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” Fôrselskapene tømmer ikke havet for villfisk
- og vi kommer aldri til å gjøre det...”
- Geir Molvik

”...kveler oppdrettsnæringen allmennretten.”
- Kurt Oddekalv
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Moralen er...
Det moralske aspektet ved oppdrett
ble første gang presentert for kullet
vårt høsten 2008. Etter en forelesningsrekke om fôr i oppdrettsindustrien, stilte foreleseren oss spørsmål
om vi hadde tenkt over det moralske
ved å ta villfisk fra havet for å fôre
fisk i merder. For de fleste av oss var
moral og etikk noe vi hadde vært
inne på i den for lengst fortrengte ex.
philen. Det har i ettertid vært nevnt
i markedsføringen hvordan bedriften
burde organiseres mer samfunnsrettet og forholde seg til alle samfunnsaktører i produksjonsprosesser. Vi tok
ikke dette for å være veldig viktig for
fiskerinæringen, for hva kunne vel
være mer positivt for samfunnet enn
å produsere sunne, marine næringsmidler så lenge ressursene ble høstet
bærekraftig?
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oppfatter av denne debatten som til slutt
er det viktige. Som et generelt svar fra
oppdrettsnæringen har vi fått en artikkel fra Geir Molvik i Ewos, som kommer
med et litt annet regnestykke. Debatten
har vært preget av mange forskjellige
regnestykker både fra miljøvernere og
næringen, og vi har derfor prøvd å få inn
en mer nøytral tredjepart. Å finne en
slik tredjepart som kan uttale seg med
faglig tyngde og objektivitet er ikke bare
enkelt, men vi føler at Ståle Refstie gjør
dette på en god og forklarende måte for
oss.

Som bachelorstudenter ved fiskerifag,
er vi en blandet gjeng fra hele kysten av
Norge med forskjellige interesseområder vi ønsker å studere videre. Derfor
ønsket vi å ta fokuset litt videre enn bare
bærekraftighet i oppdrettsindustrien.
Bærekraftig er et uttrykk som ofte er
Senere den høsten og vinteren ble
nevnt i forbindelse fiskeriindustri, både
det samme spørsmålet tatt opp i
i denne artikkelen og opptil flere ganger
flere dokumentarer både i Norge
i de tidligere nevnte dokumentarene.
og Sverige. Det ble her ytret meninHvordan det biologiske uttrykket er blitt
ger og tall fra både miljøvernere og
overført til å gjelde i en samfunnsmesoppdrettsindustrien. Blant annet var sig sammenheng viser fiskeriminister
naturvernere sterkt ute i media og
Helga Pedersen i en artikkel hun har
fremstilte sitt syn på bærekraften i
vært så vennlig å bidra med. Professor
den norske oppdrettsindustrien. En
ved samfunnsvitenskapelig fakultet Nils
av de mer kraftige naturvernsrøstene, Aarsæther setter også søkelys på hva
Kurt Oddekalv, har skrevet en artikbærekraft innebærer for kystsamfunkel om Norges Miljøvernforbundet
nene i Nord, mens Arne Eide kommer
sitt syn på saken. Han beskrives av
inn på hvor bærekraftig fiskeriene som
Miljøvernforbundet som følger: ”Kurt naturressurs er i forhold til oljeutvinninOddekalv er en miljøkriger som ikke
gen i Nord.
vil la en nasjonal skatt som villaksen
De mer biologisk interesserte av studenutryddes på grunn av fiskepuddintene har fått Torstein Pedersen til å bidra
gene i oppdrettsindustrien.”
med en artikkel som også belyser bærekraften innen økosystemforvaltning.
Siden Fiskerikandidaten er et magasin produsert av studenter som
At lover og regler følges er en nødvenblant annet utdanner seg for å jobbe dighet for bærekraftighet, og assistereni oppdrettsnæringen, og i hovedsak
de sysselmann på Svalbard Lars Fause,
distribueres til mange bedrifter i fismed tyngde fra flere fiskerirettede saker
kerinæringen, skulle denne holdingen i rettsystemet, viser hvilke muligheter
lett by på konflikter. Men det er her
myndighetene har for å forvalte ressurviktig at man faktisk tar innover seg
sene med den nye havressursloven.
at også oppdrettsnæringen må organisere seg samfunnsorientert. Utspil- En bærekraftig næring trenger ikke bare
let fra Miljøvernforbundet må derfor godt forvaltede ressurser, men også
besvares på en saklig måte, som også folk med kompetanse på hvordan disse
kan forstås av folk utenfor nærinkan utvikles og holdes bærekraftig. De
gen. De fleste kundene jobber ikke i
av dere som leser dette og har tidligere
næringen, og det er hva forbrukerne erfaringer fra fiskerihøgskolen, vet at

dette er kunnskaper Norges
Fiskerihøgskole har fokusert mye
på i flere år. Hvordan dette kommer til å bli i fremtiden, prøver
den siste rektoren ved skolen å
forklare i sin artikkel. Jan-Eirik Killie får med dette rektors siste ord
i fiskerikandidaten, siden stolen
hans blir overtatt av en dekan fra
høsten 09.
Vi vil benytte anledningen til og
takke de flinke forfatterne som
har vært så snill å bidra. Vi vil
også takke annonsekjøperne
som har gjort det mulig å trykke
avisen. Den største takken går til
Trine Holm Larsen som har vært
til stor hjelp med layout og ellers
andre småting.
Vi i fiskerifag kull 2006 ønsker
dere god lesning!
Stine Falk-Petersen
(redaktør)
John-Fredrik Solberg
(artikkelansvarlig)
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Norsk fiskeriforvaltning
tar vare på livet i havet

av Helga Pedersen, Fiskeri- og kystminister

Livet i havet i norske farvann er grunnlaget for næringsvirksomhet langs store deler av kysten, og krever
aktiv forvaltnings- og forskningsinnsats. Verdien av fiskeriene, størrelsen på de norske havområdene og
godt forvaltede fiskebestander gjør Norge til en fiskeristormakt, og fiskerinæringen er en betydelig sektor
innenfor norsk økonomi.
Begrepet bærekraft står i dag sentralt i forvaltningen av de viltlevende
marine ressursene i Norge. Bærekraft
oversettes på engelsk til sustainability, som har utgangspunkt i det latinske ordet susterne. Det betyr å støtte
opp under eller opprettholde.
Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling, som framla sin rapport
i 1987, ga bærekraftsbegrepet en
sosial dimensjon, med vekt på den
betydning det har for samfunnsmessig og individuell velferd. Bærekraftig
utvikling ble definert som en utvikling
som tilfredsstiller dagens behov uten
å øydelegge framtidige generasjoners
mulighet til å tilfredsstille sine behov.
Bærekraftbegrepet brukes stadig
oftere i samfunnsdebatten, særlig i
spørsmål som har å gjøre med forvaltning av naturressurser og menneskelig påvirkning på naturen.
Internasjonal rådgivning og samarbeid
Norsk fiskeriforvaltning er basert på
vitenskap av høy kvalitet. Myndighetenes forvaltningsvedtak blir fattet
på bakgrunn av rådene fra Havfors-

kningsinstituttet og Det internasjonale rådet for havforskning (ICES), et
uavhengig internasjonalt rådgivningsorgan med havforskere og datamateriale fra de fremste vitenskapsmiljøene i en rekke land.
Norge er forpliktet til å sikre bærekraftig forvaltning gjennom FNs
havrettstraktat og FN- avtalen om
fiske på det åpne hav. Disse sentrale
målsetningene er også nedfelt i norsk
lovgivning gjennom havressursloven
som ble vedtatt i 2008.
Av bestandene som Norge fisker på,
forvaltes 90 prosent sammen med
andre land. Et effektivt internasjonalt
samarbeid er derfor helt avgjørende
for en vellykket norsk fiskeriforvaltning. Samarbeidet med statene rundt
Nordøst-Atlanteren er godt forankret
regionalt i Kommisjonen for fiske i
det nordøstlige Atlanterhavet (NEAFC), i tillegg til at mange bestander
forvaltes gjennom multilaterale og
bilaterale avtaler. Forvaltningen av
fellesbestander i Barentshavet, herunder norsk-arktisk torsk, norsk-arktisk hyse og lodde, skjer i samarbeid

Kvoteråd
fra ICES
Forskningstokt
og fangststatistikk

Kvoteforhandlinger
med andre stater
Innspill til
reguleringsmøte

Erfaringer fra
reguleringsåret

”Reguleringskretsløpet”

Forskriftsendringer
Fiskeri- og kystdepartementet
fastsetter reguleringsforskriftene

Figur 1. Reguleringskretsløpet

Reguleringsmøte
Fiskeridirektoratets og
reguleringsmøtets råd
til Fiskeri- og kystdepartementet

med Russland gjennom Den blandede norsk- russiske fiskerikommisjonen. Fellesbestandene i Nordsjøen
og Norskehavet forvaltes bilateralt
mellom EU og Norge, eller gjennom
kyststatsavtaler mellom de landene
som deler bestandene.
De nasjonale reguleringene av fiskeriene fastsettes av Fiskeri- og kystdepartementet, og markerer slutten
på en lang prosess fra rådgivning til
regulering. Dette blir godt illustrert
med det såkalte ”reguleringshjulet”,
som er vist i figur 1.
Godt forankrede reguleringer
Det er et særtrekk ved norsk fiskeriforvaltning at næringen og andre
interessenter deltar aktivt. Næringen gir sine innspill i forkant av
forhandlingene om totalkvoter med
andre stater, og er med i prosessen
når de nasjonale reguleringene skal
utformes. Et godt samarbeid mellom
næringen, andre interessegrupper og
myndighetene bidrar til mer treffsikre
reguleringer og gir dermed avgjørelsene økt legitimitet.
Forsvarlig fiskeripolitikk
Ressursforvaltningens overordnede
målsetning er å legge til rette for en
forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig
høsting av det marine liv. Det arbeides etter tre hovedlinjer for å nå
denne målsettingen. For det første
må fangstkapasiteten tilpasses ressursgrunnlaget. For det andre må
fastsettelse av kvoter og beskatningsmønstre skje på bakgrunn av de til
enhver tid beste vitenskapelige råd.
For det tredje må det være etablert
en effektiv ressurskontroll.
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Kvotefastsettelse
ICES innhenter regelmessig informasjon om det marine økosystemet
fra de tilknyttede forskningsinstituttene. Denne informasjonen brukes
som grunnlag for fastsettelsen av
totalkvoter (TAC – Total Allowable
Catch) for fisket av enkeltbestander. Kvoterådene tar utgangspunkt i
bestandsberegninger som bygger på
årlige forskningstokt og fangstrapporter fra fiskeflåten. For bestander
som forvaltes i fellesskap gjennom
kyststatsavtaler, danner kvoterådene
fra ICES forhandlingsgrunnlaget for
fastsettelsen av TAC og fordelingen
av denne mellom avtalepartene. Selv
om TAC-fastsettelsene skjer på politisk nivå, er det i hovedsak de vitenskapelige rådene som er det styrende
fundamentet for disse. De nasjonale
reguleringene vedtas i neste omgang av de nasjonale myndighetene
innenfor rammene av resultatene fra
kvoteforhandlingene.
Reguleringer i takt med naturen
Reguleringssystemet er i stadig
endring, og påvirkes blant annet av
naturlige svingninger i bestandene,
endret adferdsmønster, og varierende oseanografiske forhold. Det er
naturen som setter grenser for hvor
mye som kan høstes av en fiskebestand. Innenfor denne begrensningen
er det imidlertid mange alternative
måter å utnytte ressursen på. Avhengig av hvilke mål som er satt, kan det
utarbeides forskjellige forvaltningsstrategier. Disse kan være tidsbegrenset eller permanente, men bør
alltid kunne justeres på bakgrunn
av uforutsette bestandssvinger eller
ny kunnskap. Observasjonene som
beregningene bygger på, er usikre, og
modellverktøyene som benyttes gir
en forenklet framstilling av virkeligheten. Valget av modell vil avhenge
av bestandens egenskaper og hvilke
data som er tilgjengelige.

som skal hjelpe oss til å fastslå hva
som er et forsvarlig nivå på beskatningen. Siden 1998 har ICES definert
såkalte føre-var-referansepunkter
som tallfester hva som er en bærekraftig gytebestand og et akseptabelt
høstingsuttak innenfor rimelige sikkerhetsmarginer. Det er likevel viktig
å være klar over at forvaltningen ikke
bare må ta hensyn til den biologiske
tilrådingen. Også andre faktorer
som for eksempel økonomi, optimal
ressursutnyttelse og stabilitet for
næringen inngår i vurderingen.
Vi skal produsere mat og vi skal skape
verdier langs kysten, men uten å
ødelegge miljøet vårt. En miljømessig
bærekraftig produksjon er derfor en
forutsetning for vekst. Når naturen er
produksjonslokale, må vi ta vare på
miljøet for å oppnå langsiktig vekst
og utvikling. Å fiske innenfor rammene av det miljøet tåler, er selvsagt
viktig med hensyn til naturen og ville
bestander. Det er også svært viktig at
havbruksnæringen driver på en bærekraftig måte som innebærer forsvarlig
bruk av marine ressurser. Dette er
også avgjørende for at næringen skal
beholde et godt omdømme i andre
land og i de markedene vi eksporterer fisken til.

