVA - Spaniakontoret,
El Cabo 10, ES-36620
Vilanova de Arousa, Spania
Utdanning:
Fiskeribiolog (cand.real. 1974 og doktorgrad; Dr.
Philos. i 1983) Universitetet i Bergen.
Bakgrunn:
Forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen
1974-1990. Forskning på tidlige livsstadier hos
marin fisk med vekt på torsk og kveite. For å lykkes med yngelproduksjonen, tok han i bruk poller, basseng og store plastposer – det som gjerne
kalles semi-intensiv yngelproduksjon – noe som
ga høykvalitetsyngel. Han tok også initiativet til
utsetting av torskeyngel (fra 1976) – et arbeid
som ble videreført i regi av PUSH – og han
foretok vellykket utsetting av dressert torsk i det
fri – de ble «sosialklienter« (1986).
Fra slutten av 80-tallet gav han seg i kast med
å utvikle metoder for hyperintensivt oppdrett
på land (Shallow Raceway System) og lanserte
i 1992 det han kalte Industriparker for oppdrett
med vekt på nisjearten piggvar – som var hans
modellart i utviklingsarbeidet helt siden han lyktes med kommersiell produksjon av piggvaryngel
i 1987.

Figur 2. Jordensklimahistoriegjennommerenn600.000årderdevarmeperiodene–
mellomistidene-ervistmedgråsøylerogvåregenmellomistiderangittsomAge0.Den
periodensomermestlikvåregenerfrarundt400.000år.Leggmerketilatnoenperioder
erkorte–knyttettilfenomenrundtjordensavstandoghellingiforholdtilsolen.Fra:
presentasjonen«Endringeridetfysiskeklima-Usikkerheter»avTerjeBerntsen(CICERO-UiO)
underfrokostseminaret«Defaktiskeusikkerheteneiklimaforskningen»3.juni2008på
CICERO – Mer detaljer: http://www.cicero.uio.no/webnews/?=10970

12 år som professor i havbruk ved NFH
1990-2003; hovedinnsats på nye arter som
torsk, kveite, piggvar, tunge og flekksteinbit.
Han har veiledet mer enn 25 hovedfags- og
dr.gradskandidater ved de to universitetene han
har vært tilknyttet
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grundige dansken han er –
påpeker at mange av disse
meget kostbare «straks»tiltakene i seg selv lett kan
bli en flopp!

er betalt av oljeindustrien – men er
da alarmistene betalt av atomreaktorlobbyen?

