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TAKK TIL HAVET...
….som gir oss spennande utfordringar og
mogelegheitar å ta fatt på! Med havet
kjem fisken, og med fisken ei kompleks
næring med omfattande problemstillingar og interessante trendar. Havet møtar
utfordringar, og bærekraftighet er eit
heitt tema. Forvaltninga har ansvar for
ein bærekraftig beskatningsmodell som
både opprettheld sunne bestandar, samt
er i tråd med fiskeriinteresser. Forskinga
må i tillegg til å oppretthalde informasjon
til vellykka forvaltningsprosjekt videreutvikle idear og modellar for å forsøke å
få eit overblikk over kompleksiteten til
økosystema, både på nasjonal og internasjonal arena. Konsumenten rettar óg meir
merksemd mot tema, og ynskjer auka
sporbarheit og trygg sjømat i samband
med både eiga helse og velstanden til
bestandar. Samtidig gir havet oss mogelegheit til å kunne tilby eit betydeleg
bidrag til matbehovet i verda! Både fiskeri
og havbruk produserar kvart år enorme
ressursar, både spisbare og økonomiske,
og målet er sjølvsagt vidare ekspansjon.
Som fiskeriministeren seier, vi skal bli
størst på sjømat i verda, og vi skal gjere
det bærekraftig. For å klare dette, må
utfordringane handterast. Vi som studentar er klare til å ta utfordringane og gripe
mogelegheitane.
Ei samansatt næring, eit samansatt
studie
Fiskeri dannar både livsgrunnlag for lokalsamfunn og grunnlag for kapitalsterke
selskap på verdsbasis, og det er nærmast
ubegrensa kva tematikk som kan knyttast til næringa, både direkte og indirekte. Vi har biologi, økonomi, ernæring,
fiskerirett, forvaltning, både nasjonal og
internasjonal marknadsføring, redskapsteknologi, bistand, IT, fiskehelse, og lista
kunne vore enda mykje lengre. Studieretnina Fiskerifag ved NFH representerar i
stor grad denne breidden, og gjer at også
vi som studentar har ulik bakgrunn og
ulike interessar. Generelt kan vi kallast ein
smeltedigel mellom havbruk og fiskeri,
miljøvern og kapitalisme. Breidden er vår
styrke, og også vår raude tråd, både gjennom studiet og årets utgåve av Fiskerikandidaten. I Fiskerikandidaten 2011 ynskjer
vi å gjenspeile litt av breidden i både
næringa og utfordringar og mogelegheitar

vi har fått kjenskap til i løpet av dei 3 åra
vi har vore tilknytta NFH.
Fiskerikandidaten 2011
Tradisjonen tru bidrar Fiskeriministeren
med velvalgte og motiverande ord! Som
studentar ved NFH har vi ved fleire anledningar, sist Håp i Havet 2011, hatt gleden
av å stifte nærmare bekjentskap med
statsråden, eit privilegie og samhald vi
anser som unikt, og som neppe finn stad
på samme måte innan andre fagfelt. I år
framhevar Lisbeth Berg Hansen framtidsmålet «Noreg som verdas største sjømatnasjon». Les det på side 4.
Framtida for fiskerinæringa er avhengig
av tilførsel av nye, kloke hovud. Av ein
eller annan -for oss fiskerifagsstudentar
uforklarleg- grunn har rekrutteringa ein
periode svikta. Kva er årsaken til dette?
Kva gjer næringa med dette? Noko av
dette får du svar på i Elisabeth Aasum sin
artikkel på side 6.
På verdsbasis slit mange fiskeri med
samhald mellom forsking, forvaltning og
fiskarar, noko som i mange tilfeller har fått
fatale konsekvensar for fiskebestandane.
Noreg har derimot meistra dette samhaldet på ein heller eksemplarisk måte,
og har per dags dato fleire godt forvalta
og rekordstore fiskebestandar. Les Jahn
Petter Johnsen sin artikkel om utviklinga
og årsaken til det gode forhaldet mellom
forskarar, forvaltarar og fiskarar på side
10.

og som fiskemat. Kor stor påverknad har
sjøpattedyra på fiskebestandane? På side
18 finn du svaret.
Noreg skal bli størst i verda innan sjømat!
For å oppnå dette trengs omfattande
merkevarebygging og eit godt omdømme.
Merking og sporbarhet er høgaktuelt, då
kundar visar auka interesse for fangst og
opphav i tillegg til helsefremjande produktinformasjon. Forskarar frå Nofima gir
ei interessant innføring i tema på side 24.
Oppdrettsnæringa har opplevd ein
formidabel vekst sidan oppstarten, og
oppdrettslaks er no eit av dei mest kjente
norske eksportprodukta. Noreg produserar stadig meir sjømat, og bidrar til
proteinleveranse til verda. Den eventyrlege utviklinga frå lokalt prøveprosjekt til
global næring presienterast på side 27.
For inspirasjon og eit avbrekk frå spennande artiklar, anbefalast smakfulle oppskrifter frå Årets kokk Ørjan Johannessen på
side 28. Vi ynskjer Ørjan lykke til i Bocuse
d´Or Europe!
Som eksempel på ei grunderbedrift som
har grepe mogelegheitar presenterar
vi Norway King Crab, som komisk nok
sel levande kongekrabbar «tilbake» til
Russland. Eit kreativt konsept! Meir om
bedriften, deira forhald til den russiske
marknaden og vidare framtidsplanar finn
du på side 30.

Tusen takk!
Ein stor takk til alle sponsorar og artikkelforfattarar! Utan dykk hadde det ikkje
blitt nokon utgåve Fiskerikandidaten 2011.
Takk til Malcolm Jobling for eit fyrverkeri
av forelesningsrekker og bidrag med Fishy
Facts. Takk til Trine for timar med layout.
Og ikkje minst, takk til resten av redaksjonen som har bidratt med uvurderleg
arbeid, særleg etter at redaktøren flytta til
Havet er fullt av spennande skapningar, og nærmast andre sida av jorda. No tar vi fatt
det er sjølvsagt ikkje berre fisken vi rettar på nye utfordringar og mogelegheitar!
fokus mot. Innan forskning på tilstanden
for ulike fiskebestandar er det viktig å
God lesing!
sjå dette i samanheng med økosystemet
bestandane lever i. Sjøpattedyr er både
Karoline Roti
ein ressurs i seg sjølv samt ein predator
Santiago de Chile, oktober 2011
på viktige fiskeslag, både kommersielt
Men ikkje alt er rosenraudt (eller lakserosa for den saks skyld, klisjé skal det
vere). Innan forvaltning møtast stadig
utfordringar, særleg knytta til bestandar
delt mellom fleire statar. Makrellen er blitt
hodebry. Peter Ørebeck gir into til både
problemet og verktøya for behandling på
side 12.
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FRAMTIDA KOMMER FRA HAVET
av Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- og kystminister
Som sjømat- og havnasjon er Norge en stormakt i verden. Det setter oss i en posisjon der det er naturlig å ha ambisjoner. Vi
skal ikke hvile på våre laurbær, men bruke vårt utgangspunkt for hva det er verdt. Mitt mål er at vi skal være fremst i verden
på marin kunnskap og nyskaping, og derigjennom styrke sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.