Rekruttering til næringen
Fiskeri- og havbruksnæringens betydning og de store forvaltningsoppgavene som følger med denne gjør at
det stadig blir behov for å rekruttere
mennesker med ulik kompetanse.
For å kunne sikre bosettingen langs
kysten er lokalsamfunnene avhengig
av å ha flere ben å stå på. Dersom de
skal tiltrekke seg den arbeidskraften
de trenger, må det også være arbeid
for folk med utdanning og karriereønsker. Derfor har Regjeringen nå
startet opp prosjektet Sett Sjøbein
som skal ta fatt i utfordringen med å
legge til rette for å rekruttere ungdom til yrker i marin sektor. FiskeriBærekraftig høsting
og havbruksnæringen byr på et bredt
Det er et overordnet mål at forvaltspekter av yrkesmuligheter - fra fisningsstrategiene som utarbeides, skal keryrket til spesialiserte stillinger som
være basert på et prinsipp om bære- er relatert til miljøspørsmål, biologi,
kraftig høsting. For å oppnå dette er
teknologi, eksport, markedsføring
det utarbeidet biologiske referanseog mye mer. For videre utdanning
punkter for de viktigste bestandene
innenfor fiskerinæringen tilbyr Nor-
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Helga Pedersen
(Foto: Bjørn Sigurdsøn, statsministerens kontor)
Utdanning
1998: Mellomfag i historie, Universitetet i
Tromsø.
1996: Grunnfag i russo-sovjetiske studier, Univ. i
Bergen.
1995: Mellomfag i russisk, Universitetet i Bergen
1992: Baccaluréat etter tre år på Lycée Alain
Chartier (fransk videregående skole) i Bayeux,
Normandie.
Politikk
2007 Nestleder i Arbeiderpartiet
2003 - 2005 Fylkesordfører i Finnmark.
1999 Fylkestingsrepresentant, Finnmark.
Arbeidserfaring
2002-2003: Ledet prosjektet Utvikling av næring
og kultur i Tanafjorden.
2001-2002: Prosjektmedarbeider for UNEP/GRIDArendal
2001: Politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Grete Knudsen
1998-2000: Utbyggings- og samferdselsetaten
i Finnmark fylkeskommune, oppgaver knytta til
omstillingsarbeidet i Indre Finnmark
1992-1993: Lærer og assistent ved Boftsa skole,
Tana
Kilde: www.regjeringen.no

ges Fiskerihøgskole (NFH) studier rettet både mot det tradisjonelle norske
fisket, akvakultur og mot bioteknologi
og bioprospektering. Likevel kan det
virke som om disse varierte mulighetene er en godt bevart hemmelighet. Fiskeri- og havbruksnæringen vil
være svært viktig for Norge i årene
som kommer. En viktig forutsetning
er at ressursene forvaltes i evighetsperspektiv, og dette krever kunnskap,
engasjement og evne til kontinuerlig
utvikling. Marine fag gir store muligheter for en variert, spennende og
meningsfylt karriere.
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Kan kystsamfunna overleve?

av Nils Aarsæther, Instituttleder, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø
Alle er einige om at mindre kystsamfunn og fiskevær – spesielt på
Finnmarkskysten - er blant dei mest
utsette. Det dreier seg om ei rekke
punktbusettingar frå Øksfjord (Loppa)
i vest til Vardø i aust. På denne kystlinja mellom Øksfjord og Vardø finn
vi steder som Sørvær, Breivikbotn,
Hasvik; ”gassbyen” Hammerfest, Havøysund, ”Nordkapp-byen” Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik,
Berlevåg og Båtsfjord. Busettinga
langs Finnmarkskysten er konsentrert
om desse 13 tettstadene, berre ein
svært liten del av kystbefolkninga bur
i dei øvrige 20-30 små fiskeværa som
framleis har heilårs busetjing.
Berre eit enkelt kystsamfunn har
noko som kan likne på ei stabil busetting - Hammerfest. Det er gassanlegget på Melkøya som kan forklare
dette, og det har kosta Statoil og
Staten om lag 60 milliardar kr i investeringar (og skattefritak). Investeringane på Melkøya og Snøhvit beløp
seg til ca 6 millionar kr pr innbyggar
i Hammerfest. Ein høg pris om målet
Hammerfest. Kilde: Wikipedia.

var å stabilisere busettinga! Likevel er
dette eit lønsamt prosjekt, for Statoil
reknar med å selje gass for over 200
milliardar kr frå dette feltet. Så er det
verd å merke seg at 60 milliardars
investering er det som skulle til, ikkje
for å skape vekst i befolkninga, men
for å stoppe tilbakegangen, og sikre
stabilisering. Det budde like mange i
Hammerfest midt på 1990-talet som
i dag.
Men om befolkningsutviklinga i
Hammerfest er stabilisert, gjennom
ei massiv petroleumsinvestering, er
det vanskeleg å tenkje seg at dette
skal bli løysinga også for dei andre
12 utsette, mellomstore kystsamfunna i Finnmark. For det fyrste er
det usikkert kor mykje olje/gass utfor
Finnmark som kan gi grunnlag for
lønsam produksjon. For det andre vil
oljeselskapa så langt det er mogleg
anten nytte produksjonsanlegget
på Melkøya ved nye funn, eller ta
ut olje/gass på kjøl direkte frå plattforma. Ei lastebøye gir ikkje mange
arbeidsplassar… Så dei store forhåp-

ningane som folk langs Finnmarkskystenframleis har til oljeeventyret er
lite realistiske.
Når ordførarar langs kysten (om
enn ikkje fiskarane) er så positive
til oljesatsingar er det fordi ein har
dystre erfaringar: uansett kva ein
prøver på, så held det fram med befolkningsnedgang. Dei som skal sikre
ei framleis stabil busetting i Vardø,
Berlevåg og Øksfjord har ein tøff jobb
føre seg. Men det er to grunnar til at
denne jobben er blitt lettare å gjere
no enn i tida kring 1970, då ein for
alvor tok til med distriktsutvikling
”nedanfrå”. For det første var busettinga i kyst-Finnmark på eit historisk
toppnivå kring 1970. Det budde for
eksempel 1800 menneske i Berlevåg
då, i dag er det berre så vidt over
1000. Når eit tap på 800 menneske i
eit lite kystsamfunn først har hendt,
ville det vore litt lettare å forhalde
seg til at det skal vere eit folketal på
rundt 1000, og innrette samfunnet
etter det. For det andre: den teknologiske utviklinga har gitt innbygga-
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rar i dagens kystsamfunn muligheter
som ikkje fanst på 1970-talet: pc,
internett, breiband, og mobiltelefon,
gjer at mange jobbar kan utførast
nærast kor som helst. Og mens etterspørselen etter arbeidskraft til
industrien har gått kraftig ned, er
det stor etterspørsel etter folk som
kan behandle manuskript, programmere, føre rekneskap, drive revisjon,
undervise, produsere bilde og lyd,
kople saman kjelder av informasjon,
yte telefonisk service, og for den saks
skuld også spåkoneverksemd og healing over nettet. Høva er mange i dag.
Samtidig er du ikkje fysisk ”parkert”
på ein stad som Berlevåg – der ein før
opplevde å vere borte i fleire dagar
frå større steder, med sine hendingar
og attraksjonar. Og frå ein utkant
som Hasvik kjem du i dag til Tromsø
sentrum på ca ein halv time!
Men sjølv om den store støyten i
form av nedbygging av fiskeindustri
og konsentrasjon av fiskekonsesjonar
for det meste er tatt, og teknologien
er blitt langt meir distriktsvenleg,
skal det ein ekstraordinær og sterk
innsats til å for å hindre ei framleis
langsam utarming av kystsamfunna
i Finnmark. Kanskje den viktigaste
føresetninga i vår tid ligg på det
menneskeleg-sosiale planet, i form
av samarbeid, motivasjon og kompetanse:
Ein studie eg gjorde av utviklinga i
Berlevåg for 4-5 år sidan, viste verdien av å kunne kombinere realisme
og entusiasme. Realisme, ved at
kommunen si leiing gradvis bygde
ned volumet på den offentlege tenestesektoren slik at den blei tilpassa
1000, og ikkje 1800, innbyggarar. Og
ved at fiskebedriftene slutta å drive
filetproduksjon når konkurrentane
sine lønsutgifter berre var 10 % av
norsk lønsnivå. Men både kommunen
og fiskerinæringa søkte og greidde å
finne nye, kreative løysingar. Entusiasme, ved at to svenske legar frå
Gøteborg delte ein jobb i kommunehelsetenesta, og ved at Berlevåg
mannskor blei ”oppdaga” og gjort til
eit globalt kulturelt symbol gjennom
Knut Eirik Jensen sin film ”Heftig og
begeistret”. Og ved at skolesjefen,

som pendla frå Bærum, greidde å få i
gang 1. års vidaregåande skoletilbod,
og med det eit ungdomsmiljø i ”værret ”.
Entusiasme kan i neste omgang
danne grunnlag for næring, arbeid og
inntekt – ved at folk som vil satse på
å bli verande på stad en brukar pc-en
til å skape sin eigen stedsuavhengige
jobb og eventuelt hektar seg på eit
større firma. Frisøren eg snakka med
i Berlevåg meinte at ho var oftare i
Oslo og i Syden enn venninna som
budde i Tromsø – ho hadde meir til
overs på grunn av dei låge husutgiftene.
Så å knekke utkantkoden handlar
truleg om mange ting. Entusiasme er
ein nødvendig bestanddel, i mangel
av Snøhvit-milliardar. Men entusiasme kan føre til utbrenning og må
balanserast av ein type realisme der
folk og leiarar innser kor ein står (på
ein håplaus plass, sånn sentralitetsmessig !) og legg opp ambisjonane i
offentleg sektor og i privat næringsliv
etter det. Næringsmessig er det utan
tvil fiske/havbruk og reiseliv som byr
på dei største høva, og her har små
steder på Finnmarkskysten store
fortrinn. Det er eit segment innan
reiseliv som søker sterke opplevingar
og som betalar for det rotekte og
kvalitet. Det å sjå på fuglar for eksempel! Ornitologar er ikkje ei utdøyande
gruppe. Og der det er fisk i havet er
det håp. Og det er ingen kunst for
smarte folk å kombinere dette i ulike

Øksfjord. Kilde: Wikipedia.
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Nils Aarsæther
Professor i samfunnsplanlegging
ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging,
HSL-fakultetet, Universitetet i
Tromsø.
Forskar på lokalt demokrati og
lokal utvikling i Nordområda, har
bl.a. utgitt bøkene «Practicing Local
Governance – Northern Perspectives» (2008) og «Venstrepopulisme
– utfordringer for rød-grøn politikk» (2009). Politisk aktiv, medlem
av Senterpartiets sentralstyre og
styreleder Tromsø Veg a/s.
former for kyst- og fisketurisme. Igjen
er pc-en og nettet ein nøkkel til sal og
til å oppdage nye idear som ein kan
lage sine eigne lokale versjonar av.
Kjelde: Aarsæther, N (2008): “Turning the Tide?
The outport municipality Berlevåg in the age of
globalization”. I Aarsæther N., et al. red. Practicing
Local Governance; New York: Nova.
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Bærekraftig utvikling for
de marine næringene

av Jan-Eirik Angell Killie, Rektor Norges fiskerihøgskole
Norges lange og arktiske kyst med
alle ledd trenger for å sikre en fremti- har med rot i nordnorsk virkelighet
klart prioritert marin utdanning og
nærhet til rike marine ressurser, har
dig bærekraftig marin næring.
forskning i sitt strategidokument
gitt grunnlag for bosetning og sam• Mens tidligere generasjoner har
funnsutvikling fra de første bosetsett på havet som uuttømmelig så 2009 – 2013.
Utfordringen til forsknings- og utdanterne tok landet i bruk og frem til
har vår generasjons økonomiske
våre dager. De marine ressursene vil
muligheter og teknologiske effek- ningsinstitusjonene er:
også i fremtiden være det ressurstivitet satt oss i stand til å høste av • hvordan setter vi oss i stand til å
grunnlaget som vil sikre kommende
disse ressursene på en slik måte at
skape kunnskapen fremtidens magenerasjoner livsgrunnlag og velstand
den økologiske bæreevnen til våre
rine næringer og samfunn trenger
i våre kystsamfunn.
• hvordan sikrer vi rekruttering av
marine ressurser kan trues.
I et historisk perspektiv tenker vi først • Sameksistensen mellom tradisjotalentfulle unge mennesker til
og fremst på fiskeriene, men i dag ser
nelle og nye næringer er stadig en
forskning og næringsutvikling i
vi like naturlig på de nye marine næøkende utfordring. Mens fiskerifremtidens marine sektor
ringene – oppdrett av laks og marine
ene tidligere var alene som bruker
arter som en del av den marine næav kysten så ser vi i dag økende
Endring
interesse for bruk av disse ressur- Norges fiskerihøgskole slik vi kjenner
ringen. Fiskeri- og havbruksnæringen
har i dag vokst seg til å bli en viktig
sene og arealene fra andre aktødenne institusjonen gjennom 40 år,
rer; havbruk, rekreasjon, turisme
økonomisk faktor i norsk økonomi.
er basert på behov og utfordringer
Samlet stod disse næringene i 2006
og oljevirksomhet.
slik de ble beskrevet da fiskerinæ• Det globale klima er i endring og
for en sysselsetting tilsvarende 43
ringen stod alene som aktør i marin
375 årsverk, en produksjonsverdi på
kan skape endrede naturvilkår for sektor. I dag utgjør marin næringssek102 milliarder kroner og ga et bidrag
de marine og arktiske økosystem
tor mange virksomhetsområder som
til BNP på 38,9 milliarder kroner. Ser
også i våre områder.
samlet eller hver for seg møter stadig
vi fremover ser vi konturene av nok
• Internasjonale handels- og konnye utfordringer lokal, nasjonalt og
en ny næring med utgangspunkt i
junktursvingninger har på kort tid internasjonalt, og innenfor stadig nye
marine ressurser – marin bioprospekutfordret den økonomiske bæreområder. Dette skaper nye utfordrintering som grunnlag for bioteknoloevnen til de marine næringene.
ger, men også nye muligheter for
gisk industri. Molekyler og gener fra
• Utfordringene er mange og kaller utdanning og forskning.
våre kalde kyster har vist seg å ha
på økt kunnskap som setter oss
Fiskeri og havbruksnæringen har i
i stand til å forstå det som skjer,
hittil nye og ukjente egenskaper med
løpet av de samme 40 årene gjentilpasse oss kjente og hittil ukjente nomgått store strukturelle endringer
mange anvendelsesområder. Kysttuutfordringer, og skape løsninger
i takt med endrede økonomiske,
risme basert på opplevelse i levende
og nye muligheter for våre marine teknologiske og kunnskapsbaserte
kystsamfunn, rent hav og natur - får
næringer i fremtiden.
rammevilkår nasjonalt og interen stadig større betydning som faktor
nasjonalt. Næringen har vist stor
for å differensiere næringsvirksomheKunnskap om det marine
tilpasningsevne og har utviklet seg
ten i samfunnene langs kysten.
Regjeringen offentliggjorde i april
fra å være en næring subsidiert over
2009 forskningsmeldingen Klima for
statsbudsjettet til at den i dag er en
Utfordringer
forskning, og tidligere i år ble Nye
positiv bidragsyter til Norges nasjoDet er liten tvil om at for en kystbyggesteiner i nord sluppet av statsnalprodukt.
stat som Norge så er vår nærhet til
minister Stoltenberg sammen med en
rike fornybare marine ressurser et
tung regjeringsdelegasjon i Tromsø.
Mens nærings- og samfunnsliv for
av nasjonens viktigste grunnlag for
varig næringsutvikling. Ambisjonen til To viktige dokument som begge peker øvrig har gjennomgått til dels store
på og gir forskning og økt kunnskap
endringer så har våre universitet og
regjeringen er å mangedoble verdiskapningen fra marin sektor de neste som grunnlag for forvaltning av våre høgskoler i liten grad endret seg.
Slik er det ikke lenger. Universitet
tiårene. Skal en nå slike målsetninger marine økosystem og verdiskapning
og høgskoler er på 2000-tallet stilt
trengs kunnskap, entreprenørskap og fra havet stor plass. Regjeringen slår
dyktige unge mennesker til utvikle de med dette fast at de marine næringer ovenfor stadig nye utfordringer
er viktig for fremtiden til nasjonen
gjennom studiereformer og endrede
marine næringene og å skape kunnskapen som næringen og samfunnet i Norge. Det nye Universitetet i Tromsø økonomiske rammevilkår. Konkur-
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ransen om studenter universitetene
mellom er stadig hardnet til og er i
dag avgjørende for universitetenes
økonomiske bæreevne. Mens universitetene tidligere ble styrt gjennom
planøkonomiske virkemidler, så blir
universitet nå i økende grad styrt av
markedsøkonomisk rammevilkår. En
konsekvens er målrettet ressursbruk,
strategiske mål og økt faglig profilering av virksomheten mot tematiske
fagområder hvor man har naturgitte,
kulturelle eller geografiske fortrinn i
et lokalt, nasjonalt eller internasjonalt perspektiv. Nye organisatoriske
løsninger og konstellasjoner tvinger
seg nå frem mange steder i Norge, og
er nasjonalt en refleksjon av internasjonale utviklingstrekk innen U&Hsektoren som har pågått noen tid.