Vi er fanget i et globalt spill der
sterke krefter og motkrefter tørner
Skal vi så bare vente-og-se? mot hverandre – i mellomtiden kjører
I erkjennelse av at fossilt
klimaet sitt eget løp og CO2-nivået
brensel er en knapphetsres- skaper økt tilvekst av planter på land
surs - som en forventer vil
og i havet10 – og kanskje forsures
stige ytterligere i pris - er
havet litt etter litt11. Noen forskere
det alene grunn god nok for hevder at vårt bidrag til klimagasser
å utvikle erstatningskilder.
vil føre til at vi «går glipp av» neste
Vi ser at de første steg i den istid12 – når den skal startes opp om
Figur 3. Arcticsurfaceairtemperaturecomparedwithtotal
retning har skapt «uvente- noen få tusen år ligger ikke forholdesolarirradianceasmeasuredbysunspotcycleamplitude,
de» problemer. Det en bør ne til rette! – og vil heller ikke gjøre
sunspotcyclelength,solarequatorialrotationrate,fractionof
ha klart for seg er at det er det ved neste «stasjon» – siden drivpenumbralspots,anddecayrateofthe11-yearsunspotcycle.
mange interessenter inne i husgassen CO2 er meget bestandig og
SolarirradiancecorrelateswellwithArctictemperature,while
hydrocarbonusedoesnotcorrelate.,byARTHURB.ROBINSON,
bildet med hver sin agenda vil gi oss et «fossil fuel hangover»! Et
NOAH E. ROBINSON and WILLIE SOON
og som ønsker å skape
karbonregnskap er gitt i tabell 1.
http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM600.pdf
«global turbulens» som
tjener deres interesser.
Mens Norge venter på at det skal
med å snakke om oppstarten av en
avtegne seg et mønster i en temny istid. - Kanskje burde vi glede oss
De viktigste oljeproduserende land
melig kaotisk situasjon, kan vi sette
over at Den lille istid er avsluttet – og ønsker ingen energisubstitutter – og
i gang storstilt produksjon av erstatat vi er tilbake til det klimaet som
med sin enorme cashflow kan de ska- ningsenergi – der tang og tare har
gjorde det mulig for vikingene å bope alvorlige problemer for utviklingen vært lansert som et godt alternativ13
sette seg på Island og Grønland.
av biobrensel ved f.eks. å kjøpe opp
- siden denne produksjonen vil kunne
råvarer og trekke dem ut av markedet finne sted i tilnærmet «tomme» fjorDe neste årene kan meget gjerne
– og dermed skape et prisleie for de
der – som vi har forbausende mange
bli «kjølige» og avvike fra de mange
samme råvarene som gjør biobrensel av i Nord-Norge. Tare har vist seg
klimamodellene noen forskergrupper uholdbart kostbart - samtidig med
velegnet til produksjon av både mehar lansert. Kompleksiteten knyttet til at de skaper en pressgruppe for sine tangass og etanol – og en vil ikke bli
beregning av framtidig klima umulig- interesser - de fattigste i verden som beskyldt for å stjele landbruksjord14.
gjør pålitelige prognoser. Noen av de krever billigere mat9. Forkjemperne
En vil kunne slå mange fluer i smekmange som har tatt seg bryet med å for atomkraft er en annen pressgrup- ken – i tillegg til de nevnte fordeler,
se på endringsrater de siste 200 år,
pe – som riktignok ikke har de fattige vil en motvirke forsuring av havet ved
finner således ingen avvik i trenden
i ryggen – men som på sin måte ønå trekke ut karbondioksid – og redufor stigning i havnivå eller i reduksker å forsterke inntrykket av at fossere næringssaltnivået ved å tilføre
sjon av isbreer (Figur 4). Dessuten,
silt brennstoff vil påføre oss en global næring til taren fra kunstig oppstrømnår så mange mennesker rammes av krise – en litt annen form for «melt
ning av næringsrikt dypvann fra de
ekstremvær i dag, er det mest fordi
down» med 70 m økt vannstand. Det samme fjordene. I realiteten er tare
befolkningen i disse utsatte område- har vært hevdet at klimaskeptikerne en «ressurspakke» der en kan hente
ne har økt med flere hundre millioner
Tabell 1. Karbonregnskap
de siste 50 årene.
Den verdenskjente dansken Bjørn
Lomberg7 – mest kjent som «the
skeptical environmentalist» – drar
i sin bok om klimaendring - «COOL
IT»8 - opp en handlingsplan med et
globalt perspektiv der tiltakene har
full verdi, selv om det skulle vise seg
at forestillingen om «en menneskeskapt klimaendring» er en flopp.
Eiendommelig nok legges helt andre
kriterier til grunn for de tiltakene som
nå settes inn. Lomberg - som den

KARBONLAGER

Gt (1000 millioner tonn) KARBONREGNSKAP

Jordsmonnet

2300

Permafrost - jordsmonn 400

-

Skog

650

-

Plantedekke

450

-39

Fossilt brensel

3700

-244

Atmosfæren

597 → 762

165

Havene:
* Levende organismer
* Sediment
* Havbunnen
* Dyphavet

3
150
900
37.100

18
100
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ut et stort knippe verdifulle produkter15 - i tillegg til
lavprisprodukter som metan og etanol. Siste stikk
er at en vil kunne skape varige arbeidsplasser i det
såkalte utkant-Norge – både for produksjon og foredling – og legge grunnlaget for en ekspanderende
eksportindustri til et energihungrig Europa.