Vi står som sjømatnasjon ovenfor
store og spennende endringer, som
utfordrer oss og som vi skal ta tak i.
Dere som velger utdanning knyttet
til sjømatnæringa står bedre rustet
enn de fleste andre til å tenke nytt og
ambisiøst om hvordan vi skal gripe
mulighetene.

I tillegg peker alle forbrukertrender
mot en høyere bevissthet rundt helse
og sunn mat, og forbrukerne stiller
nye krav til de produktene de skal
kjøpe. Vi skal være fremst på kvalitet
på de produktene vi leverer.

Ny melding til Stortinget
Regjeringa skal nå skrive en ny
Hva er vel mer naturlig for havlanstortingsmelding om sjømatnasjodet Norge å leve av enn den marine
nen Norge. Meldinga skal støtte opp
sektoren? At norsk sjømat er en
under ambisjonen om Norge som
global og konkurransedyktig næring, verdens fremste sjømatnasjon og
bekreftes daglig ved millioner av mid- bidra til å utvikle en framtidsrettet
dagsbord verden over. God forvaltfiskeri- og havbrukspolitikk.
ning og gode naturressurser gir ei lys
framtid for næringa som leverer 38
Det skal meldinga til Stortinget prøve
millioner måltider med sjømat daglig å beskrive bredt og helhetlig. Hovedtil rundt 150 land i verden. Verdien
målet skal være å utvikle en framav sjømateksporten øker for sjuende tidsrettet politikk som kan bidra til å
året på rad. Økinga i år er så langt på videreutvikle sjømatnæringas rolle
2,3 mrd kroner. Til tross for at mange som verdiskaper langs kysten. Det
land som er viktige markeder for
neste året skal vi meisle ut rammene
norsk sjømatnæring sliter økonomisk, for visjoner, mål og tiltak for sjømater veksten på 12 prosent.
og havnasjonen Norge. Vi skal ha
verdiskaping langs hele kysten. Jeg
Verdens befolkning er voksende, og
vil ha blikket rettet mot verdikjedene,
det er for å si det enkelt, behov for
og hvordan de ulike delene av verdimer mat. Velstandsutviklinga, særlig kjeden fungerer sammen, fra fjord til
i Asia, vil i de neste årene løfte flere
bord.
hundre millioner mennesker inn i
middelklassen, med den økte kjøpe- Med på laget
kraften som følger av det. Verden står Jeg vil ha flere med på laget. Det er et
ikke stille. Den globale handelen med mål for meg å heve sjømatens posisjømat og fiskeri- og havbruksnærin- sjon i den nasjonale samtalen. Det vil
ga er i kontinuerlig endring. Det har
jeg også at stortingsmeldingen skal
vært og vil fortsette å være teknolobidra til. Alle som deler visjonen om
gisk utvikling og strukturendringer i
å være verdens fremste sjømatnabåde industri og flåte. Kunnskap og
sjon, er invitert til dugnad når vi nå
kompetanse er avgjørende for den
skal skrive en ny melding til Stortinget
videre utviklinga av norsk sjømatnæ- om sjømat- og havnasjonen Norge.
ring og forvaltning.
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Jeg vil ha ideer, tanker og debatt med
alle som er opptatt av at framtida
kommer fra havet. Det neste året
vil jeg som statsråd fortsette å reise
langs kysten og ha samråd med flest
mulig miljøer rundt om i landet.
Mer enn mat
Som Universitetet i Tromsø sin faglige enhet med ansvar for forskning
og undervisning rettet mot norsk og
internasjonal fiskeri- og havbruksnæring er Norges fiskerihøgskole og
studentene herfra med på å bidra til
vedlikehold av kunnskap og utvikling
av ny kompetanse innenfor fiskeri og
havbruk. For vi skal være fremst på å
eksportere mer enn mat, vi skal også
eksportere kunnskap om hvordan
man kan høste og produsere bærekraftig sjømat. Vi kan levere teknologi, og vi kan levere kunnskap andre
trenger. Da trenger vi dere som velger
utdanning knyttet til sjømatnæringa.
Vi trenger dere i posisjoner der dere
kan ta vare på, formidle og utøve
fagkompetanse på dette området.
Hav av muligheter
Våre kalde, klare farvann og godt
forvaltede fiskebestander gir muligheter for den ypperste råvarekvalitet,
både for vill fisk og oppdrettede arter.
Kombinasjonen av dette og internasjonalt ledende marine forsknings- og
teknologimiljøer, er avgjørende for
alle de dyktige folkene som vil og kan
utvikle norsk sjømatnæring videre.
Målet er å være fremst på bærekraftig utvikling av både fiskeri- og
havbruksprodukter. På bærekraft-
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området har vi utfordringer vi må
løse, men vi har satt i gang mye. Av
de tiltakene Fiskeri- og Kystdepartementet har ansvaret for i Regjeringens Bærekraftstrategi, er 29 av 29
punkter iverksatt eller gjennomført.
Bærekraft er ikke et honnørord. Det
er en overlevelesstrategi, og det er en
utviklingsstrategi. Vi trenger alle som
utdanner seg og interesserer seg for
å bidra til å løse bærekraftspørsmål.

rammebetingelsene for konkurranseutsatte verdikjeder sett i forhold til
målsetninga om økt bearbeiding av
råstoff og restråstoff i Norge.