av forskningsresultater.
Studentrekrutteringen til våre fiskerifaglige og marine utdanninger har
de siste årene vært fallende til tross
for underskudd på høyt utdannet
arbeidskraft i sektoren. Dette skyldes
flere forhold og ville uavhengig av
fusjonen tvunget frem tilpasninger i
fakultetet for å profilere våre tilbud
bedre og effektivisere ressursbruken.
Det er derfor gledelig å se at både
søkningen til våre studier og tilslag på
våre forskningssøknader nå viser en
økning.

Fremtiden
Norges fiskerihøgskole har i Tromsø
utdannet ca. 1400 kandidater med
mastergrad og 150 med doktorgrad.
Hovedvekten av NFHs kandidater
har sin utdanning innen marine fag
Omorganisering i Tromsø
og bidrar i dag til å utvikle de marine
Fusjonen mellom Universitetet i
næringene på mange nivåer i samTromsø og Høgskolen i Tromsø, og
funnet (600 fiskerikandidater, 130
omorganiseringen av Universitetet i
fiskehelse og havbruk, 290 biologi,
Tromsø har som målsetning å møte
150 internasjonal ressursforvaltning,
denne utvikling. Målet er økt profile- 80 økonomi og administrasjon og 70
ring av studietilbud og forskning for
samfunnsøkonomer). I tillegg er det
å møte morgendagens utfordringer.
utdannet et stort antall kandidater
Omstruktureringen av Norges fiskeri- med bachelor eller enkeltemner.
høgskole til Fakultet for biovitenskap, Totalt er det i dag registrert ca. 700
fiskeri og økonomi med de underligbachelor- og masterstudenter og 100
gende enhetene Norges fiskerihøgdoktorgradsstudenter ved NFH.
skole, Handelshøgskolen i Tromsø og Mange har uttrykt bekymring for at
Institutt for arktisk og marin biologi
en omorganisering av Norges fiskeer en profilering av våre utdanninger rihøgskole skal svekke den marine
og forskning for å effektivisere vår
forskningen og de marine utdanninressursbruk inn mot lokale og nasjo- gene i Tromsø. Det er en sterk erkjennale behov og satsingsområder.
nelse ved Universitetet i Tromsø at
Fakultetet vil i fremtiden bære Det
de marine næringene representerer
nye universitetet i Tromsøs biomarine bærebjelken i dagens og fremtidens
og næringsrettede profil. Fakultetets kystsamfunn. I universitetets fremtradisjon for flerfaglige næringsrettidsvisjoner for egen utvikling i en
tede utdanninger utviklet gjennom
nasjon og en landsdel med sterke
mange år videreføres med fokus på
marine og arktiske tradisjoner er
marin sektor - fiskeri, akvakultur og
derfor den marine og arktiske dimenmarin bioteknologi.
sjon sentralt posisjonert og trygt
forankret. Universitetet i Tromsø har
Tematisk vil fakultetet omfavne
synliggjort viljen til fortsatt satsing på
fiskerifag, marine næringsmidler,
dette fakultetet ved å styrke fakulfiskehelse, bioprospektering, marin
tetets bemanning fra 250 ansatte til
økologi, fiskeri- og ressursbiologi,
350 ansatte.
klima og miljø, ressursforvaltning og
økonomi, marked, innovasjon og be- Universitets er tydelig på at tilbudene
driftsledelse. Undervisningen vil være innenfor våre flerfaglige og næringsforskningsbasert og bygger på tette
rettede studier så vel som de disiplikoblinger mellom grunnforskning, an- nære studier skal videreføres og videvendt forskning og kommersialisering reutvikles. Kandidater med utdanning
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Jan-Eirik Angell Killie
Avtroppende rektor (2007 - 2009) ved Norges
fiskerihøgskole. Utdannet innen biologi og kjemi
med en doktorgrad i fiskeimmunologi fra Universitetet i Tromsø.
Forskningsinteressen har vært rettet mot fiskeimmunologi/fiskehelse og undervisningen er
fokusert på å gi en forståelse av oppdrett av fisk i
en teknologisk drevet næring.
På fritiden dyrkes hobbyer som fiske og jakt i vakre omgivelser i Skulsfjord på yttersida av Kvaløya
i Tromsø.

på masternivå i fiskerifag, fiskehelse,
bioteknologi, marine næringsmidler,
biologi og økologi, ressursforvaltning,
marked, økonomi og ledelse, entreprenørskap osv. vil fortsatt finne gode
utdanningstilbud ved Universitetet i
Tromsø.
Universitetet i Tromsø vil gjennom
Norges fiskerihøgskole, Handelshøgskolen i Tromsø og Institutt for arktisk
og marin biologi sikre at ny kunnskap
skapes gjennom forskning og at denne kunnskapen bringes ut i samfunnet for å bidra til å videreutvikle og
skape nye marine næringsvirksomhet
som grunnlag for fremtidig velferd,
og utvikling av nærings-, kultur- og
samfunnsliv i vår kystsamfunn.
Jeg takker ansatt og studenter for en
spennende og interessant tid som
rektor ved NFH. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å ønske dekan
Edel O Elvevoll lykke til med å videreføre arbeidet med å skape et nytt og
fremtidsrettet studie og forskningsmiljø ved Fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi.
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Industriell oppdrett av fiskespisende
fisk kan ikke og vil aldri bli bærekraftig
av Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund er svært bekymret over den raske eksponensielle veksten i oppdrett nasjonalt.
En slik utvikling som vi ser i dag med oppdrettsanlegg langs hele kysten kveler oppdrettsnæringen allmennretten. Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen benytter enhver anledning til å fremheve at Norge er
best i verden på fiskeriforvaltning. Hun uttaler også at forvaltningen skal være bærekraftig og basere seg
på beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap. Industrielt oppdrett av fiskespisende fisk er ikke og kan
aldri bli bærekraftig. Aktørene fikser på tallene om forbruk av fisk for å fremstå som en energieffektiv
næring hvor 1,3 kg fisk gir 1 kg oppdrettslaks. Mens man i realiteten bruker 2,5 til 5,5 kg fisk for å få 1 kg
oppdrettslaks. Hvordan kan dette være bærekraftig?
M/S Miljødronningen,
foto: Norges Miljøvernforbund

For å produsere ett kg oppdrettslaks
vil en forbruke ca 1,3 kg pelletert
fôr. Norge produserer nærmere 900
tusen tonn årlig av oppdrettet laks og
regnbueørret, noe som krever minst
900*1,3 = 1170 tusen tonn med pelletert fôr. For å produsere dette fôret
går det med 2,56 kg - 5,5 kg med
«industrifisk» pr kg fôr, noe som vil
si at norsk oppdrett av anadrom fisk
forbruker 1170*(2,56 kg - 5,5 kg) =
2995 - 6440 tusen tonn med «industrifisk».

Havforskningsinstituttets sider viser
at totalkvotene for neste år på fisk,
som delvis brukes i oppdrettsfôr, er
1600 tusen tonn sild, 390 tusen tonn
lodde, 408 tusen tonn kolmule, 578
tusen makrell og 180 tusen tonn hestemakrell. Tobis og øyepål er blitt fredet ettersom bestandene er nedfisket
på grunn av tidligere bruk til fiskefôr.
Dette gir oss et bilde på totalt 3,156
millioner tonn, hvor forhåpentligvis
mye av fisken ikke går under «industrifisk» betegnelsen, men blir solgt
direkte som mat. Samtidig skriver
Skretting på formelen for fiskefôret
at de bruker minimalt med sild og
makrell i fôret.

«Industrifisk» skal være fisk som
ikke kan brukes som matfisk. Men
det de ikke opplyser om er at denne
«industrifisken» er maten til matfisk
og sjøfugl langs hele kysten. Dette er Hvilken fisk bruker de da i fôret, og
byggesteinene for økosystemene vi er hvor kommer denne fisken fra?
avhengige av for å overleve.

Det er et faktum at vi har fisket ned
flere av våre bestander av «industrifisk», redusert kvotene og fredet
bestander. Silda har tatt seg opp
igjen, men skal jo hovedsaklig brukes
direkte til menneskemat. Vi jobber
iherdig mot piratfiske for å kunne
styrke vår forvaltning, men samtidig
importerer vi 100 000 tonn piratfisket
makrell fra Island og lager oppdrettsfôr av det!
Som forvaltningsnasjon, som tar oss
store friheter i nordområdene, og
aktivt jobber mot piratfiske er dette
en grumsete sak. Har vi egentlig lov
å handle fisk tatt utenfor kvotesystemene? Er det dette Helga kaller
bærekraftig forvaltning? Det er jo
tydelig at oppdrettsindustrien er
sterkt avhengig av å importere råstoff
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til fôret. Er vi i ferd med å bli en nettoforbruker av fisk, istedenfor nettoeksportør som vi liker å fremstille
oss som? Det hadde vært interessant
å vite hvor stor importen av fôrfisk,
eller mel/olje er. Hvilke arter er det
så vi importerer og er disse artene
forvaltet på en bærekraftig måte?
Geir Andreassen, administrerende
direktør i Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening (FHL), spør i
Folkebladet : «Har vi nordmenn som
sitter mett og rik på en fredelig og
produktiv plett i utkanten av verden et ansvar for å bidra til verdens
matproduksjon?» Spørsmålet vi vil
stille ham da er om vi ikke samtidig
har et ansvar for rovdriften på såkalt
«industrifisk» og de følgene dette får
for totaltilgangen på fisk til verdens
befolkning og ikke bare den Vestlige
verdens behov? Skal han mette verden med dyr opprettsfisk og ruinere
verdenshavene for viktige nøkkelarter
i økosystemene og viktige arter som
blir brukt direkte til menneskemat?
Videre sier Geir Andersen at: «Vi
vet at akvakulturproduksjonen må
dobles innen 2030 for kunne dekke
verdens behov for sjømat. Det er ikke
norske oppdrettere som ber om det.
Det er FN.» Det virker ikke som om
at Andersen her klarer å se sammenhengen i det store bildet, Akvakulturproduksjonen er så mye mer enn
oppdrett av fiskespisende fisk. Over
90 % av akvakulturproduksjonen på
verdensbasis er på arter som gir igjen
mer fiskeprotein enn hva en tilfører,
så for en bærekraftig dekking av verdens sjømatbehov må en se på totalregnestykket. Vitenskapelige arbeid
viser til at rett etter produksjon av
tigerreker kommer oppdrett av laks

og andre marine fiskespisende arter
som de største forbrukerne av marint
råstoff og som har størst negative
påvirkninger på miljø og økosystem.
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FHL vil mette verden med fiskespisende fisk, når produksjonen av
plantespisende arter er uendelig mye
høyere og gir mer protein tilbake enn
hva enn tilfører av protein gjennom
Kurt Willy Oddekalv
«industrifisk»! Vi er jo ikke ansvarlig,
(Foto: Fanaposten)
vi lager jo bare mat til verden som
ytterst få kan kjøpe, mens vi ruinerer
Miljøverner og miljøaktivist.
fiskebestandene og tar maten fra
Leder av Norges Miljøvernforbund.
millioner av mennesker og dyr. Det er
Var med å stifte forbundet i 1993.
også betenkelig at man bruker frisk
villfisk til å produsere oppdrettsfisk
som inneholder miljøgifter og fargehva som skjer rundt i verden det bryr
stoffer.
vi oss ikke om!
FHL, opprettsindustrien og Fiskeriministeren påstår at om forvaltningen
av «industrifisk» ikke er bærekraftig
utenfor våre grenser så er ikke det
vårt ansvar. Med samme type retorikk er det jo helt tydelig at hvordan
Mugabe velger å forvalte ressurser
i Zimbawe helt og holdent ikke er
vårt anliggende. Hvorfor i all verden
skal vi bry oss om å være med på å
forby handel med elfenben, handel
med tropisk tømmer, bruk av barnearbeid? Det skjer jo utenfor våre
grenser og vi kjøper jo det bare!

På bakgrunn av fiskeriministerens
tidligere uttalelser om at industriell
oppdrett er bærekraftig, forlanger vi
at det nedsettes et uavhengig utvalg
som vurderer bærekraftigheten av
hovedbestandene med fisk som går
til norsk oppdrettsfôr. Vi forlanger at
det blir dokumentert at industriell
oppdrett av fisk er bærekraftig.