Figur 4. Glaciershorteningandsealevelrise.Grayareadesignates
estimatedrangeoferrorinthesealevelrecord.Thesemeasurementslag
airtemperatureincreasesbyabout20years.So,thetrendsbeganmore
thanacenturybeforeincreasesinhydrocarbonuse.InEnvironmental
EffectsofIncreasedAtmosphericCarbonDioxide,byARTHURB.
ROBINSON, NOAH E. ROBINSON AND WILLIE SOON
http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM600.pdf

FOTNOTER
1 http://www.ucmp.berkeley.edu/quaternary/hol.html
2 http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/staff/claussenmartin/publications/claussen_al_africa-hotspot_igbp_02.pdf
3 http://www.holloworbs.com/Greenland_vikings.htm & http://www.skepticalscience.com/greenland-used-to-be-green.htm
4 Øiestad, V. 1994. Historic changes in cod stocks and cod fisheries: Northeast Arctic cod. ICES mar. Sci. Symp., 198: 17-30.
5 http://www.igsoc.org/annals/48/t48A002.pdf & http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6778/full/404591a0.html
6 A team of Harvard University scientists examined 1,000 years of global temperatures and reviewed more than 240 scientific
journals from the past 40 years and concluded that despite man's influence on our environment, current temperatures are not as
warm as during the Middle Ages. Se: http://www.theage.com.au/articles/2003/04/06/1049567563628.html
7 http://www.lomborg.com/
8 http://www.treehugger.com/files/2007/10/demolishing_lom.php &
9 Et flertall av danske politikere støtter ikke lenger EUs krav om biobrensel på tanken-http://www.tu.no/energi/article153523.ece
10 http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM150.pdf
11 http://royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=13314 & http://www.cosis.net/abstracts/EGU06/08414/EGU06-J-08414-1.pdf
12 http://www3.interscience.wiley.com/journal/118533123/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
13 http://www.zero.no/transport/bio/biodrivstoff-skal-redde-porsangerfjorden/
14 Japan satser på dyrking av tare på 10.000 km2 kystareal for å erstatte 1/3 av sitt fossile drivstoff med 20 millioner tonn bioetanol fra tare - http://www.pinktentacle.com/2007/03/seaweed-as-biofuel/
15 http://www.fmcbiopolymer.com/PopularProducts/FMCAlginates/Introduction/tabid/795/Default.aspx

TIL VIDERE LESNING:
ANNON. (2008). Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming - Vurdering av sårbarhet og effekter av
klimaendringer. TemaNord No 507: 157 s. http://norden.org/pub/miljo/energi/sk/TN2008507.pdf
BJARTNES, J. (2006). «Klimaendringene forandrer Norge: Fra fjelland til skogland. WWF-Norge»: 24 s.
http://assets.wwf.no/downloads/wwf_rapportklimanorgeoktober2006_doc.pdf
BUCHARDT, S. L. & DAHL-JENSEN, D. (2008). At what depth is the Eemian layer expected to be found at NEEM? Annals of Glaciology, Vol. 48: 100-102 p. http://www.igsoc.org/annals/48/t48A002.pdf
HUMLUM, O. (2008): «Klima og CO2: - en rigtigt god hypotese?» http://home20.inet.tele.dk/san/Humlum.pdf
ØIESTAD, V. (1990). «Konsekvenser av klimaendringer for fiskeri- og havbruksnæringen – Bidrag til den interdepartementale klimautredningen». Fisken og Havet, nr. 2: 96 s. + Appendix.
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Næringas felles arbeid med miljømerking
Av Rigmor Abel, miljødirektør EFF