Ambisjonene er store. Det er ikke
sikkert vi når alle målene akkurat til
den tiden vi har tenkt oss eller akkurat slik vi ser for oss. Men vi skal ha
ambisjoner og mål å strekke oss etter.
Kunnskap og kompetanse vil være et
gjennomgående tema, særlig i forhold til fremveksten av nye næringer
Økt bearbeiding
basert på marin bioprospektering og
Jeg er opptatt av at vi skal øke beøkt bruk av marin bioteknologi. Hvorarbeidingsgraden av det vi høster. I
dan skal vi forsette å bygge kunnskap
denne sammenhengen vil jeg i tilegg og kompetanse i verdensklasse?
til å trekke fram mulighetene som
Hvordan skal vi samarbeide – næring,
ligger utnytte restråstoffet bedre. Det kunnskapsmiljøer, forvaltning og vi
som før ble sett på som unyttig, er i
politikere? Her er i første omgang
dag en ressurs. Det vil ikke bare styr- spørsmålene like viktige som svarene.
ke verdiskapinga og arbeidsplassene
langs kysten om vi griper muligheten For å lykkes må det investeres i
som ligger i dette. Å utnytte så mye
kunnskap, kompetansemiljøer og
som mulig av de ressursene vi høster, teknologi. Årets fiskerikandidater
øker både den økonomiske og etiske er en svært viktig ressurs for denne
verdiskapinga. Her er jeg opptatt av
målsetningen.

LISBETH BERG-HANSEN
Fiskeri- og kystminister
Foto: Scanpix/Statsministerens
kontor
Ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa,
fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og
-kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing.
Berg-Hansen har vært politisk rådgiver i
Fiskeridepartementet fra 1992 til 1996, samt
statssekretær ved Statsministerens kontor i
perioden 2000 til 2001.

FISHY FACTS

Hun har også sittet 16 år i Bindal
kommunestyre og formannskap, hvorav 8
år som varaordfører. Lisbeth Berg-Hansen
kommer fra jobben som fiskeoppdretter i
familieselskapet SinkaBerg-Hansen AS og hun
har også innehatt en rekke styreverv både i og
uten for næringa.

Brugde (Cetorhinus maximus):
Den største av fiskene i Norsk farvann, og nest etter hvalhai verdens største fisk; maksimallengde er ca. 13,5 m og vekten ca. 3 tonn. Brugde er
stort sett en fredelig, saktesvømmende fisk som spiser plankton. Byttedyrene siles fra vannet ved hjelp av gjellestavene som kan være opptil
10 cm i lengde. Når fisken er mett kan magen inneholde bortimot 500 liter med tykk planktonsuppe. Hunnene føder levende unger, ca. 6 om
gangen og ved en lengde på ca. 1,5 m. Tidligere var leveren til fisken brukt til å produsere både tran og fettstoffer til bruk i kosmetikkindustrien.
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SAMARBEID FOR Å SIKRE KOMPETANSE
OG REKRUTTERING TIL SJØMATNÆRINGEN
Av: Elisabeth Aasum, Prosjektleder i Sett Sjøbein
Vår felles skattekiste, havet, blir bare viktigere og viktigere for Norge, og sjømatnæringen trenger dyktige medarbeidere. Sett
Sjøbein er en nasjonal satsning som i tre år har jobbet for å sikre næringen kompetanse den trenger for å være verdens fremste sjømatnasjon.

Havet er vilt, vakkert og spennende
og det har alltid fascinert oss mennesker. Det har gitt oss mat og
muligheten til rekreasjon i uendelig
mange generasjoner, og i dag danner
det grunnlaget for en av de viktigste
eksportnæringene i Norge.

bevilget Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) penger til rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein. Administrasjon
av prosjektet ble lagt til Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond
(FHF), og prosjektsekretariatet fikk
plassering i Trondheim.

Sjømatnæringen ønsker å være handlekraftig, framtidsrettet, konkurransedyktig og bærekraftig. For å klare
dette trengs det kontinuerlig påfyll av
kompetanse. I praksis vil det si; faglig
oppdatering av de ansatte og jevn
tilgang til nye dyktige medarbeidere.

Den økonomiske rammen er på 3,6
millioner kroner årlig, og i tillegg har
næringen bidratt med totalt 4 millioner kroner gjennom FHF. Budsjettet
finansierer driften av styringsgruppen
på 13 medlemmer og to prosjektledere. Resterende beløp benyttes på
tiltak som skal gagne hele sjømatnæringen.

Sett Sjøbein!
I 2008, etter initiativ fra næringen,

Samarbeid er nøkkelen til suksess
Sett Sjøbein har fra dag én tatt sikte
på å være et operativt prosjekt som
baserer aktiviteten på næringens
behov. I dette arbeidet har den
bredt sammensatte styringsgruppen
vært en stor ressurs. Medlemmene
representerer næring, undervisning,
opplæringskontor, fylke og interesseorganisasjoner.
Sett Sjøbein sitt arbeids- og ansvarsområde er ambisiøst og krever at prosjektet har et solid nettverk. Det er
store variasjoner og ulike utfordringer
mellom kystfylkene og derfor jobber
vi aktivt med å få god kjennskap til og
engasjement i regionene. Stikkordet

Figur 1: Søkere til Vg1 Naturbruk (marine skoler), Vg2 Akvakultur og Vg2 Fiske og fangst.
(Kilde: Undervisningsdirektoratet, 2011)
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her er tett dialog med samarbeidspartnere, dette for å sikre relevansen
for tiltak som settes i gang og eierskap til arbeidet. Sett Sjøbein skal
være en ressurs for de som jobber
med rekruttering og kompetanse til
sjømatnæringen, gjennom materiell
og faglig støtte.
Vær stolt og synlig
Det er ingen hemmelighet at ungdomskullene blir mindre og det har
formelig utviklet seg til en kamp om
de unge. Vi mener at nøkkelordet for
å komme seirene ut er god og riktig
kommunikasjon. I en stor nasjonal
kartleggingsundersøkelse av ungdommers valg og bortvalg av utdanning
fikk Sett Sjøbein fikk mulighet for å
inkludere sjømatnæringen. Resultatet
var tydelig; yrkesvalg er et verdivalg.
De unge ønsker å realisere og utvikle
seg selv, uvilkårlig om grunninteressen er kjemi, design, helse eller
sjømat.

kilo fisk enn ett kilo kjøtt. Sjømatproduksjon fører dessuten til mye lavere
CO2-utslipp enn produksjon av okseog svinekjøtt. Teknologien utvikles
hele tiden, og dette gjør det mulig å
produsere fisk på en stadig mer skånsom og miljøvennlig måte.
Innenfor fiskeri er Norge det landet i
verden som har strengest forvaltningen av fiskeressursene, og dette gjør
at våre farvann fremdeles har et rikt
og mangfoldig fiskeliv. Videre brukes det store ressurser på å utvikle
fangstmetoder og utstyr, som gir
mulighet for å hente opp fisk på en
skånsom og ressursbesparende måte.