Oppdrettsnæringen bør reduseres til
en fjerdedel av dagens volum. Det er
bare da naturen kan ha en sjanse til
å håndtere de utslippene som kommer fra næringen. Næringen må også
Norge er angivelig en flink forvaltredusere og legge om driften slik
ningsnasjon fordi vi baserer oss på
at slike store miljøpåvirkninger ikke
fangster fra de som ikke er det, vi
forekommer. Eventuelt kan nærineksporterer rovdriften vekk fra våre
gen legge anleggene i tette merder
bestander etter å ha fisket dem ned. med renseanlegg. Men selv da vil
Dette gjør det selvsagt forholdsvis
man få problemer med overfisking
lett for oss å frede øyepål og tobis,
av bestander for å mate oppdrettsnår vi bare kan kjøpe ansjos isteden. fisken. Vi vil og kreve forbud mot
Rik som vi er så kjøper vi oss bare ut torskeoppdrett. Oppdrettsanlegg i
av fiskeriklemma. Stå på FHL og Fiske- terskelfjorder har ingen bærekraftige
riminister Helga Pedersen. Miljøet og muligheter, så dette vil vi og forby.
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Lakseoppdrett - en bærekraftig
anvendelse av marine ressurser

av Geir Molvik, Adm. dir. EWOS AS

Det siste året har det vært en økende fokus på oppdrettsnæringens fremtidige bærekraft. Mye av fokuset
har vært rettet mot næringens forbruk av villfisk som kilde til råvarer i fiskefôret. I utgangspunktet er
vi i oppdrettsnæringen inneforstått med et slik fokus. Sågar mener vi at vi kan dra stor nytte av et slikt
fokus da vi har en fantastisk god historie å fortelle. Faktisk burde fiskefôr- og oppdrettsnæringen fått
internasjonal heder og ære for bidra sterkt til å produsere høyverdig sunn mat av råvarer som ellers ville
blitt brukt på en lite ressursvennlig måte.
Mot bedre viten
Dessverre har enkelte media og ulike
særinteresser valgt å skakkjøre denne
viktige debatten ved å prøve å etablere unyanserte og til dels helt uriktige
problemstillinger når det gjelder oppdrett, bærekraft og ressursforbruk. Vi
har sågar sett tilfeller av at sentrale
personer innenfor fiskeriutdanningen
har misbrukt sin forskertittel ved å
nøre opp om feilaktige og unyanserte
problemstillinger. Mot bedre vitende? Uansett, det er ikke bra.

etter internasjonale forhandlinger.
Dette er helt og fullt et politisk
ansvar.

Stabilt villfiske tross mangedobling
av oppdrettsfisk
Fôrselskapene tømmer ikke havet
for villfisk – og vi kommer heller aldri
til å gjøre det, selv ved en mangedobling av oppdrettsindustrien. På
verdensbasis blir det gjennomsnittlig
produsert fiskemel og fiskeolje av ca.
33 millioner tonn fisk hvert år. Dette
tallet har vært stabilt på dette nivået
i en 30-årsperiode – selv om oppFor å diskutere oppdrettsnæringens
drettsnæringen i samme periode har
bærekraft i forhold til fôrproduksjon
og forbruk av villfisk, er det viktig å ta mangedoblet sitt produksjonsvolum.
utgangspunkt i noen reelle fakta og
fjerne noen mediaskapte myter. Men For perspektivets skyld: I dagens reførst trenger vi å poengtere de grunn- gulerte fiskerier blir det årlig dumpet
gigantiske volumer med utkast og
leggende ansvarsforholdene:
• Det er verken oppdrettsnæringen bifangst direkte i havet. Det dumpes
ca 20 mill tonn årlig, som alene ville
eller fôrselskapene som fastsetgitt oss nok marine råvarer til å tidoter nasjonale og internasjonale
fiskekvoter. Vi har ingen som helst ble norsk oppdrettsnæring uten økte
fiskekvoter.
påvirkningsmulighet.
• Kvoter anbefales av internasjonale
Av de 33 millioner tonn med fishavforskningsfora, og fastsettes
keråstoff som i dag går til verdens
av nasjonale myndigheter, gjerne

Fôringsflåte, foto: utlånt av Lerøy Aurora AS

produksjon av fiskemel og fiskeolje,
er omtrent 5,5 millioner tonn hentet
fra avskjær og lignende fra fisk som
er fanget til menneskemat. Resten er
fra såkalt industrifisk som det ikke er
marked eller interesse for å benytte
direkte til menneskelig konsum. Dersom slik direkte anvendelse hadde
vært økonomisk, ville markedsverdien på den såkalte industrifisken blitt
mangedoblet – og således også vært
uaktuell som råvare til fiskemel- og
fiskeoljeproduksjon.
Fyringsolje eller menneskemat?
Verdens totalproduksjon av fiskemel
er på noe over 6 millioner tonn. Men
bare 50 prosent av dette blir benyttet til verdens akvakulturproduksjon.
Resten av fiskemelet blir brukt til
produksjon av fôr til landdyr; spesielt
gris, kylling og kjæledyr. Over halvparten av fiskemelet blir altså benyttet til å fôre opp dyr der fôrfaktoren
er minst dobbelt så høy som hos
laksen! Anvendelsen til kjæledyr er
den som vokser mest.
Ikke nok med det: Bare 20 prosent av
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det fiskemelet som går til akvakultur,
blir brukt til laksefôr. Resten inngår i
fôr til marine reker, marin fisk, karper
og annen akvakulturindustri rundt
omkring i verden.

Disse landenes forvaltning av de
aktuelle fiskeartene følger de samme
prinsipper som norsk bestandsforvaltning. I store sesongfiskerier som
fiske etter ansjovetas utenfor vestVerdens totalproduksjon av fiskeolje kysten av Sør-Amerika, bidrar faktisk
er på ca. 1 mill tonn. Rundt 85 % av
produksjonen av fiskemel og fiskeolje
dette går til verdens samlede akvakul- til å konservere fangsten og spre omturproduksjon. Men bare halvparten setninga over en lengre periode, noe
av dette igjen benyttes til laksefôr.
som gir fiskerne bedre priser
Rundt 10 % går til menneskeføde og
resten til teknisk bruk – og altså noe
Det kan også være på sin plass å
helt annet enn mat. Før laksenærin- minne om at norsk fiskeriforvaltning
gen kom på banen, gikk hoveddelen
er basert på den beste tilgjengelige
av fiskeoljen til såkalt teknisk bruk –
kunnskapen og vitenskapelige råd fra
som blant annet omfatter fyringsolje Det internasjonale råd for havforsog i malingsindustrien. Ved all indus- kning, ICES (International Council for
triell bruk inklusive herding, ødelegthe Exploration of the Sea) og vårt
ges de verdifulle og helsebringende
eget Havforskningsinstitutt.
omega-3 fettsyrene. Laksenæringen
har i realiteten gitt befolkningen en
Vi er netto produsent av proteiner
unik mulighet til å redde denne fiske- Men hvordan skal vi da kunne måle
olje-ressursen fra destruksjon, ved å næringens fremtidige bærekraft
produsere sunn og delikat helsekost
med tanke på fiskefôrproduksjon og
i from av lakseprodukter. Vi har på
villfiskbestander? I og med at det
denne måten reddet tusenvis av liv
ikke er vi i oppdrettsnæringen som
fra bl. a. hjerte-karsykdommer.
bestemmer rammene for fisket etter
villfisk, burde vi kanskje slått oss til
Ansjovetas og fiskemel – økte innro ved å sammenligne fôrfaktoren og
tekter for fiskerene
ressursforbruket til laksen opp mot
I debatten omkring villfisk og bæreannen matvareproduksjon, som for
kraft blir det av enkelte påstått at det eksempel gris og kylling. Eller sau
er fiskefôr- og oppdrettsnæringen i
og storfe? Her er vi allerede verNorge som tømmer havet for villfisk. densmestre - og i all beskjedenhet
Blant annet blir det vist til at vi kjøper dramatisk bedre enn alle andre som
mye marine råvarer fra andre deler
produserer matvarer av de samme
av verden. Selv om fakta-opplysninråvarene.
gene lenger fremme i denne artikkelen burde være nok til å rydde opp i
Men dette er tydeligvis ikke nok.
denne grove og feilaktive påstanden, Fokus på villfisk-bestandene vil alltid
kan det kanskje være på sin plass
være der, og selv om vi er de som
med følgende tilleggsinformasjon:
klart utnytter de marine råvarene desidert best av alle, så ønsker vi også
Norge produserer årlig omtrent
å ha et bevisst forhold til vår egen
200.000 tonn fiskemel og importerer forvalting av disse ressursene.
omtrent tilsvarende mengde. Når det
gjelder fiskeolje produserer Norge
Det er nok av eksempler som viser at
årlig om lag 55.000 tonn, og importe- diskusjonen om hvor mye villfisk det
rer om lag 170.000 tonn. Danmark er går med til å produsere laks, ikke er
største leverandør av fiskeolje, fulgt
dekkende som målestokk på forvaltav Peru og Island. De landene som
ningen av de marine ressursene. Det
eksporterer fiskemel- og olje til Norge blir som å påstå at det går med 10
har i følge Regjeringens strateginotat sauer til å produsere 20 halve smafor et bærekraftig havbruk (som kom lahover – uten å nevne at resten av
ut i april 2009) en aktiv fiskeriforvalt- saueskrotten faktisk også kan brukes
ning som også inkluderer regulering
til noe.
av fisket etter industrifisk.
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Geir Molvik
(Foto: EWOS)

Administrerende direktør i EWOS
AS og leder selskapets norske aktiviteter fra hovedkontoret i Bergen.
Fiskerikandidat fra Tromsø og har
over 20 års erfaring fra ledende
stillinger i havbruksnæringen i
inn- og utland. Før Molvik kom til
EWOS våren 2006, var han administrerende direktør for oppdrettsfirmaet Hydrotech-gruppen i 8 år.
EWOS har jobbet frem et ressursregnskap som oppleves som langt
mer presist når en skal måle bærekraft i næringen. Prinsippet baserer
seg på et regnskap som måler forbruket av næringsstoffer hentet fra
marine råvarer (fiskemel og fiskeolje)målt opp mot hvor mye proteiner og
fett som produseres av oppdrettslaksen.
Disse forholdstallene utfordrer den
tradisjonelle "fisk til fisk"- tankegangen som overser vesentlige forskjeller
mellom de ernæringsmessige verdien
av villfisk (som brukes til å produsere
fiskemel og fiskeolje) og oppdrettsfisk.
MPDR og MODR
Marin Protein avhengighet (Marine
Protein Dependency Ratio - MPDR)
og Marin Olje avhengighet (Marine
Oil Dependency Ratio – MODR) er
enkle og robuste modeller som i
langt større grad kan etterprøves og
kontrolleres for å evaluere bærekraftsutviklingen. Modellene tar hensyn til
den ernæringsmessige – og utnyttba-
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re - verdien av villfisken gjennom hele dette regnskapet «går i pluss», derverdikjeden frem til oppdrettslaksen.
Disse modellene fokuserer også på
det som bør være overordnet fokus
når en skal diskutere oppdrett og
bærekraft: Kan vår industri bidra til
å sikre verdens befolkning en bedre
tilgang på viktige fett- og proteinressurser? Svaret på dette er ubetinget
ja.

som dette er noe poeng all den tid
fettsyrenes funksjonelle egenskaper
blir ødelagt ved de fleste alternative
anvendelser fiskeolje har i dag.

Ansvars- og rollefordelingen
Kort oppsummert så kan oppdrettsnæringen fullt ut stå rakrygget i
diskusjonen om vår fremtidige bærekraft. Vi representerer en næring
som kommer til å bety stadig mer når
Disse fett- og proteinmodellene, viser det gjelder å sikre verdens befolkning
sunn og god mat.
at en allerede med dagens kommersielle EWOS-fôr har oppnådd en
forholdstall som nærmer seg 1:1 når Vår største utfordring i denne omdet gjelder protein. I større forsøk –
gang er paradoksalt nok å få media,
som også er fullt ut gjennomførbare
miljøvernorganisasjoner og andre
i kommersiell drift – har en klart å
særinteresser til å ta konsekvensen
av den rollefordelingen som faktisk
dokumentere at oppdrettsnæringen
faktisk vil kunne være netto produeksisterer:
• Politikerne har det hele og fulle
sent av protein.
ansvaret for forvaltningen av
villfiskressursene. I den grad det
Når det gjelder fiskeolje, så har en
er diskusjoner om forvaltningen av
også forsøk som gir et 1:1 forhold.
disse, så er dette noen politikerne
Men her gjenstår det fremdeles noe
fullt ut må stå til rette for.
forskning før en med trygghet kan si
• Vi som næring – og spesielt vi i
at vi også er en netto produsent av
fôrindustrien – har det fulle og
fiskeolje. Her er det likevel bare et
hele ansvaret for å utnytte de til
spørsmål om tid og forskning før også

Fôr tilføres fôrsilo, foto: EWOS

enhver tid tilgjengelige råvarene
på en måte som er mest mulig effektiv, miljøvennlig og bærekraftig.
Både i forhold til egne selvpålagte
ambisjoner og i forhold til alternative måter å bruke samme råvareressursene på.
Dette ansvaret har vi både tatt inn
over oss – og bevist at vi takler. Vi
skal også bevise at vi takler dette
ansvaret minst like godt også i fremtiden!
…og vi har en bærekraftig ressursutnytting:
• Proteinutbyttet til menneskemat
fiskeråstoff brukt i laksefôr er bedre enn ved surimiproduksjon
• Ingen dyreslag utnytter hverken
energi eller protein i nærheten av
så godt som laksen gjør det
• Ved å høste bærekraftig av marine
råstoffer nede i næringskjedene,
produsere fôr til laks, så kan tilførselen av sjømat til befolkningen
mangedobles i forhold til dagens
fiskerier av villfisk høyt oppe i
næringskjeden

Faculty of Biosciences and Aquaculture
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Sulten på suksess?