I Norge, og i resten av verden, er butikkhyllene preget av at konsumentene er opptatt av at produktene
de kjøper holder mål på mange områder. I tillegg til kvalitet, pris og tilgjengelighet er etikk og miljø blitt
parametere som varene vurderes ut fra. Dette skjer verden over, og gir seg uttrykk i for eksempel at supermarkeder konkurrerer om å være «grønnest», at forbruker og miljøorganisasjoner krever merking av
produkter og at nye aktører med ulike merkeordninger kommer på banen.
Bærekraft trekkes i mange sammenhenger fram som en sterk trend
i tiden, en trend som forventes å
vare. En av indikasjonene på dette er
The Global Language Monitor, som
registrerer hvilke ord som brukes i
engelskspråklige media. I 2006 var
”sustainability” registrert som det
hyppigst brukte ordet. I 2007 var
”hybrid”, i betydningen grønn, toppordet. I årene forut for 2006 var toppordene knyttet til naturkatastrofer,
flyktninger og krig.

også fått støtte fra vitenskapelige
miljøer. En studie av University of
British Columbia gransket i 2006 ulike
fiskerinasjoneners implementering
av FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries. I denne omfattende
undersøkelsen ble Norge rangert som
nummer en innen bærekraftig fiskeriforvaltning.

Til tross for dette opplever norske
sjømataktører at det stilles krav om
tredjeparts sertifiseringsordninger
som dokumenterer at produktene er
For norsk sjømatnæring er ikke fokus bærekraftige. Supermarkeder og repå bærekraft nytt. Verdier knyttet
stauranter ønsker å kunne garantere
til miljø; at sjømaten kommer fra de
sine kunder at produktene kan kjøpes
rene, klare farvannene rundt Norge,
med god samvittighet. Miljøorganisaog fra bestander som er bærekraftig
sjonene har definert forbrukermakt
forvaltet har alltid vært et bærende
som et viktig virkemiddel for å få til
element i fellesmarkedsføringen av
de endringer de mener er nødvennorsk sjømat. Fram til i dag har denne dige.
markedsføringen fungert. Konsumentundersøkelser Eksportutvalget
Disse kravene representerer en ny utfor fisk har gjennomført viser at norsk fordring for sjømatnæringa, og denne
sjømat scorer høyt på miljøparametre utfordringen har norsk sjømatnæring
sammenliknet med konkurrentene.
bestemt seg for å møte. Målet er å
Konsumentenes bilde av Norge som
beholde en ledende posisjon når det
en bærekraftig fiskeriforvalter har
gjelder bærekraft, og at markedet

God merking i moderne fiskedisk.

skal være trygg på at fisk fra Norge er
lovlig fanget og kommer fra bestander som beskattes på en bærekraftig
måte.
For å oppnå dette er det definert to
strategier. For det første skal det utvikles en «norsk løsning» hvor tredjepart verifiserer hvordan norsk forvaltning og kontrollsystem fungerer. For
det andre skal det gjøres en løpende
vurdering av nytten av å ta i bruk eksisterende miljømerker.
Arbeidet med den norske dokumentasjonsordninga er godt i gang. En
arbeidsgruppe med representanter
fra næring og myndigheter er i disse
dager i ferd med å sluttføre en beskrivelse av hvordan norske torskefiskerier forvaltes og kontrolleres. Denne vil
bli lagt fram for verifisering av tredjepart i løpet av høsten. Når det er verifisert at forvaltning og kontroll faktisk
foregår i tråd med beskrivelsen vil det
bli utarbeidet et dokument som alle
norske eksportører kan benytte i dialogen med sine kunder.
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Norsk sjømatnæring har også valgt
å ta i bruk eksisterende miljømerker.
Marine Stewardship Council (MSC) er
det merket som har fått gjennomslag
i flest marked. Norsk sei har fått MSC
godkjenning. Sild og makrell er søkt
MSC godkjent, og konklusjonen forventes å være klar i løpet av høsten
2008.
Det svenske markedet er viktig for
norsk sjømatnæring, og her har miljømerket KRAV stor gjennomslagskraft
hos forbrukerne. De norske torskefiskeriene er derfor lagt fram for bestandsvurdering av KRAV, det samme
er norske reker. Rekene er allerede
godkjent, mens konklusjonen når det
gjelder torsk forventes i løpet av høst
2008.
Å ta i bruk miljømerker for bærekraft
er en todelt prosess. Først gjøres det
en generell vurdering av forvaltning
og kontrollsystem. Dersom disse holder standarden det vurderes mot,
sertifiseres fiskeriet. For å kunne ta
i bruk et miljømerke, som KRAV, eller MSC, må den enkelte leverandør
dokumentere både at fisken faktisk
kommer fra en godkjent bestand, og
at produksjonsmetodene er i tråd
med de standarder som ellers måtte
ligge i merket.
Norsk sjømatnæring har besluttet å
gjøre del 1 av denne prosessen i fellesskap. Dette arbeidet skjer i regi av
en arbeidsgruppe med representanter for alle de store organisasjonene i
næringa, og ledes av Eksportutvalget
for fisk. Det innebærer at det samarbeides om å legge til rette for at
enkeltaktører som ønsker det kan
ta i bruk de enkelte merkene. Det er
imidlertid opp til den enkelte aktør å
vurdere om vedkommende ønsker å
benytte merkene til å profilere sine
produkter. Kostnader til sertifisering
på bedriftsnivå, og avgifter for bruk
av merkene dekkes av den enkelte
bedrift.
Norsk sjømatnæring mener vi har historie å være stolt av når det gjelder
å ta vare på ressursene, og benytter
de virkemidlene som skal til for å få
fortalt denne historien!