Norsk sjømat - etterspurt og verdifull
Norge er i dag en av verdens viktigste sjømatnasjoner. Hver eneste dag
spiser 37 millioner mennesker et
måltid med norsk sjømat. Fisk er blitt
trendmat nummer én, nordmenn har
for alvor fått øynene opp for sushi.
En fersk undersøkelse som Norstat
For 10 år siden var trenden at unghar gjennomført for Eksportutvalget
dom skulle jobbe med «noe med
for fisk viser at 40 prosent av nordfilm». I dag ønsker de «å redde
menn har spist sushi det siste året. I
verden». Miljø og bærekraft er viktige Paris leveres det mer sushi enn pizza
verdier. Marin næring kan by på akku- på dørene, og forskning viser oss at
rat dette og mer, og dette må de unge sunnere mat skal du lete lenge etter.
få kjennskap til. I Norge har vi ikke
Å spise sjømat gjør deg både smart,
tradisjon for å skryte av oss selv, men sunn og vakker.
nå er tiden inne for at næringen skal
tørre å stikke seg frem. Fiskeri- og
Moderne og høyteknologisk næring
havbruksnæringen fortjener faktisk
Fokus på forskning og teknologiutvikmer ros enn pepper.
ling sørger for at norsk marin sektor
er fremtidsrettet, konkurransedyktig
Fornybar ressurs
og bærekraftig. Norge er ledende
Norge er verdensledende på fiskepro- innenfor biologisk og teknisk kunnduksjon, marin teknologi og forvaltskap, og vi kan være stolte av at
ning. Bærekraftig fiske og fiskeoppbegrepet «Look to Norway» er mye
drett blir stadig viktigere for å kunne brukt ute i verden.
skaffe god, næringsrik og sunn mat til
verdens voksende befolkning.
Og ikke minst, så vi trenger de beste
menneskene til å løfte næringen inn i
Innen oppdrett, der produksjonen er fremtiden.
stigende, gjør forskning at vi klarer å
lage stadig mer effektivt fiskefôr uten Målrettet arbeid gir resultater
at ressurser går til spille. Det kreves
Sett Sjøbein har jobbet i tre år med
mye mindre fôr for å produsere ett
koordinere tiltak for å øke rekrutte-
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Prosjektleder Sett Sjøbein,
(rekrutterings- og kompetanseprosjekt)

Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF)

2008-dd Prosjektleder Sett
Sjøbein. Sett Sjøbein er et treårig
prosjekt initiert av Fiskeri- og
kyst departementet, der målet er
å styrke og sikre rekrutteringen
til og kompetansen i næringene
fiskeri, havbruk og fiskeindustri.
Prosjektet ble administrert av
Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond.
2002-2008 Produktsjef
fiskehelse i Skretting AS som
leverer fôr til over 50 ulike
fiskearter og dekker alle deler
av fiskeproduksjonssyklusen,
inkludert helsefôr og
medisinpellet. Konsernet
produserer og selger fiskefôr i
mer enn 25 land og har et eget
forskningssenter som jobber tett
opp mot markedsavdelingene.
Utdanning:
1995-2001 Fiskehelse (Norges
Fiskerihøgskole) 5,5 års
hovedfagsstudium med fastsatt
studieplan. Hovedfag gjennomført
ved Fiskeriforskning AS, Tromsø
(veileder Ann Inger Sommer).
Tittel «Mottakelighet for
virussykdommer hos flekksteinbit
(Anarhichas minor)».
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ringen til sjømatnæringen. Sammen
med oss har vi hatt næringsaktører,
opplæringskontor, skoler og universitet, som har lang erfaring innen for
dette området. En viktig suksessfaktor i rekrutteringsarbeidet er samarbeid, og dette virkemiddelet tas i
bruk under de store utdanningsmessene langs kysten der Sett Sjøbein
samler nettverket til å delta på en felles marin stand. Ingen andre næringer står så samlet under messene, og
sjømatnæringens felles engasjement
er unikt på messene.
Alle vet at det tar tid å se resultater
av rekrutteringsarbeid, men det kan
se ut som at innsatsen begynner å
gi avkastning i form av økte elev- og
studenttall. Søkertall fra undervisningsdirektoratet viser at søkningen
til marine yrkesfag er bedre enn på
mange år (se figur 1). Vi får tilbakemelding fra enkelte skoler om at de
har måttet opprette nye klasser for å
få plass til alle ungdommene. Andre

skoler har måttet sette søkere på
ventelister på grunn av manglende
kapasitet.
Undervisningsdirektoratet ser også
en økende popularitet for marine
yrkesrettede studier ved høgskoler
og universitet. Her melder samtlige
studiesteder om positive søkertall.
Dette lover godt for næringen.

skal få en mer sentral plass i arbeidet.
Næringen trekker frem at utfordringene fremover er å bli bevisst egne
kompetansestrategier og jobbe
hensiktsmessig i forhold til dette. Det
er med andre ord av betydning å vite
hvor man vil, og legge en plan for
hvordan man skal komme seg dit.

Nysgjerrig ungdom og voksne
De av dere som allerede har tatt et
Veien videre for Sett Sjøbein
marint utdanningsvalg kan fortsette
Prosjektet er inne i et evalueringsår,
studietilværelsen vel vitende om at
og tilbakemeldingene fra næringen er dere har valgt en studieretning som
klar. Sett Sjøbein har tatt en viktig og gjør dere attraktive på arbeidsmarkesamlende rolle innenfor det nasjona- det. De av dere som har valgt andre,
le rekrutterings- og kompetansearbei- men relevante, utdanninger kan ha
det, og bidrar positiv til det arbeidet marin sektor i bakhodet. Her finnes
som gjøres i regionene. Det er viktig å det uendelig mange yrkes- og kartenke langsiktig og bruke erfaringene rieremuligheter både på havet, langs
vi har skaffet oss, og ha fokus på de
land, på land, nasjonalt og internastore linjene.
sjonalt. Ta gjerne en titt på nettsiden
vår: www.settsjøbein.no for mer
Nå jobbes det for videreføring av Sett informasjon om yrker og karrieremuSjøbein, der kompetanse og voksne
ligheter i marin sektor.