STUDER HAVBRUK � NORGES FRAMTIDSNÆRING!
STUDER BIOLOGI OG REALFAG� FRAMTIDENS VIKTIGSTE KUNNSKAP!
BACHELORSTUDIER

ÅRSSTUDIER

•
•
•
•
•

• Biologi og kjemi
• Havbruk
• Ettårig grunnstudium

Havbruksbiologi
Internasjonal biologi
Eksportmarkedsføring
Fiskerifag
Havbruksdrift og ledelse

MASTERSTUDIUM
• Master i havbruk

Fireårig faglærerutdanning
i realfag
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Hold deg oppdatert på norsk
ﬁskeriforvaltning på
www.ﬁskeridir.no
Livet i havet - vårt felles ansvar
fiskerikandidaten 2.indd 1

14.08.2009 13:49:24

Nasjonale verdier
Norges Råfisklag og de 5 andre
fiskesalgslagene i Norge tar hånd
om viktige nasjonale oppgaver innen
omsetning av sjømat og ressurskontroll for våre fiskebestander.
Norges Råfisklag har geografisk
ansvar for omsetningen av torsk, sei,
hyse og reker med et distrikt fra og
med Nordmøre til og med Finnmark.

www.rafisklaget.no
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FORSKNING I PRAKSIS
www.havbruksstasjonen.no

EWOS fabrikken i Florø, reåpnet i juni 2009,
er nå verdens mest moderne ﬁskefôrfabrikk.

TRYGGHET

FISKEHELSE OG FISKEVELFERD

SERVICE

VERDISKAPNING

Fornøyde kunder har bidratt til at EWOS har kunnet
levere ﬁskefôr til oppdrettsﬁsk i over 50 år.
Vår erfaring og tunge satsing på FOU er din
trygghet for at vi også i framtiden vil være
den fremste leverandør av verdiskapning til
ﬁskeoppdrett.

Våre kunders tilfredshet med oss som leverandør
er viktig. Gjennom alle ledd søker vi å ﬁnne gode
løsninger for våre kunder, enten det gjelder
produkt og leveranser eller service og tjenester.

www.ewos.com

Fiskehelse og ﬁskevelferd er viktige
suksessfaktorer i ﬁskeoppdrett. EWOS er ledende
når det gjelder å utvikle funksjonelle fôr som
styrker ﬁskens motstandskraft mot stress, sykdom
og parasitter og som derigjennom også aktivt
bidrar til økt ﬁskevelferd.

Våre produkter skal gi en forutsigbar og høy
biologisk ytelse. Dette skal gi våre kunder økt
verdiskapning og redusere usikkerhetsfaktorer i
produksjonen av lakseﬁsk.

SAMARBEID

artgarden

EWOS merverdier
Våre kunders gode resultater bidrar til EWOS
langsiktige suksess. For å få økt merverdi fra
samarbeidet er vi med på å sette ambisiøse
produksjonsmål hos kundene og tar ansvar for tett
oppfølging av produksjonsutvikling, identiﬁsering
av avvik og aktivt foreslår forbedringstiltak
gjennom hele produksjonssyklusen.
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KULL 2006, Fiskerifag

Heming R. Hansen
Silsand (Senja)

Håvard T. Fause
Tromsø

Ida Holsbø
Vadsø

ERFARING:
Arbeidserfaring fra båtpuss
og vedlikehold av garn/fiskeredskaper, resepsjonist/
dørvakt, produksjonsmedarbeider (Art Nor og Mydland), distribusjon av post,
sommerjobb som røkter.

ERFARING:
Erfaring: 2-3 år i Posten
samt 6 uker som røkter.

ERFARING:
Klesbutikk, kaffebar, kiosk
og som treningsinstruktør,
tidligere håndballtrener,
Vadsø turnforening.

Plan for master:
Fiskeribiologi

Plan for master:
Fiskeriforvaltning, hovedsaklig forvaltning og juss.

Plan for master:
Marine næringsmidler

Ina Kolsum
Tromsø

Jim-Kenneth Johansen
Laukvika (Lofoten)

John-Fredrik Solberg
Bergen

Kamilla Sande Hansen
Bergen

ERFARING:
Butikkmedarbeider hos
gullsmed i 8 år.
Leder for studentutvalget
ved NFH 09/10

ERFARING:
5 år som produksjonsmedarbeider i fiskeindustrien.

ERFARING:
Fagbrev som servitør, jobbet på forskjellige restauranter i Bergen. Jobber i
dag deltid på Arctandria
fiskerestaurant i Tromsø.
Leder for studentutvalget
ved NFH 08/09

ERFARING:
Internship i Fiskeri- og kystdepartementet.
Fagbrev i Akvakultur,
erfaring som røkter innen
oppdrett og akvarium,
leder for Tekna-studentene
i Tromsø.

Plan for master:
Business Creation and Entrepreneurship

Plan for master:
Akvatisk økologi (UiB).

Plan for master:
Fiskeribiologi

Plan for master:
Fiskeriforvaltning
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KULL 2006, Fiskerifag

Mads Martinsen
Tromsø

Martin Rasmussen
Sortland

Robin Gabrielsen
Harstad

ERFARING:
Flere sommerjobber som
røkter innenfor lakseoppdrett. Har også jobbet 6 år
i Coop. Leder Fiskus 09/10.
Leder Håp i Havet 2010.

ERFARING:
Har jobbet som tilkallingsvikar og sommervikar på
et oppdrettsanlegg i 9 år.
Deltatt på lofotfiske med
snurrevad i 6 sesonger. Har
i tillegg vært med to sesonger på tråling etter raudåte.

ERFARING:
Tidligere erfaring som
sjåfør/montør i Inventum
AS og Sommer jobb hos
Marine Harvest (Slakteriet).
Jobber i dag i deltidsstilling
ved Alfheim svømmehall.

Plan for master:
Oppdrettsbiologi ved NFH

Plan for master:
Fiskeriteknologi
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Plan for master:
Fiskeriforvaltning

Siri Tømmerås
Narvik

Stine Falk-Petersen
Tromsø

Torgrim Blom
Melbu (Vesterålen)

Vidar Strøm
Flatanger (Nord-Trøndelag)

ERFARING:
Har jobbet med smått og
stort og vil bruke utdannelsen til helse og ernæring av
mennesker.

ERFARING:
Arbeidserfaring fra hoteller,
restauranter, bar og akvarium. Sommerjobb som
røkter, deltidsstilling som
badevakt på Alfheim svømmehall. Forskjellige verv på
universitetet.

ERFARING:
Jobbet på fiskebruk i Mehamn de siste somrene.

ERFARING:
Vært sommervikar på
settferiskanlegg og matfiskanlegg. Praksis i alle produksjonsledd i lakseoppdrettsnæringa i forbindelse
med praksisperiode på VK1
Akvakultur.

Plan for master:
Marine næringsmidler

Plan for master:
Fiskeriforvaltning

Plan for master:
Fiskeribiologi

Plan for master:
Oppdrettsbiologi
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Praktisk erfaring og oppdatert
kunnskap om akvakultur og miljø
Akvaplan-niva tilbyr næringsaktører og myndigheter rådgivning og
forskningstjenester i akvakultur og miljøproblemstillinger i vann,
herunder:
•

Miljøovervåking og konsekvensutredninger for
petroleumsindustrien, kommuner og offentlige etater

•

Bistand i forbindelse med overvåking og opprydding av
forurensede havnesedimenter og akutt oljeforurensing

•

Strategi- og prosessarbeid innen akvakultur

•

Forskning og utvikling på konsepter for oppdrett av laks og
nye marine arter, prosjektering og driftsoptimalisering

•

Teknisk inspeksjon og miljøundersøkelser av havbruksanlegg

Akvaplan-niva har gjennom 25 år vokst til å bli en av de ledende
kompetansebedriftene innen disse områdene i Norge. Vi leverer
også tjenester til utlandet og deltar i en rekke internasjonale
forskningsprosjekter.

Fiskerikandidaten 2009

personlig
stringteori:

5. dimensjon

6. dimensjon

3. dimensjon
4. dimensjon

gravitasjonsluringen

2. dimensjon
1. dimensjon

Jo mer du studerer, desto flere strenger får du å spille på
Satser du på en mastergrad i stedet for en bachelor, investerer du smart i din egen fremtid. Ikke bare får du flere
valgmuligheter når du skal ut å finne deg en jobb, men du får også høyere lønn. Masterstudenter er attraktive for
næringslivet fordi en master gir den kompetansen de trenger.
Tekna er organisasjonen for deg som planlegger en master innen teknisknaturvitenskapelige fag. Som studentmedlem i Tekna får du fordeler som
gratis forsikring, abonnement på Teknisk Ukeblad, nettverk og kurs samt
hjelp til fremtidig jobbsøking.
Tekna har over 50 000 medlemmer, og av dem er 8 000 studenter.
For mer informasjon eller medlemskap, send sms med TEKNA til 1908.

www.tekna.no
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Villfisk i fiskefôr

av Ståle Refstie, Nofima Marin og Aquaculture Protein Centre. Et senter for fremragende forskning (SFF).

Redusert avhengighet av fiskemel og –olje har lenge vært et prioritert område for fôrindustrien i
havbruksnæringa. Dette skyldes delvis målet om lavere avhengighet av fôrvarer som kommer fra begrensede
fiskerier, men også behov for en større base av trygge fôrvarer. Bruk av flere fôrvarer samtidig sprer risikoer
forbundet med variasjoner mellom fôrvarepartier med hensyn til innhold av uønskede komponenter som
muggifter (mykotoksiner), antinæringsstoffer, og forurensninger (plantevernmidler, dioxiner, PCB etc.). Stor
råvarebase muliggjør dessuten ”least-cost” formulering i henhold til prissvingninger i fôrvaremarkedet. Pr.
dato optimerer de store fôrselskapene fôret med hensyn til målt fordøyelig protein og energi i aktuelle
råvarepartier og lineær programmering. Fôrene omsettes derfor med deklarert konsentrasjon av fordøyelig
protein og energi, mens sammensetningen av fôret varierer.

Fôrpellets. Foto: EWOS

Norsk laksefôr inneholder typisk 35%
protein, 35% olje og 10% stivelse.
Fôret produseres fra proteinråvarer
som fiskemel (typisk 20 – 30%), soya
(proteinkonsentrater, avfettet mel og
fullfett mel), gluten (mais og hvete),
ekstrahert solsikke, lupin, raps og
erteproteinkonsentrat; fettkilder
som fiskeolje og rapsolje; stivelseskilder som hvete, erter og bønner;
samt tilsetninger som krystallinske
aminosyrer, vitaminer, mineraler,
astaxanthin og immunostimmulanter
(β-glukaner fra gjær og nukleotider).
Når det gjelder planteråvarer benyttes i all hovedsak tollfrie importerte
fôrmidler.
Status på forskning på plantefôrmidler til bruk i fiskefôr
Fiskeslag som oppdrettes i Norge er
rovfisk, og krever derfor relativt ”reine” planteråvarer med høyt innhold
av næringsstoffer (protein og olje),
og lite antinæringsstoffer og fiber.
Planteprotein har ubalansert amino-

syreprofil i forhold til fiskens behov,
men dette justeres ved tilsetning av
syntetiske aminosyrer i fôret. Antinæringsstoffer utgjør plantenes naturlige forsvar mot å bli spist, og typer
og mengder varierer mellom planter,
sorter og tom. avlinger. Nivået er lavt
i de fleste fôrvarer grunnet planteavl
og prosessering, men siden rovfisk
ikke naturlig er eksponert for slike
stoffer er de svært sensitive, noe som
kan gi seg utslag i lavere fordøyelighet av næringsstoffer i fôret, høyere
fôrfaktor, redusert vekst, svekket
immunforsvar og – i verste fall – død.
Bruken av lite raffinert plantefôrmidler til fisk er derfor begrenset, mens
bruken av renere proteinkonsentrater
(slik som gluten og soyaproteinkonsentrat) kan være betydelig. Laksefisk
er for øvrig hypersensitive overfor
uraffinert soya, og utvikler en tarmkatarr som minner om glutenintoleranse hos mennesker dersom fôret
inneholder soyamel. Soyaproteinkonsentrat er imidlertid uproblematisk.

Planteoljer inneholder ikke langkjedede og flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) som er livsviktige
for marin og laksefisk. Dette behovet
dekkes ved om lag 7% marin olje i
fôret (inkl. oljeresten i fiskemelet).
Ut over dette kan man mht. fisken
benytte planteolje. Når fisken feites
avleirer den imidlertid fettsyrene fra
fôrolja, så fisk som får planteolje vil
få en ”planteprofil” på fettet. Lite
EPA+DHA i fôret kan dessuten se
ut til å gi feitere fisk, mens for mye
kan gi oksidasjonsstress og dermed
være skadelig for fisken. Planteoljer
inneholder for øvrig lite miljøgifter,
så utbytting av spesielt nordatlantisk
fiskeolje med planteolje gir fisk med
mindre av bla. dioxiner og PCB.
Flaskehalser for utbytting av marine
fôrvarer med plantefôrvarer
Den viktigste flaskehalsen er fremdeles at alle ernærings–, helse– og kvalitetsmessige konsekvenser av radikal
reduksjon av fiskemel og –oljebruken
i fôr til fisk ikke er kjent. Kriterier
for og prosessering av planteråvarer
mht. fisk er heller ikke optimalisert
fordi det internasjonale markedet for
fôrvarer til fisk fortsatt er lite. Strenge
restriksjoner på fôrmidler produsert
fra genmodifiserte planter fører
dessuten til at stadig flere ernæringsog prismessig gunstige planteråvarer
utelukkes fra norsk fiskefôr, mens det
blir vaskeligere og dyrere å finne alternativer som ikke er genmodifisert.
Sunne fiskeprodukter ved bruk av
plantefôrmidler?
Bruk av planteprotein i fôret har
ingen innvirkning på kvaliteten på
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oppdrettsfisk så lenge de ikke påvirker fiskehelsen negativt. Som nevnt
reduserer imidlertid planteoljer i
fôret mengden av langkjedede og
flerumettede omega-3-fettsyrer i fisken. Dette er fettsyrer som har positiv
effekt på folkshelse, bla. ved å forebygge hjertelidelser. Vill nordatlantisk
fisk inneholder likevel betydelig mindre av slike fettsyrer enn oppdrettslaks. Plantefettsyrer er dessuten også
ansett som sunne for mennesker. Det
er derfor ikke gitt at planteolje i fôret
gir mer usunn oppdrettsfisk. For markedsføring som ”marin helsekost” kan
dette likevel være problematisk.
Forbruk vs. produksjon av fisk
Hvis avskjær etc. (inkl. ensilasje) kan
holdes utenfor regnestykkene, er det
bare fiskemel og –olje som vil bidra
med råvarer fra villfanget fisk (fisk
inn). Ser vi på proteinsiden av dette
regnestykket – og legger til grunn
effektiviteten (fôrsammensetning,
fôrfaktor etc.) i dagens produksjon –
får vi FIFU (Fisk inn – Fisk ut) lik 1 ved
~25% fiskemel i fôret. Dette fremkommer av at det går med i underkant av 4 kg industrifisk (med 17%
protein) for å produsere 1 kg fiskemel
(med 65% protein), og at laksen har
en fôrfaktor (fôr spist / tilvekst) på
~1. En kvart kilo fiskemel tilsvarer
dermed 1 kg industrifisk.
Oljesiden er imidlertid noe mer
komplisert. Ser vi på gjennomsnittlig oljeinnhold i fangstet industrifisk
(~7%) tilsier dette at fôret ikke bør
inneholde mer enn ~7% fiskeolje
(inkl. oljen i fiskemelet) for å oppnå
FIFU lik 1. Dette er tilstrekkelig for å
dekke fiskens behov, men det vil ha
konsekvenser for fettsyresammensetningen i fisken, og dermed kundeaksept. Regnestykket er imidlertid
avhengig av fettinnholdet i industrifisken, som kan være svært variabelt.
Benyttes feit fisk (som for eksempel
sild) med 16% olje som utgangspunkt
for det brukte melet og oljen, tilsier
dett bruk av ~16% fiskeolje i fôret ved
FIFU lik 1. Om fiskemelet inneholder
10% olje tilsvarer dette direkte tilsats
av 16–(0,25 x 10) = 13,5% fiskeolje i
fôret.
Høy bruk av fiskeolje vil altså bringe