Rigmor Abel (47)
Miljødirektør EFF (Eksportutvalget for fisk)
Arbeidserfaring:
Statens Pristilsyn (87-89)
Opplæringstiltak i Fiskeindustrien (89-91)
Fylkestrygdekontoret i Troms (91-98)
Eksportutvalget for fisk (98 – dd)
Utdanning:
Sivil økonom NHH – 87
Master of Management BI - 06
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Er Al Gore på «tynn is» på Grønland?
av Victor Øiestad (voiestad@hotmail.com) Akvaplan-niva - Spaniakontoret

Al Gore vil få det travelt om Grønland skal bidra med sine 6 meter
havnivåstigning i overskuelig
framtid. Med dagens rytme, som
ansees som skremmende, forsvinner 0,4 % av iskappen - i løpet
av 100 år, altså fram til 2108. Han
trenger 25.000 år på denne nedsmeltingsjobben! – med dagens
rate – som tilsvarer 100 Gt årlig
avrenning (1 Gt = 1.000 millioner
tonn).
Grønlandsisen overlevde forrige mellomistid - da lokaltemperaturen var
omlag 6°C høyere enn dagens temperatur i nesten 10.000 år. En holder
nå på å avdekke hvor mye som totalt
forsvant under denne langvarige
hetebølgen for 120.000 år siden. Den
nære fortid på Grønland har også
sine fascinerende hemmeligheter!
For eksempel den norsk-islandske
bosetningen som ble innledet i 985.
Det begynte godt fordi vikingen Eirik
Raude vasset i land nettopp under
et gunstig «klimavindu» - det som
kalles «høydepunktet for Middelalderens klima». Det gikk bra lenge, og
i de 400 bolighusene en har funnet
tuftene av, bodde det trolig opptil
6.000 mennesker på de to bosetningene. Begge lå på sørvestsiden
av Grønland (se kart); Vesterbygden
ble dog avfolket på 13-hundretallet.
Husdyrene klarte seg godt på det
frodige gresset; frukt, grønnsaker
og korn ble dyrket omtrent som i
deler av Nord-Norge idag (men ingen
mandelpoteter). Stadige varsko om at
dette ikke ville vare ved, kom likevel
hyppigere. Fra midten av 12-hundre-