Figur 2: Søkere til marine yrkesrettede studier, som fiskerikandidat, fiskehelse, havbruk/akvakultur, nautikk,
marin teknikk, havbruksdrift og ledelse og marin biologi og foredling. (Kilde: Samordnet opptak)
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ER FISKERNE OG HAVFORSKERNE EGENTLIG
GODE VENNER?
av Jahn Petter Johnsen, 1. amanuensis i fiskeriforvaltning NFH
For å forstå hvorfor forholdet mellom fiskere, forskere og forvaltere i Norge er relativt harmonisk, må vi kjenne til de viktige
hendelsene som har påvirket forholdet mellom disse gruppene.

På opptak fra snurpenotfisket i
1950-åra etter atlantoskandisk sild
(Clupea Harengus)1 ser vi sildeflåten,
bestående av moderfartøy, notbåter
og lettbåter på feltet. Det er havforskerne, som har som sin oppgave å
finne silda for fiskerne, som har varsla
fiskeflåten om at det nå er sild på
feltet. Filmen viser fiskere som tørker
not med handmakt og fartøy som håver store sildefangster om bord. Når
fangsten er berga, stimes det til land.
I havn møter skipperen opp på Noregs Sildesalslag sitt kontor og melder
inn fangsten for salg. Salgslaget
selger fangsten via telefon eller gjennom direkte kontakt med kjøperne,
og skipperen får oppgitt landingssted.
Etter levering går fartøyet på feltet
etter ny fangst.

avhenger av om fartøyet har fylt sin
kvote fra denne bestanden.

om hvor strenge reguleringer som var
nødvendig. Forvalterne måtte på sin
side finne argumenter for å balansere
Mellom disse to tidsbildene ligger
økonomiske interesser mot hensynet
sammenbruddet i sildebestanden på til ressursene. Når det gjaldt silda
slutten av 1960-åra. Dette sammen- var enigheten stor om at det måtte
bruddet er et viktig tidsskille i norsk
utvises varsomhet, mens situasjonen
fiskeriforvaltning, i og med at både
i fisket etter torsk (Gadus Morhua)
fiskere, forskere og forvaltere heretnord for 62. breddegrad var noe anter måtte innrømme at fisket faktisk
nerledes. Sjøl om forskerne anbefalte
også hadde effekt på fiskebestandestrengere reguleringer, tillot myndigne. Sjøl om det i ettertid er dokumen- hetene gjennom flere år et tilnærmet
tert at også naturlige forhold hadde
fritt fiske etter torsk med konveninnflytelse på bestandsutviklinga, så
sjonelle redskaper. På grunn av den
er det i dag akseptert at det intensive dårlige bestandssituasjonen stengte
fisket i 1960-åra bidro til kollapsen
imidlertid Fiskeridepartementet fisket
i bestanden. Konsekvensen var at
etter torsk med øyeblikkelig virkning
fiskerne, forskerne og forvalterne
18. april 1989 og en ny turbulent og
innså at de for framtida måtte innta
smertefull periode for norsk fiskeandre holdninger og spille andre rol- næring fulgte. Det var ikke uvanlig at
ler enn hva de tidligere hadde gjort.
fiskerne i møter lot både forskere og
Et opptak omkring førti år seinere
Fiskerne måtte nå erkjenne at for stor forvaltere gjennomgå for de råd de
viser skipperen på brua på en av lan- fangstinnsats og ei rivende teknologa og de forvaltningstiltak som blei
dets mest moderne ringnotsnurpere, gisk utvikling, kunne gjøre dem til en gjennomført.
der han leiter etter en makrellstim
trussel for fiskebestandene. Forvalsom ser stor nok ut til at kvoten kan
terne, som fram til sammenbruddet
I løpet av de neste 20 åra endra både
fylles i ett kast.2 Det er fiskeflåten sjøl primært hadde vært opptatt av å
fiskernæringa og fiskeriforvaltninga
som har funnet feltet. Når sonarbilsikre fiskerne og fiskerinæringa best
seg, og forskerne og fiskerne fant
det ser bra ut, går alarmen og nota
mulige vilkår og utviklingsmuligheter, etter hvert igjen sammen. Det å
settes. Nota, som er betydelig større måtte nå i større grad enn tidligere
beskytte ressursgrunnlaget blei nå
enn før, snurpes, tørkes og legges ved tenke på at ressursene faktisk måtte
det overordnede målet i fiskeripolitikhjelp av kraftige vinsjer og kraftblokk. beskyttes mot forvaltningas tidligere ken og det frie fisket var ugjenkallelig
Fisken pumpes ombord. Fangstdagklienter, fiskerne. Til sist måtte havslutt. Bare de som kunne dokumenbok føres, og fangsten meldes inn
forskerne som tidligere hadde hatt
tere deltakelse i ulike fiskerier over
via radio, telefon eller internett til
som sin oppgave å veilede fiskerne
en viss periode og av et visst omfang
salgslaget, som omsetter fisken via
til å finne fisk og å utvikle fisket, nå
skulle nå få anledning til å delta med
internettauksjon og som driver kvote- gi råd til forvaltninga om hvor stor
garanterte rettigheter. Dermed blei
kontroll. Hvorvidt fisket kan fortsette, beskatning de ulike ressursene tålte. fiske heretter forbeholdt et minSom følge av denne nye rollefordekende antall personer med stadig
1 Filmen Ut mot havet. Sunnmøre
linga, pågikk det i åra som fulgte en
mer eksklusive rettigheter som etter
Fiskarlag 1955.
debatt mellom fiskerne og forskerne hvert også ble betinget omsettelige.
2 Programmet Der fartøy flyte kan. NRK
1, 18.04.07.
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På den andre sia måtte de som fikk
disse rettighetene innordne seg et
mer og mer komplekst og detaljert
reguleringsregime, som bygde på
forskernes anbefalinger. Med hensyn til fordeling av ressursene, som i
utgangspunktet var det daværende
Fiskeridepartementets ansvar, så
måtte fiskernes organisasjoner, og i
særlig grad Norges Fiskarlag, utarbeide kompromisser blant medlemmene
om hvordan ressursene skulle fordeles mellom fartøy og redskapsgrupper. Til gjengjeld blei også disse kompromissene langt på veg den løsninga
som Departementet valgte, noe som
også ga de organiserte og mest aktive
fiskerne en betydelig innflytelse. Og
sia fisken gjennom denne prosessen
Foto: Per P. Eriksen
blei forbeholdt stadig færre fiskere,
fikk disse også økonomisk interesse
JAHN PETTER JOHNSEN
av at fisken blei skikkelig forvaltet.
Førsteamanuensis, fiskeriforvaltning ved Norges Fiskerihøgskole
En anerkjent og vitenskapelig basert
forvaltning er dessuten nødvendig for
Fiskerikandidat fra 1983-kullet og dr.scient. i fiskerivitenskap fra Norges fiskerihøgskole (NFH) i 2003.
å få sertifisert fiskerier som bærekrafHan har sia 2006 arbeidet som førsteamanuensis i fiskeriforvaltning og fiskeriorganisering ved NFH.
tige, og også noe som kundene som
kjøper fisken vår etter hvert etterspør.
Derfor spiller fiskere og forskere mer
og mer på lag i dag.
betyr ikke at de er kritiske til hav- og rer derfor for at det skal satses mer
fiskeriforskning som sådan. Deres
på hav- og ressursforskning i Norge.
Det skjer fortsatt at fiskerne kritiseargument er ofte at forskerne ikke
Slik sett er egentlig både forskerne og
rer forskernes anbefalinger og at de
vet nok til å gi gode nok anbefalinger. fiskerne gode venner.
mener at forskerne tar feil, men det
Fiskernes organisasjoner argumente-