FIFU opp ved at oljebruken relativt
sett tilsvarer mer industrifisk enn
fiskemelsbruken. Hvis vi tenker oss
7% olje i industrifisken og 16% i fôret
tilsvarer dett en FIFU lik 3. Dette
framkommer ved at fiskemel inneholder ca 10% olje, noe som tilsvarer
2,5%-poeng av den totale oljen i
industrifisken. Hvis fôret inneholder
25% fiskemel (altså tilsvarende 1
kg industrifisk), betyr dette at den
første kiloen med industrifisk benyttet bidrar med 7% olje. Ut over dette
vil hver kg industrifisk benyttet kun
bidra med 7 – 2,5 = 4,5% olje. Økningen av fiskeoljebruken fra 7 til 16%
tilsvarer dermed (16–7)/4,5 = 2 kg
ekstra industrifisk.
Melfraksjonen fra disse 2 ekstra kg tilsvarer imidlertid 2 kg – (2 kg x 4,5%) =
1,91 kg industrifisk, mens oljefraksjonen altså tilsvarer (2 kg x 4,5%) = 0,09
kg. De 1,91 kg av fisken (tilsvarende
ca 0,5 kg fiskemel) vil kunne benyttes
til annen produksjon enn laks. Reell
FIFU blir dermed 1,09. Det er likevel
et faktum at det må fangstes 3 kg
industrifisk for å få dette til.
Moralen blir derfor at for å bringe
FIFU ned må bruken av fiskeolje ned
og/eller fiskeoljen må produseres fra
feit(ere) industrifisk. I denne sammenhengen kan det legges til at alle
helse- og kvalitetsmessige konsekvenser av såpass radikal reduksjon
av fiskemel og –oljebruken i fôr til fisk
ikke er kjent.
Alternative fôrvarer
I dag er det strenge restriksjoner for
bruk av slakteavfall i norsk fôr. Til
fiskefôr er det kun åpnet for bruk
av hydrolyserte proteiner fra fisk og
fjør samt blodprodukter og blodmel
når disse produktene er fremstilt av
blod fra andre dyr enn drøvtyggere.
Slakteavfall inneholder imidlertid
protein med god aminosyreprofil
for fisk, og inneholder dessuten ikke
antinæringsstoffer eller fiber. Utvikling og bruk av proteinfôrmidler til
fisk fra slakteavfall vil derfor drastisk
kunne redusere behovet for fiskemel
i fiskefôr. Faktisk vil mel produsert
av slakteavfall fra fisk alene i en slik
situasjon levere nok fiskemel til hele
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oppdrettsnæringa. Dermed vil slakteavfall – som i dag utgjør et avfallsproblem – kunne resirkuleres for produksjon av høyverdig marint protein.
På oljesiden har det vært vanskelig
å se for seg fullgode alternativer til
fiskeolje. Nå står vi imidlertid foran
neste generasjon av genmodifiserte
planter, sopp og mikroorganismer
som bla. vil kunne produsere langkjedede og flerumettede omega-3fettsyrer. Oljer fra genmodifiserte organismer, og da spesielt planter, kan
derfor snart vise seg å være fullgode
erstatninger for fiskeolje i fiskefôr.
Om disse strategiene følges vil oppdrettsnæringa kunne bli uavhengig
av marine fôrvarer. Utvikling i denne
retningen hindres imidlertid av regelverk i EU og Norge, som i stor grad
forbyr bruk fôrvarer produsert fra
både slakteavfall og genmodifiserte
organismer.
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Fiskerier og økosystemer
- hvordan oppnå god forvaltning?
av Torstein Pedersen, Professor i fiskeribiologi ved Institutt for Akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Hva har vi lært av historien?

vært kollapser i store torskebestander

dene. I Barentshavet startet Norge

Fiske og fangst har påvirket økosys-

i både i Nordsjøen og i Canada.

i samarbeide med Russland storskalaundersøkelser av mageinnhold

temene våre i lang tid og det var de
lengelevende artene av store topp-

Noen av bestandskollapsene var ho-

hos torsk i 1984 og det var akkurat

redatorer som tidligst ble påvirket av

vedsakelig forårsaket av sterk økning

tidsnok til å få en ide om betydningen

fangst og fiske. Kvalbestandene i An-

i fiskeinnsatsen, mens miljøendringer

av lodda som matkilde i dette økosys-

tarktis og i nordlige farvann ble tidlig

også spilte en viss rolle andre tilfel-

temet. I siste halvdel av 1980-årene

redusert og seinere ble bestandene

ler. Enbestandsmodeller basert på

var det en kollaps i loddebestanden

av store arter som kveite og tunfisk

data fra fangstene viste at for mange

i Barentshavet som medførte mager

sterkt redusert. Etter andre verdens-

bestander var dødeligheten forårsa-

torsk som vokste dårlig og lodde-

krig ble det utviklet effektiv teknologi

ket av fiske allerede på 1960-tallet for

mangelen medførte at det var lite mat

for fangst av pelagiske fisk med snur-

høy til å kunne utnytte bestandene

til andre toppredatorer. Grønlands-

penot. Den virkelige lærepengen og

optimalt. Enbestandsmodeller har

selen som normalt holder til langt

det klassiske beviset på at havet ikke

fram til i dag vært de viktigste red-

nord i Barentshavet vandret nedover

var uuttømmelig var kollapsen i den

skap til å gjøre kortsiktige analyser

norskekysten og spiste av kystbe-

store bestanden av norsk vårgytende

av bestandene og lage forslag til

stander som sei og kysttorsk. Flere

sild i 1950 og -60 årene.

fangstuttak og kvoter. Myndighetene

fuglearter fikk for lite lodde til å fore

tar i fastsettelsen av kvoter ideelt sett

ungene med og det ble dårlig hek-

Kjempebestanden av sild som hadde

langsiktige hensyn, men også kortsik-

kesuksess. Videre diettundersøkelser

vært en viktig del av norsk kosthold

tige hensyn til hva som synes gunstig

har bekreftet at lodda er den desidert

og en svært stor inntektskilde ble i

på kort sikt.

viktigste matkilde for toppredatorene
i Barentshavet. Mageundersøkelser

løpet av kort tid redusert til en ikke
produktiv bestand. Oppbyggingen

Tidlig på 1980 tallet ble det satt i

til fisk i Nordsjøen fra 1980 og 1990

av bestanden av norsk vårgytende

gang flerbestandsundersøkelser for å

tallet og flerbestandsmodeller viste

sild tok 30 år og først i 1990-årene

undersøke hvor mye og hva de ulike

også at dødeligheten hos ung fisk

var bestanden igjen blitt produktiv.

bestandene av fisk og toppredatorer

forårsaket av beiting fra større fisk var

Tilsvarende bestandskollapser fulgte

som kval, sel og sjøfugl konsumerte

mye større enn tidligere antatt. Dette

for andre pelagiske fiskebestander

av byttefisk. Denne informasjonen

betydde at samspillet mellom fiskear-

både i våre farvann og i andre deler

hjalp til å forstå sammenhengene

tene hadde stor betydning for rekrut-

av verden. Seinere har det vært også

mellom de ulike artene og bestan-

tering til de store fiskebestandene.

lodde

sild

viktig byttefisk for kommersielle fiskebestander og toppredatorer
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Flerbestandsmodeller som var basert

systemer (eng. ”ecosystem health”).

på blant annet mageundersøkelser

Denne er basert på en tankegang om

viste seg å gi resultater som på langs

at man kan ved hjelp av en rekke indi-

sikt avvek mye fra enbestandsmodel-

katorer på økosystemets helse skal

lene, mens de på kort sikt (1-3 år)

kunne fastslå økosystemets grad av

ofte ga lignende resultater som det

helse (friskhet/sykdom). Dette synes

enbestandsmodellene ga. De fleste

å være en attraktiv tankegang for

flerbestandsmodellene som var i bruk

byråkratene, da man ved å skaffe tall
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fram til slutten av 1990-tallet inneholdt på en rekke indikatorer håper å kunne
bare den øverste del av næringsnet-

fastslå ”helsen” til økosystemet. Dette

tet, dvs toppredatorer og de viktigste

ligner på tankegangen i medisinsk

kommersielle fiskebestandene. I den

praksis. Anvendelsen av denne diag-

seinere tid er det utviklet modeller

nostikktankegangen på økosystemer

som inneholder alle trofiske nivå fra

forutsetter at man vet hva som er det

primærprodusenter (planteplankton

normale for et økosystem. Vi har imid-

og makroalger), sekundærprodu-

lertid svært begrenset kunnskap om

senter (dyreplankton) og andre ikke

hva som er de(n) normale tilstanden

kommersielle grupper. Dette har gjort

for marine økosystemer. Det er alltid

modellene mye mer anvendelige og

forandringer i våre marine økosyste-

realistiske og mer velegnet til å møte

mer og noen forandringer er ganske

framtidens utfordring om økosystem-

regelmessige. Andre forandringer kan

basert forvaltning.

derimot være svært brå og innebære

Framtidig økosystemforvaltning
Mye av vårt forvaltningssystem er
involvert i prosessene som fører til
fastsettelse av fiskekvoter samt til å
håndheve og kontrollere at kvoter og
andre lover og regler blir fulgt. Det er
også et stort apparat involvert i å for-

en overgang til en ny tilstand, et såkalt ”regimeskift”. Et eksempel på det
er overgangen fra produktiv tareskog
til steinbunn nedbeitet av kråkeboller
langs norskekysten.
Et annet viktig spørsmål er hvordan vi
ønsker at økosystemene skal være.

dele kvotene på flåtegrupper og båter. Skal det være slik at økonomisk
Dette er selvfølgelig en viktig del av
utbytte fra fiskeriene blir maksimert?
forvaltningen. En økosystemforvalt-

ning er imidlertid mye mer enn det å
fastsette kvoter av fiskbare bestander
på kort sikt. Forvaltningsplanen for
Barentshavet (Olsen m. fl. 2007),
viser noen av de elementer som er
nødvendig for en framtidig økosystemforvaltning.
En god framtidig økosystemforvaltning forutsetter god forvaltning både
på kort og på lang sikt. Kunnskapsmessig godt forankrete langsiktige
mål er en forutsetning for den kortsiktige forvaltningen. Et mye omtalt
begrep er den såkalte helsen til øko-

Torstein Pedersen
Professor i fiskeribiologi ved
Institutt for Akvatisk biologi ved
Universitetet i Tromsø (UiT). Har
arbeidet de siste 23 år ved UiT.
Undervist mange studenter i fiskeribiologi og forsket på metodikk for
yngeloppdrett av torsk, effekter av
utsettinger av torskeyngel, bestandsbiologi til kysttorsk, samspill
mellom lodde og sild i Barentshavet, samspill mellom fiskebestander og toppredatorer og dynamikk
i kystøkosystemer.

Skal det være rettet inn mot å skaffe
for fra fiskemel fra små planktonspisende arter til oppdrett av laks,
marine arter og landbruk? Skal det
ideelt sett være plass til alle arter
og bestander, og hvilken rett har vi
mennesker egentlig til å bestemme
hvordan det skal være? Er det mulig
å styre økosystemet i den retningen
vi måtte ønske det? Det vi med sikkerhet vet er at menneskelig aktivitet
som fiskeriene påvirker økosystemene sterkt og har gjort det i lang tid,
og at hvis det ikke er sterk styring og
begrensing av menneskelig aktivitet
går det galt.

Økosystemforvaltning under usikkerhet
Den framtidige økosystemforvaltning
må skje under betydelig usikkerhet.
Det er usikkerhet i:
• målingene av de enkelte bestander og de enkelte delene av
økosystemet.
• hvordan sammenhengene mellom
de ulike bestandene er. For eksempel er det ennå stor usikkerhet i
hvem som spiser hvem.
• hvilken funksjoner i økosystemene
som de ulike økologiske grupper
har.
• hvilke langsiktige effekter fisket har på størrelse og alder for
kjønnsmodning hos fiskebestandene. Vil for eksempel den harde
beskatningen ”avle” fram en minitorsk som blir kjønnsmoden ved
minstemålet (47 cm lengde)?
• hvordan framtidige klimaendringer
vil påvirke de marine økosystemene.
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Nettauksjon av fisk
for 5 milliarder i året

Verdens største markedsplass for sild, makrell og annen
pelagisk fisk ligger i Bergen - og holder åpent døgnet rundt.
Her omsetter vi ca. 3% av all villfisk i

nøkkelrolle i en av Norges viktigste

verden, i 2007 til en verdi av nesten

eksportnæringer – en bærekraftig

5 milliarder kroner. Sild og makrell

næring basert på fornybare ressurser.

eksporteres til konsum i 45 land verden
over, øvrige fiskeslag går til råstoff for

Les mer om verdens største

oppdrettsnæringen. På denne måten

markedsplass for pelagisk fisk på

spiller vi både direkte og indirekte en

www.sildelaget.no

Oktan Alfa
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• hvordan invasjonsarter (som f. eks.
kongekrabbe) vil påvirke økosystemene.
• hvordan økosystemene reguleres
(top-down, bottom-up eller flaskehals ”wasp-waist”).
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Torstein Pedersen med torsk.