tallet begynte det å butte imot. Den
lille istid ankom tidligere her enn i
verden ellers (1350-1850), og førte
til isproblemer for skipstrafikken.
Utarmingen av Norge etter 1319 og
dominansen av det tyske Hansaforbundet svekket handelen mellom de
to landene parallelt med at livskvaliteten på Grønland ble stadig forringet
- noe skjelettstudier fra de tallrike
likfunnene klart viser. Gjennomsnittshøyden krympet 14 cm på 400 år og
tannstudier røper at temperaturen
falt med 1,5°C i den samme perioden.
Generelt ble kyststrøkene mindre
produktive og jordsmonnet ble errodert av slitasje fra dyr og mennesker
kombinert med vind. Siste rapport
er fra et islandsk skipsanløp i 1408.
Før Den lille istid for alvor satte inn i
Europa, var den siste etterkommer av
vikingene død - om ikke gravlagt...
De vanskelig klimaforholdene på
Grønland varte ved. Men så - i 1920
fant det sted et brått og kraftig
oppsving i temperaturen som varte
fram til rundt 1940 - etterfulgt av en
ny kuldeperiode fram til 1980-årene.
Denne kjøligere perioden ble ledsaget av økt nedbør og ny vekst i
ismassen på Grønland i etterkant av
nedsmeltingen på 30-tallet. Først i de
siste årene har en opplevd temperaturer på nivå med 1940 og Middelalderen, og en strides stadig om
iskappen vokser eller krymper. Men
uansett vil det ta tid i første omgang
å kvitte seg med den oppsamlete isen
fra den kjølige perioden.
Grønland med sine store klimasvingninger gjennom de siste 1.000 år - og

alltid - viser at de kreftene som styrer
lokalt klima så langt ikke har latt seg
overstyre av «drivhuseffekten». For
å sitere Lassen1 et al. (2004): «Since
the peak of warmth of the Medieval
Warm Period was caused by something quite apart from elevated levels
of atmospheric CO2, there is no reason to not believe that a return engagement of that same factor or group
of factors may be responsible for the
even lesser warmth of today». Om
oppvarmingen skulle forsterkes, har
Grønland (og vi) god tid - og fortsatt
sitter den på store isreserver tilbake
til den forrige og langt varmere mellomistiden - Eemian.

Map of the Norse Eastern Settlement,
with location of the study areas (red)
in the innermost part of Tunulliarfik
and Igaliku Fjord; the present towns of
Qaqortoq/Julianehåb and Nanortalik are
shown. The location of core PO 243-451
is also indicated.
Black dots are ruins or sites related to
the Norse period. Crosses indicate church
ruins. The inset map shows the regional
setting of the study area, the location of
Iceland with the capital Reykjavik. The
Inland Ice is not shown.
http://www.geus.dk/publications/reviewgreenland-98/gsb183p61-67.pdf

Fotnote 1. http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/2005-09-15/trends.htm
Videre lesning:
The Role of Greenland in Sea Level Rise: A Summary of the Current Literature; Written by Center for the Study of
Carbon Dioxide & Global Change:
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/idso_greenland_sea_level.pdf
Husby, H. og J.R. Bruenech (2006). Den norrøne bosetting på Grønland og dens undergang. Rapp. Høgskolen I Buskerud, Nr. 63, 24s. http://hibu2.imaker.no/data/f/0/40/26/6_2401_0/6306bruenech.pdf
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3. klasse 2007-2008
Vegard
Tina

FISKERIKJEMI

StigOlsen
ErlendGrimsrud
Brannøvelse

Neseneretviktigverktøy

SteinH.Olsen

Torskeyngel

HAVBRUK

Havbruksstasjonen,SjøanleggetiSkulgambukt

Kongekrabbe

Fravenstre:Trine,Anne-Katrine,RoarogStian.

Fiskimerd
Kulfisk:steinbit

Foto:
Trine Holm Larsen

Fiskerikandidaten 2008

Dagens fangst

REDSKAPSTEKNOLOGI, på tokt med FF Jan Mayen

Mannskapetsendernedfangsten

TrineogAnne-Katrinepådekk

Christineerjordmorforensvarthåhunn

Vi legger kursen for Ofotfjorden

PRODUKSJONSTEKNOLOGI

Flotte røde torskegjeller
Erlend er klar for eksamen i
ressursøkonomi

OmvisninghosNofima,
Fiskeriforskning
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