FISHY FACTS
Ål (Anguilla anguilla):
Både ål og havål har blod som er giftig, men giften ødelegges ved varmebehandling. Havålen er en saltvannsfisk, mens den slangelignende ålen lever i
både ferskvann, brakkvann og saltvann. Derimot forekommer ålen hovedsakelig i ferskvann. Fisken er kjent til å være i stand til å vandre fra vassdrag til
vassdrag ved å ta seg fram korte strekninger over land. Ålens oppvekst foregår hovedsakelig i ferskvann mens forplantningen finner sted i havet, og arten
foretar en lang vandring fra Europa til Sargassohavet for å gyte. Hvordan ålen klarer å ta seg fram til Sargassohavet er et uløst problem. Man har heller ikke
greid å følge ål-larvens vandringer fra gyteplassene over Atlanteren til Europeisk farvann, men de drives med Golfstrømmen og vandringen antas til å ta
ca. 18 måneder. Larvestadiene, som kalles leptocephalus (tynn-hode) har et bladlignende utseende, og når de begynner å nærme seg kysten av Europa
skjer det en forvandling til glassål. Det er som glassål at fisken vandrer opp i elvene, hvor den etter hvert får farge og utvikles til gulål. I mange land er ål
betraktet som en delikatesse og den serveres enten røkt eller kokt. Glassål har også vært brukt som mat enkelte steder, bl.a. i sør-England. Ålen i Europa har
hatt en kraftig tilbakegang i den senere tid, og betraktes som utryddingstruet i flere vassdrag.
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MAKRILLEN É KOMEN (TIL ISLAND OG FÆRØYENE)
Av: Peter Ørebech, førsteamanuensis, Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi, UiT.
I denne artikkel skal jeg fremstille havrettsreglene vedrørende forvaltningen av vandrende bestander slik de fremgår av havrettskonvensjonen artikkel 56 – 63, jf. Delte-bestandsavtalen (Straddling Stocks Agreement 1995). Jeg skal særlig se på forhold
som berører makrellen i og med at denne har brutt ut av sitt vanlige vandringsmønster og også forlatt sitt forvaltningsregime,
dvs. samarbeidet innen rammen av Det nord-øst atlantiske fiskerisamarbeid (North-East Atlantic Fisheries Convention NEAFC).

Kort om situasjonen
I det danske FiskerBladet den 29.
august 2011 uttaler administrerende
direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund at han er «svært
tilfreds» med den felles uttalelse
om Island og Færøyenes fiske etter
makrell som EU og Norge kom med. I
følge EUs fiskerikommisjonær Dalmanaki og Norges fiskeristatsråd BergHansen er disse «dypt bekymret over
den uansvarlige fremgangsmåten
som Færøyene og Island viser ved å
sette urimelig høye unilaterale kvoter
for sitt makrellfiske i 2011… Vi er også
dypt bekymret over at Færøyene
henter inn utenlandske fartøy for å få
fisket opp den kvoten de har gitt seg
selv. Dette er et klart steg vekk fra en
ansvarlig og moderne fiskeriforvaltning. Disse unilaterale kvotene går
langt ut over den kvoteandelen Island
og Færøyene tradisjonelt har hatt, og
overstiger totalkvoten som forskerne
har anbefalt med nesten 50 %. Et slikt
overfiske er en trussel mot makrellbestanden og det er et brudd på vårt
felles ansvar for å sikre et bærekraftig
fiske».

den samlede fangst som EU, Norge,
Færøyene, Island og Russland vil ta
inneværende år – iht. unilaterale
kvoter – er 950.000 tonn.
Det er pr i dag ikke utsikter til noen
avtale, se for eksempel diskusjonsmøtet i Fosnavåg 2. september 2011,
der færøyiske og norske fiskere
barket sammen – og uten at en kom
nærmere en forståelse. Den norske
forhandlingsleder mener at det er
«ambisjonsnivået til Færøyene og
Island som er problemet». EUs og
Norges fiskeristatsråder legger seg
imidlertid på en linje som ikke så lett
vil føre til at Færøyene og Island modererer seg: «Vi ber Island og Færøyene om å komme tilbake til forhandlingsbordet med en mer konstruktiv
tilnærming, slik at vi kan bli enige om
en felles makrellforvaltning for 2012
som er både ansvarlig og bærekraftig». Den konstruktive tilnærming ser
annerledes ut fra Island og Færøyene. Og ikke minst, virkeligheten ser
annerledes ut: Makrellen er fangstbar og svømmer faktisk i færøysk
og islandsk sone. Ingen av landene
har problemer med å ta de fastsatte
kvanta.

snekt». Det er ikke gitt at dette er et
godt utgangspunkt for forhandlinger.
Selv om det har vært forsøkt forhandlinger både i 2010 og 2011, har disse
ikke ført til noe resultat.
Mulige fordelingskriterier
Rent tankemessig kan fisken allokeres
på forskjellige måter og på grunnlag
av ulike beregningsmåter. Det er her
uenigheten oppstår. For det første,
fisken kan fordeles på grunnlag av
historisk fiske, et system som EU
benytter seg av internt, gjennom den
s.k. relative stabilitet, for det annet
etter gytebestandens fordeling, for
det tredje på grunnlag av geografisk
distribusjon det vil si der den oppholder seg og/eller beiter, for det fjerde
som et resultat av havforskernes
eggtellinger eller via prøvetrålinger
i de ulike geografisk soner og for
det femte; som et resultat av faktisk
tilgang til fiskeri; fisken fordeles på de
land der den faktisk er fisket.