Selv om vi stadig får bedre kunnskap
og dermed minsker usikkerheten,
vil den daglige forvaltningen måtte
skje med det man har tilgjengelig
av kunnskap. Det er utviklet bedre
statistiske og matematiske metoder
for å vurdere effektene av usikkerhet,
og man kan i mye større grad enn
før angi hvor sikker en ”spådom” om
utviklingen i en enkelt fiskebestand
er framover i tid. Forståelig nok er
det vanskeligere å forutsi utviklingen
i et helt økosystem framover i tid. Når
det er usikkerhet i vurderingen av
utviklingen i en bestand, bør føre/var
prinsippet gjelde. Et godt eksempel
på hvordan man har forsøkt å bruke
dette prinsippet er i forvaltningen av
lodde i Barentshavet, der man tallfester usikkerheten og bare tillater fangst

fiskeriene og annen verdiskapende
aktivitet. Da må vi vite hva er det som

Man kan konkludere med at en framti-

gjør økosystemer robuste og hvordan

dig økosystembasert forvaltning stiller

kan skal man forvalte et økosystem

store krav til samhandling for både

som har fått seg en ”trøkk” eller pertu- kunnskapsprodusentene, kunnskapsnår gytebestanden med stor sannsyn- bering. Et eksempel på en slik ”trøkk” konsumentene og forvaltningen, og at
lighet er beregnet til å være over en
er at loddebestanden i Barentshavet
her er mange interessante problemminstestørrelse som kan gi framtidig
kollapser, eller at planktonproduksjostillinger for interesserte studenter.
god rekruttering.

I framtiden må det legges mye større
vekt på å forvalte økosystemene slik
at de blir mest mulig robuste mot miljøendringer og menneskelig aktivitet
og samtidig kan være produktive for
Kongekrabben, som
er en introdusert
art, kan påvirke
økosystemet.

Foto: Wikipedia.

nen i Norskehavet blir sterkt redusert
noen år. For å gjøre slike vurderinger
av økosystemenes robusthet må man
inkludere alle trofiske nivå (plankton,
bunndyr, fisk, predatorfisk, toppredatorer) i vurderingene for at resultatene
skal bli troverdige.

Referense: Olsen, E., Gjøsæter, H., Røttingen,
I., Dommasnes, A., Fossum, P., Sandberg,
P. 2007. The Norwegian ecosystem-based
management plan for the Barents Sea. ICES
Journal of Marine Science, 64: 599-602.
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Lovbruddsgebyr – en ny sanksjonsform mot fiskerikriminalitet

Av Cand. Jur. Lars Fause, Longyearbyen
Ved lov av 6. Juni 2008 vedtok Stortinget lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, Havressursloven. Loven trådte i kraft 1. Januar 2009 og avløste dermed lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske. Formålet med dette lovarbeidet var å foreta en utvidelse av bestemmelsene for saltvannsfiskerienes virkeområde, revidere og forenkle eksisterende bestemmelser samt innføre nye bestemmelser som
harmoniseres med annen ny lovgivning og folkerettslige forpliktelser.1
Havressursloven inneholder flere
nyvinninger. Den gjelder forvaltning, høsting og annen utnyttelse av
alle viltlevende ressurser i havet og
tilhørende genetisk materiale, hvilket
er en utvidelse av virkeområdet i forhold til saltvannsfiskeloven. Samtidig
er de fleste rettsregler og prinsipper
i saltvannsfiskeloven av betydning
for den strafferettslige håndteringen
av fiskerisaker videreført, herunder
hvilke handlinger og unnlatelser som
skal være straffbare,2 hvilke krav som
settes til subjektiv skyld samt den
særskilte hjemmel om straffeprosessuell inndragning. Adgangen til å
foreta inndragning mot landanlegg er
i tillegg utvidet. Loven hjemler også
straffeansvar for forsettelige lovbrudd
utført av mannskap på fartøy, herunder i tilfeller hvor straffansvar kan
gjøres gjeldende mot fartøyføreren. I
tillegg er strafferammen for lovbrudd
hevet til fengsel i inntil 1 år, og ved
særdeles skjerpende omstendigheter,
til fengsel i inntil 3 år.3

bringes inn for domstolene, som
behandler saken i sivilprosessuelle
former.5 Det må videre legges til
grunn at ileggelse av lovbruddsgebyr
er å anse som en straffesanksjon eller
straffesiktelse etter Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen.6
Som en konsekvens av dette fremgår
det av havressursloven § 59 siste
ledd at lovbruddsgebyr og straff etter samme lovs kapittel 12 ikke kan
benyttes mot samme lovbrudd.

Adgangen til å ilegge lovbruddsgebyr
vil forenkle og effektivisere sanksjoneringen av de mindre alvorlige
lovbruddene som i dag anmeldes til
og etterforskes av politiet. Det vil for
det første bli enklere og billigere å
ilegge denne typen sanksjon istedenfor å utferdige et straffeprosessuelt
forelegg. For det andre vil det ventelig ta kortere tid fra lovbrudd til sanksjon enn ordningen med anmeldelse
til politiet, etterforsking og påtalevedtak. Samtidig vil departementet
oppnå sitt ønske om en delvis avkriEn nyvinning som vil gripe direkte inn minalisering av de mindre alvorlige
i den strafferettslige håndteringen av og dels bagatellmessige lovbrudd.7
fiskerisaker, og slik føre til endringer
i forhold til tidligere rett, er innførin- En viktig forutsetning for å innføre
en slik regel er imidlertid å sørge for
gen av lovbruddsgebyr, se Havressursloven § 59.
at lovbruddsgebyr kan ilegges på
samme måte av Kystvakten mot utenLovbruddsgebyr er en sanksjon som
landske fartøy – umiddelbart og ute
forvaltningen kan pålegge en person på havet – som av Fiskeridirektoratet
eller et foretak, med plikt til å betale mot norske fartøy. Det vil ikke være
et gebyr for brudd på en handlingsholdbart å la norske fiskere slippe
norm fastsatt i lov, forskrift eller
med en administrativ sanksjon for et
4
vedtak. Gebyret tilfaller statskassen. forhold som ellers ville ført til oppbringelse og anmeldelse av et utenIleggelse av lovbruddsgebyr er et
forvaltningsvedtak som kan påklages landsk fartøy. Dette vil i så fall bety
etter de alminnelige forvaltningsretts- at utenlandske fiskere diskrimineres
lige regler. Vedtaket vil også kunne
innenfor norsk straffelovgivning, hvil-

ket det neppe er rettslig adgang til.
Et sentralt spørsmål er hvor grensen mellom anmeldelse til politiet
og ileggelse av lovbruddsgebyr skal
trekkes. Havressursutvalget8 kunne
ikke se at noen av bruddene som ble
straffet etter reglene i saltvannsfiskeloven var aktuelle ved ileggelse av
lovbruddsgebyr. De pekte imidlertid
på at lovbruddsgebyr kunne være
aktuelt ved mindre lovbrudd som
etter tidligere praksis ble avgjort med
administrative advarsler fra Fiskeridirektoratet eller Kystvakten.9 Departementet var imidlertid ikke enig
i dette og foreslo at lovbruddsgebyr
skal komme istedenfor anmeldelse til
politiet for de minst alvorlige straffesakene.10 Forslaget vil innebære
at Fiskeridirektoratet, med hjemmel
i Havressursloven § 59, kan velge å
ilegge administrative sanksjoner også
i tilfeller hvor vilkårene for straff er
til stede. Dette er et markant skille i
forhold til tidligere rettstekning.
Som eksempler på anvendelsesområdet nevnes mindre alvorlige overtredelser av regler om fangstrapporteringer samt føring av fangstdagbok,
landings- og sluttsedler.11 Andre typer
regelbrudd kan formentlig også være
aktuelle.
Et ytterligere kriterium i forhold til
grensedragningen vil være lovbruddets omfang, hvilket først og fremst
kan angis ved å se hen til verdien av
den fangst som ikke rapporteres. Hva
som er å anse som «de minst alvorlige straffesakene», jf. foran om dette,
bør kunne utledes blant annet på
grunnlag av reaksjonspraksis i fiskeri-
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saker. Når det slik ses hen til dommer
og vedtatte forelegg i fangstdagboksaker,12 bør en grense på et sted
rundt 40-50.000 kroner være både
fornuftig og praktikabel. Er fangstverdien høyere, bør imidlertid forholdet
anmeldes til politiet på vanlig måte.
Det samme bør gjelde ved gjentatt
overtredelse og ved total unnlatelse
av rapporteringer eller føring av
fangstdagbok, slik også departementet fremholder.
Det bør i forhold til grensedragningen også i noen grad sees hen til det
totale omfanget av saker som i dag
anmeldes til politiet.13 Dersom dette
antallet reduseres vesentlig, kan det
på sikt føre til en uønsket svekkelse
av respekten for fiskerireglene, hvilket vil være klart i strid med formålene bak straffe- og reaksjonsbestemmelsene i forslaget til havressurslov.14
Nærmere retningslinjer for grensen
mellom anmeldelse og ileggelse av
gebyr vil klargjøres i forskrifts form,
hvilket også fremgår av Havressursloven § 59 andre ledd. Forskriften er
p.t. ikke ferdigstillet.

liknende forhold ligge på samme nivå
i forhold til foretaket. For skipperen
bør gebyret ligge på samme nivå som
størrelsen på en straffeprosessuell
bot. Det avgjørende vil imidlertid
være å sette gebyrene så vidt høyt
at en sikrer hensynet til allmennprevensjon og en tilstrekkelig grad av
etterleving av regelverket. Etter hvert
vil også vedkommende forvaltningsorgans avgjørelser og vedtak danne
presedens for liknende framtidige
avgjørelser.
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Lars Fause
Et spørsmål som ikke synes drøftet
Cand.Jur i 1991.
av departementet i forbindelse med
forslaget til havressurslov er hvorvidt
Politifullmektig og dommerterskelen for beviskrav senkes når
fullmektig før statsadvokat og
adgangen til å ilegge lovbruddsgebyr
førstestatsadvokat.
innføres, det vil si om det skal mindre
til for å ilegge et gebyr enn for å inngi
Assisterende sysselmann på Svalen anmeldelse? Det kan i dag, på
bard siden høst 2008.
bakgrunn av det lave antallet henleggelser av fiskerisaker, synes som om
både Fiskeridirektoratet og Kystvakten legger terskelen høyt for hvilke
beviser som kreves for å begrunne
en anmeldelse til politiet.15 Dette er
i og for seg en riktig tilnærming, idet
kravet for å kjenne noen skyldig til
Det blir også viktig å fastsette klare
straff er at domstolen skal føle seg
retningslinjer for utmålingen av
overbevist om at straffbarhetsvilkåre- FOTNOTER
gebyrets størrelse. Departementet
ne er til stede før det avsies fellende 1. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 7.
fremhever at det skal være sammen- dom. Når departementet fremholder 2. Havressursloven §§ 60–63 lister opp hvilke
brudd på loven som skal være straffbare.
heng mellom lovbrudd og sanksjon,
at lovbruddsgebyr kan pålegges når
3. Etter saltvannsfiskeloven § 53 er strafferog at det ved vurderingen av gebyrets det foreligger «klar sannsynlighetsoammen bøter eller fengsel inntil 6 år. Ved
særdeles skjerpende omstendigheter heves
størrelse skal tas hensyn til vinningen vervekt» for at det har skjedd et
strafferammen til fengsel inntil 2 år.
eller den potensielle vinningen ved
lovbrudd, indikerer dette et lavere
4. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 153. Se også NOU
2003: 15, Fra bot til bedring, s. 220 flg.
lovbruddet, lovbruddets alvor og
beviskrav enn det straffeproses5. Ot.prp. nr. 70 (2003–2004) – lov om endring av
omfang samt graden av skyld. Desuelle.16 Dersom dette følges opp i
deltakerloven.
partementet så behov for regler som praksis, kan det bety at det samlede
6. Se Ot.prp. nr. 70 (2003–2004) s. 35 flg. hvor
dette spørsmålet drøftes inngående.
angir i hvilke tilfeller lovbruddsgebyr antallet sanksjoner mot personer og
7. Sml. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 166.
skal pålegges og hvilke momenter
foretak i form av ilagte gebyrer og
8. Se NOU 2005: 10.
som skal være retningsgivende for
anmeldelser vil øke sammenlignet
9. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 166.
gebyrets størrelse. Også dette vil
med antall anmeldelser etter dagens 10. Se note 16.
11. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 167.
klargjøres i nevnte forskrift.
lovgivning, hvilket synes som en riktig 12. Det vises til vedtatte forelegg innsendt til
Troms og Finnmark statsadvokatembeter i
tilnæring og utvikling.
perioden 1996-2007.
Det bør i forhold til gebyrenes størrel13. 2006 anmeldte Fiskeridirektoratet og Kystvakse også sees hen til gjeldende rettsDet blir under enhver omstendighet
ten til sammen 190 saker til politiet. I tillegg
ble 21 utenlandske fartøy besluttet oppbrakt.
praksis og utmålingsmomenter for
spennende å lese den kommende
14. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 161 og 162
liknende straffesaker mot person og
forskriften til praktisering av bestem- 15. Se TfS nr. 1/2008 s. 25.
foretak. Når for eksempel Høyesterett melsen om lovbruddsgebyr, og ikke
16. Se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 168. Se også
Ot.prp. nr. 70 (2003–2004) s. 33 flg. hvor dette
i Rt-2002-1063 slår fast at det ved
minst, den videre praktiseringen av
spørsmålet er mer inngående drøftet. Se også
mangelfull føring av fangstdagbok er straffe- og reaksjonsbestemmelsene i
Rt-1999-14 hvor beviskravene ved administrarimelig å fastsette inndragningsbelø- havressursloven.
tiv inndragning drøftes.
pet mot rederiet med utgangspunkt
i den underrapporterte fangstens
verdi, bør et lovbruddsgebyr for et
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Olje eller fisk?
av Arne Eide, førsteamanuensis, Institutt for Økonomi, Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
Rike forekomster av fisk langs norskekysten har gitt grunnlag for bosetting
og økonomisk aktivitet. Det tidlige
sjølbergingsfisket utviklet seg til
en omfattende handelsaktivitet og
fiskeeksport til fjerne land har pågått
gjennom mer enn tusen år. Høsting
av en fri og fornybar ressurs har
representert en trygghet selv om det
gamle begrepet ”en fattig fisker” mer
enn antydet at tilværelsen ikke var
problemfri.
Etter andre verdenskrig var det over
100.000 fiskere i Norge. I dag tar vel
10.000 fiskere opp et like stort årlig
kvantum til en mye høyere markedsverdi. Dette skyldes både den generelle velstandsutvikling i Norge og
vellykkede reguleringstiltak. Høyere
pris på arbeid og økt tilgang til kapital
har ført til en overgang fra arbeidsintensivt til mer kapitalintensivt fiske.
Samtidig som antallet fiskere og foredlingsbedrifter har gått tilbake, har
befolkningen økt – også i nord. De
siste femti år har det derfor vært en
dramatisk nedgang i befolkningsandelen i Nord-Norge som er sysselsatt
i fiskerinæringen. Fiskeressursene gir
en stadig bedre inntekt til et stadig
minkende antall mennesker. Samtidig
har offentlig sektor vokst til å bli den
dominerende arbeidsgiver i NordNorge.