Mens EU synes kun å bygge på
eggtellinger som grunnlag for allokeringen av TAC, og da kun tellinger
som foregår om vinteren, vil Norge
Bortsett fra den dype bekymring som
kombinere eggtellinger og tall fra
de to statsråder her gir uttrykk for,
faktisk fiske. Færøyene mener at det
er det neppe mye som forener de
Som mottrekk mot Island og Færøye- må være makrellens distribusjon i
stridende parter. Island har øket sin
ne har Norge nedlagt noe som beteg- sommerhalvåret og eggtellinger da
makrellkvote fra 36.000 tonn i 2007, nes som «landingsnekt» av makrell
som er avgjørende. Island slutter seg
til 112.000 i 2008, 116.000 i 2009
for islandske og færøyske fartøyer i
til fiskens geografiske distribusjon:
og 130.000 tonn i 2010. Færøyene
Norge. Island svarer med at dette er
Den beiter ned på andre bestander
har fisket 85.000 tonn i 2010 og satt
et slag i lufta fordi islandske fartøy
i Island og vi må derfor ha rett til å
en kvote for 2011 på 150.000 tonn.
lander all sin makrell i Island. Færøy- høste av bestanden, er gjennomDette vil gi et overfiske av makrell i
ene lander mye makrell i Storbritangangstonen.
2011 sett i forhold til havforskernes
nia. Den norske nekten blir derfor
anbefaling på ca. 50 % i og med at an- kun «en politisk markering. Vi vil vise Hvordan dette skal håndteres er som
befalingen var på 625.000 tonn mens til at vi allerede har vedtatt landingalle andre internasjonale forhandlin-
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ger, et spørsmål om å gi og ta. Her
skal jeg imidlertid fremstille hvordan
reglene er å forstå.

der (The Straddling Stocks Agreement
1995). Her fremgår det at statene
som høster av en og samme bestand
skal bli «enige om deltakerrettigheter,
Hva sier havrettsreglene?
slik som fordeling av tillatt fangst eller
Utgangspunktet er at kyststaten har
fiskeinnsatsnivåer» (Artikkel 10 litra
enerett til høsting i sin økonomiske
b). Hva fordelingsprinsippene skal gå
sone. Se UNCLOS artikkel 56.1. a;
ut på gis det imidlertid ingen nær«suverene rettigheter for det formål mere anvisning på. Dette er derved
å … utnytte… levende … naturforeoverlatt til den enkelte Regionale
komster i vannmassene over havbun- Fiskeriorganisasjon (RFO) å treffe
nen … med sikte på økonomisk utnyt- bestemmelser om. I og med at matelse». Det vil si fisk som befinner seg krellen håndteres innen rammen av
i sonen er kyststatens egen fisk, så
The North-East Fisheries Convention
lenge den befinner seg i sonen. I den- (NEAFC) må det undersøkes hvilke
ne sone og periode kan kyststaten
fordelingsmekanismer som denne
suverent bestemme over bestanden
RFO legger opp til.
ved å tillate fiske, forby det, regulere
det, fastsette deltakerbegrensninger Heller ikke her kommer vi imidlertid
og kvotetak etc.; «suverene rettigi mål: for det første fordi NEAFC i
heter for det formål å … forvalte …
utgangspunktet kun har kompetanse
levende naturforekomster».
i området utenfor nasjonal eksklusiv
økonomisk sone (se NEAFC Artikkel
Etter dette system vil hver og en av
8.1). For området innenfor EEZ er
de stater som sokner til en og samme kompetansen betinget av at kyststabestand ensidig (unilateralt) fastsette ten aksepterer at NEAFC regulerer
sine egne total tillate fangster (TAC – fisket.
total allowable catch). Imidlertid må
denne regelen leses i sammenheng
Som en vil se har NEAFC ikke kodimed regelen i artikkel 63.2: «Dersom fisert bestemte prinsipper. Det er
samme bestand eller bestander av ar- som vist slik at det ikke finnes noen
ter som er forbundet med hverandre, eksakte kriterier for hvordan NEAFC
finnes både innenfor den eksklusive
skal allokere rettigheter til fiske og
økonomiske sone og i et tilstøtende
kvantum fisk til de enkelte medlemsområde utenfor sonen, skal kyststastater. Følgen av dette er at det er
ten og de stater som fisker etter slike opp til partenes forhandlingsstyrke
bestander i det tilstøtende område,
hvilke fiskemengder som hvert enkelt
enten direkte eller gjennom egnede
land blir tildelt.
subregionale eller regionale organisasjoner, søke å bli enige om de
Fordeling skjer iht.
tiltak som er nødvendige for bevaring forhandlingsprinsippet
av disse bestander i det tilstøtende
I fortsettelsen diskuteres allokeringsområde».
prinsipper for fiske ved to situasjoner: For det første ved en multilateral
Her er som en vil se, ikke meget om
løsning. For det annet ved at forde kriterier som skal legges til grunn handlingene strander og som følge
i allokeringen, intet om historisk fiske av dette, at kyststaten fastsetter sin
– ei heller om fordeling skal skje etter egen kvote, unilateralt.
geografisk distribusjon eller andre
forhold knyttet til bestanden.
1. Det som nå skjer på politikkfronten
er at «Norge og EU vil ha et tett samUNCLOS artikkel 56 og 63 utfylles av
arbeid for å forhindre at Islands og
FN-avtalen om de vandrende bestan- Færøyenes handlinger skal føre til yt-
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terligere skade på makrellbestanden
i Nordatlanteren. I denne sammenheng undersøker vi alle muligheter
for å stoppe det overfisket som Island
og Færøyene står for. Vi vil koordinere våre reaksjoner mot Island og
Færøyene». Dette er et svær dårlig
utgangspunkt for forhandlinger. Uttalelsen viser at Norge og EU nekter
å godta livets realiteter: Makrellen
svømmer fritt og den beiter der det
er mat. Fisk som er i islandsk sone er
islandsk fisk. Færøyisk fisk er den som
befinner seg i færøysk sone osv. jf.
havrettskonvensjonen (1982) artikkel 56. Her har kyststatene enerett til
fangsting. Så lenge det ikke er inngått
noen avtale om maksimal fangst kan
hver og en stat fastsette fangskvantum selv og høste i egen sone. Det
har EU gjort, det har Norge gjort og
altså også Island og Færøyene.
Hva plikter statene å gjøre i denne
situasjon? De plikter å samarbeide.
Dette er utgangspunktet: Det følger av UNCLOS (1982) artikkel 61.2;
kyststater plikter å samarbeide for
på hindre at bestandene trues av
overbeskatning, videre av artikkel 63,
jf. Uttrykket «søke å bli enige om de
tiltak som er nødvendige» og Deltebestandsavtalen (1995) artikkel 8.1
«skal … samarbeide … for å sikre en
effektiv bevaring og forvaltning av
slike bestander». Samarbeidsplikten
med sikte på å bli enige er ikke det
samme som en plikt til å komme i
mål med forhandlingene.
I og med at det fastsettes årlige
største tillatte fangster pr. bestand
(TAC) betyr dette at det ikke finnes
all verdens med tid for å komme i
havn med forhandlingene. Dette er
annerledes her enn f.eks. ved delelinjeforhandlinger der det heter at
forhandlingene skal avsluttes innenfor en «reasonable period of time»
(UNCLOS artikkel 74.2). Men selv om
det hadde foreligget en tilsvarende
formulering i UNCLOS artikkel 63 eller