Det er derfor kanskje ikke så overraskende at fiskerne og deres organisasjoner, har vært positive til utviklingen av andre næringer med basis i
hav- og kystressurser. De to nye store
næringene som har utviklet seg langs
kysten etter krigen – olje og fiskeoppdrett – har begge sterke berøringsflater mot fiskeindustrien. Sine ulikheter
til tross er de alle tuftet på utnytting
av naturgitte ressurser og viderefører
derfor en lang kysthistorie, hvor verdiene i havet alltid har vært sentrale.
Fiskernes positive utgangspunkt i
forhold til oljeindustrien kan derfor i
noen grad ses på som kulturelt betinget. Det forhindrer likevel ikke at det
også foreligger betydelige interessekonflikter mellom ulike brukere av
hav- og kystressurser. Slike konflikter
er ikke av ny dato. Men de økonomiske verdiene knyttet til de ulike
interesseområdene stiller nye krav til
hvorledes slike konflikter kan håndteres. Ressursøkonomien gir ikke svar
på hvordan eventuelle brukerkonflikter skal løses, men sammen med
annen fagkunnskap kan den bidra til
å kartlegge økonomiske konsekvenser
på kort og lang sikt av ulike politiske
valg.

Havområdene utenfor Lofoten og
Vesterålen og eventuell oljeleteaktivitet i disse områdene har vært et
Norsk økonomi er fortsatt i sterk grad særlig følsomt tema i denne samdominert av rik tilgangen til verdifulle menheng. I dag er området midlertinaturressurser. Norge er, i motsetning dig lukket for oljeutvinning (fram til
til de fleste andre industrialiserte
2010), men noen endelig beslutning
land, en betydelig råvareeksportør. Vi er på ingen måte tatt. Dette er som
eksporterer betydelige mengder gass kjent er viktige gyte- og oppvekstog olje, fiskeindustrien – inkludert
områder for torsk. Likevel dreier ikke
oppdrett – representerer fortsatt en
den viktigste diskusjonen seg om de
stor verdi, mens kraftkrevende indus- ulike brukernes ressursinteresser.
trier oppnår konkurransedyktighet
Den viktigste konfliktlinjen synes å
i kraft av tilgang på billig vannkraft.
gå mellom naturbruk og naturvern,
Nordmenns velstandsutvikling er
utnyttelse av naturressurser eller
sterkt knyttet opp mot en fornuftig
beskyttelse mot slik utnytting. Dette
utnytting av naturlige fortrinn: Store forklarer i noen grad hvorfor konflikforekomster av verdifulle naturresten mellom olje og fisk ikke har trådt
surser.
fram tydeligere enn den faktisk har,

siden begge disse interessegruppene
har det til felles at de høster naturressurser.
Selv om fiskeressursene i motsetning
til olje- og gassressursene er fornybare, representerer begge naturgitte høstbare verdier. Bærekraftig
forvaltning kan uttrykkes i optimal
tømmingsrate når det gjelder ikkefornybare ressurser, mens fornybare
ressurser i prinsippet kan beskattes over en uendelig tidshorisont.
Fiskeriene kan fortsette også etter
en oljeutvinningsperiode er avsluttet, likesom oljeperioden vil kunne
gi varige effekter, effekter som kan
være både positive og negative. Det
er imidlertid ikke opplagt i hvor stor
grad fiskeri- og oljeinteressene er
i konflikt med hverandre, selv om
det rent umiddelbart kan synes å
være opplagte kryssende interesser i
nettopp Lofoten/Vesterålen-området.
Men hva vet vi egentlig om dette?
Havforskningsinstituttet hevder på
grunnlag av egne beregninger at
inntil 30% av en torskeårsklasse kan
rammes dersom en ukontrollert
utblåsning av olje finner sted i dette
området i den mest kritiske perioden.
Målt i antall torskeindivider er dette
et betydelig tall, men sett i forhold
til den naturlige variasjon i torskerekrutteringen fra år til år er andelen
ikke spesielt stor, gitt at dette er en
enkelthendelse og ikke noen varig
effekt. Hva er så verdien av et slikt
tap? Fiskeriøkonomen Rögnvaldur
Hannesson har gjort beregninger som
gir et tapsanslag på 700 millioner
kroner i ett år, eller fangster redusert
med 30.000-160.000 tonn fordelt på
13 år, til sammen inntil 2,7 milliarder
kroner. Sammenliknet med potensielle oljeinntekter på flere hundre milliarder er det relativt enkelt å finne
ut at den økonomiske gevinsten ved
oljeutvinning (dersom drivverdige felt
finnes) langt overstiger tapene selv
ved et katastrofescenario som det
som er nevnt her.
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Den mest konkrete og umiddelbare
brukerkonflikt mellom oljenæring og
fiskeri nå, er knyttet til geologisk kartlegging av sedimentene på havbunnen. Fiskerne er utfra egen erfaring
kjent med virkningen seismikk har på
fisk. De seismiske undersøkelsene oljeselskapene gjennomfører er dramatisk kraftigere enn fiskerens ekkolodd.
Voksen fisk rømmer områdene for
lang tid og seismikkskyting kan til og
med forårsake yngeldød. Det mange
i fiskerinæringen med god grunn
kan oppfatte som maktarroganse fra
oljeinteressenes side når det gjelder
seismikkskyting, har medført at store
deler av fiskeri-Norge har vendt seg
bort fra en betinget positiv holding
til oljeutvinning i nord. Mange har nå
inntatt en langt mer kritisk og negativ
holdning. At oljeinteresser nå søker å
kjøpe ut fiskere for å kunne gjennomføre seismiske undersøkelser uten å
risikere nye erstatningskrav, har ikke
bidratt til å bedre situasjonen.
Likevel er det vanskelig ut fra et
nordnorsk perspektiv å se at det
er fundamentale og uoverstigelige
konflikter mellom de to næringene.
Etter at en leteperiode er avsluttet
og en eventuell produksjonsperiode
innledes, er det lite sannsynlig at
selve installasjonene vil representere
store hindringer for utøvelsen av
fisket. De to næringene har betydelig
erfaring med sameksistens i Nordsjøen. Det foreligger heller ingen

dokumentasjon som tilsier at en slik
produksjonsprosess vil ha vesentlige
økologiske konsekvenser, selv ikke i
tilfelle av lite sannsynlige og dramatiske utblåsninger. Det er selvsagt
nødvendig med grundige undersøkelser før en eventuell igangsetting,
slik at kunnskapsgrunnlaget for den
aktiviteten som startes blir så godt
som mulig. Dessuten er det også
markedsmessige og andre økonomiske vurderinger som må foretas,
uavhengig av næringskonflikter.
Folk langs kysten av Norge har alltid
høstet av naturens ressurser. Det
har vært en forutsetning for bosetting langs en karrig kyst. Aktiviteter
som tidligere var viktig i så måte (for
eksempel tidligere tiders skjellsanking, eggsanking og bærplukking)
har blitt mindre viktige, mens andre
aktiviteter – også med utgangspunkt i
naturgitte forutsetninger (for eksempel oppdrett) – har utviklet seg.
Dette representerer en lang og ubrutt
linje i kystens historie. Ideen om å
bevare kystens og havets ressurser
urørt som et mål i seg selv, er ny. Selv
om dette kanskje kan representere
en fordel for nye næringer (først og
fremst turistnæringen) er det vanskelig å se at vern kan sikre aktiviteter
langs kysten på samme måte som
et bærekraftig bruk kan. I et slikt
perspektiv er mulige oljeforekomster
i nord en tilleggsmulighet for naturbruk i et område som alltid har basert
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Arne Eide
Førsteamanuensis i ressursøkonomi, Norges Fiskerihøgskole,
Universitetet i Tromsø.
Har i det siste jobbet mest med
spørsmål knyttet til fiskeriforvaltning og global oppvarming.
Medansvar for IFM-studiet siden
starten i 1998

sin eksistens på naturens rikdom og
muligheter. Utfordringen er imidlertid
å finne forvaltningsformer som bidrar
til å styrke landsdelen og andre næringsaktiviteter der. Hvorfor skulle det
ikke være mulig å ha en nordnorsk
oljeindustri som også leverer fordeler
til den nordnorske fiskeribefolkningen
i framtida?
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Med naturskjønne omgivelser i Nord-Norge som
studieplattform, startet 25
forventningsfulle ungdommer på fiskerifag i Tromsø
høsten 2006.

Tradisjonen tro har de levd opp til
ryktet om at fiskerifagstudenter er
konger i klasserommet, i kantina (et
par stykker hevder de har tilbrakt så
mye tid i kantina at det tilsvarer en
egen kantinebachelor) og ikke minst
ute på byen.
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Lab: Studiehverdagen har bestått av
en del laboratoriearbeid. Enkelte har
vært uatskillelige labpartnere gjennom tykt og tynt i tre år.
Noen av parene har trivdes så godt i
hverandres selskap, at de faktisk har
tatt samme kurset om og om og om
igjen. Fiskens biologi er et kurs som
har vist seg umåtelig populært blant
flere av studentene.
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Ekskursjoner til fiskeribedrifter rundt omkring i landsdelen har det også blitt
en del av. Det festlige er jo når man besøker samme bedrift og får samme
omvisningen for tredje gang i løpet av like mange år. Kanskje det kan forklare
våkenheten og det lysende engasjementet til studentene på bildet. I sånne,
og mange andre studiesituasjoner, er kaffen et essensielt studieverktøy.

Med vidt forskjellige bakgrunner og
forutsetninger har det vært interessant å følge hver av studentene disse
tre årene.
Noen har hatt som mål å ende opp
i kapteinsstolen, andre har hatt nok
med å overleve, mens en og annen
har misforstått prinsippet med å
holde begge føttene plantet på jorda.
Uansett har (faktisk!) de aller fleste
kommet seg gjennom disse tre årene
med stil, og flere blir nok å finne i
kantina på fiskerihøgskolen et par år
framover i tid.
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Studentene har også vært på flere
tokt, og hentet opp kjente og mindre
kjente organismer fra havet.

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi
FISKERIFAG

AKVAKULTUR

(bachelor og master)

(bachelor og master)

Tverrfaglighet gir deg styrke!
Biologi, økonomi, samfunnsfag
og teknologi. .

Blå revolusjon - verdens vekstnæring!
Fra fjord til bord.

MARIN BIOTEKNOLOGI

BIOLOGI

(bachelor og master)

(bachelor og master)

Små molekyler og ressurser fra havet
– store muligheter!
Tromsø er i tet innen marin bioteknologi
og marin bioprospektering.
Her får du kompetansen.

På felt, på tokt og i laboratorium!
Tromsø er hovedsete for marin og
arktisk forskning.
Marinbiologi, fiskeribiologi og
ferskvannsøkologi.

SAMFUNNSØKONOMI
(bachelor og master)

Få innblikk i markedsmekanismer!
Hvorfor tjener fotballspillere mer
enn sykepleiere?

FISKEHELSE

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
(bachelor og master)

(5-årig integrert master)

Bli siviløkonom i Tromsø!
Grunnleggende og spesialiserende studier i
bedriftsøkonomi, ledelse, markedsføring og regnskap.

INTERNATIONAL FISHERIES
MANAGEMENT

LEDELSE, INNOVASJON OG
MARKED

Tverrfaglig masterstudium med studenter
fra hele verden!
Fiskeriforvaltning, biologi og
ressursøkonomi.

Bli en markedssuksess!
Lær deg å styre og utvikle bedrifter.

(master)

(bachelor)

BEDRIFTSLEDELSE
(master)

Bli en leder for fremtiden!
Lær deg å skape resultater
gjennom mennesker.

BEDRIFTSØKONOMI
(årsstudium)

Få grunnleggende kunnskaper!
Kan gjerne kombineres med andre
utdanninger eller brukes som springbrett
til videre økonomistudier.

BUSINESS CREATION AND
ENTREPRENEURSHIP
(master)

Skap din egen bedrift!
Du får kunnskap, kapital og kollegaer.

Kontakt
studiekonsulent Henrik Romsaas
77 64 60 16, henrik.romsaas@uit.no (realfag)
studiekonsulent Ingrid Heimland
77 62 31 57, ingrid.heimland@uit.no (økonomi)

Handelshøgskolen i Tromsø

uit.no

Bli fiskens fastlege!
Profesjonsstudiet med de mange
mulighetene innen næring, industri,
forskning og forvaltning.