i Delte-bestandsavtalen (1995), ville
dette ikke gitt noen streng plikt til å
sørge for en forhandlingsløsning, noe
Norge og Russland-forhandlingene
om delelinjen viste; selv nær 40 år
med forhandlinger var ikke tilstrekkelig til å komme på kant med kravet
om «rimelig tid». Men uansett: Noen
slik bestemmelse finnes ikke ved
allokering av ressurser mellom land.
Man går til forhandlingsbordet, man
prøver – og feiler. Lenger strekker
plikten seg ikke.

i områder under deres
jurisdiksjon».

Riktignok gjelder dette forholdene
ved vurderingen av innpassing av nye
stater inn i et allerede etablert RFO
eller fiskerisamarbeid. Det er ikke tilfelle her i og med at både Færøyene
og Island er medlemmer av NEAFC.
Men det er snakk om innpasning av
Island i et fiske som de for få år siden
ikke deltok i. Jeg oppfatter disse prinsipper vurderes slik at det også får
anvendelse på tilfeller der kyststaten
Hvorvidt partene materielt sett skal
alt er medlem, men medlemmet får
søke å oppnå visse løsninger, eller
nye fiskeslag «i fanget» som det ikke
vektlegge visse hensyn eller prinsiphar beskattet tidligere. Vi ser av artikper, finnes det holdepunkter for i
kel 11 at partene skal vektlegge de
Delte-bestandsavtalen (1995) artikkel deltakendes interesser, fiskemønstre
11: her fremgår det at deltakerrettig- og fiskepraksis, behovet for fiskeheter for nye medlemmer eller delta- vær som deltar i fisket for denne sin
kere – både arten og omfanget – skal deltakelse i det aktuelle fisket (litra
vurderes ut i fra følgende hensyn:
d) og dessuten kyststatens behov for
høstingen (litra e). Det skal også vur«a) situasjonen for
deres de enkelte staters bidrag til å
bevare, forvalte og forske på bestanvandrende fiskebestander og
dene. Dette siste element kommer
langtmigrerende fiskebestander
nok imidlertid ganske jevnt ut for de
og fiskeinnsatsens aktuelle nivå;
stridende parter i tilfelle av makrellen
b) nye og gamle medlemmers
i og med at alle land er medlem av
eller deltakeres interesser,
NEAFC og også det Internasjonale råd
fiskemønstre og praksis i fisket;
for havforskning.

c) nye og gamle medlemmers
eller deltakeres respektive
bidrag til arbeidet med å bevare
og forvalte bestandene, med å
innhente og spre nøyaktige data
og med å utføre vitenskapelig
forskning om bestandene;
d) behovene i fiskerisamfunn
ved kysten som i hovedsak
er avhengig av å fiske etter
bestandene;
e) behovene i kyststater hvis
økonomi i overveldende grad er
avhengig av utnyttelsen av de
levende ressurser i havet; og
f) interessene til utviklingsland
i subregionen eller regionen, når
bestandene også forekommer
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Jeg nevner at særlig Færøyene har
vektlagt sin totale avhengighet av
fisket og den store ungdomsarbeidsløsheten i landet. Det samme gjelder
klart i Island som jo ble sterkt rammet
av finanskrisen i 2008, bankkonkursene og byggestoppen. Mens Norge og
EU har langt andre bein å stå på enn
fiske, er Færøyene og Island stort sett
ensidig avhengig av fiske. Makrellfisket er et viktig supplement ikke bare
for fiskerisamfunnene rundt Island og
Færøyene, men for hele kyststatens
vel. Dette moment må telle med når
allokeringen skal skje i regi av NEAFC.
Dette kan muligens for Færøyenes
vedkommende svekkes noe i og med
at store mengder av makrellen landes
i Storbritannia og det er uklart hvilke
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summer som fiskebåtrederne legger
igjen i sine hjemland. Det er tross alt
stor forskjell på fiskeri som drives av
en hel befolkning og fiske som er øremerket for de ytterst få. Gir makrellen den velstand for kystsamfunn og
kyststat som artikkel 11 forutsetter?
2. Etter denne gjennomgang av
relevante faktorer som må telle med
ved allokeringen av fiskeressurser,
kommer turen til en vurdering av
forhold som er uten betydning eller i
et hvert fall har liten relevans i tilfelle
av endringer i vandringsmønster. Utgangspunktet i folkeretten må være
at stater inter partes er fri til å velge
hvilke løsninger som helst så fremt
og så langt disse ikke strider mot jus
cogens. Dette betyr at statene kan
vektlegge alle mulige og umulige
faktorer som partene anser relevant.
Jeg slutter meg til Rainer Lagoni når
han hevder «if there is an agreement
between the states there is nothing
to say about any factors which should
be taken into account. They can take
into account any factor that they
like, if they don’t encroach upon the
continental shelf of a third state».
Riktignok var denne uttalelse rettet
mot grensedragning i sjøen, men
den må være et utslag av et generelt
folkerettslig prinsipp som derfor må
gjelde også ved allokering av fiskeressurser mellom land.
Forholdet her må avgjøres på grunnlag av systemets logikk mer enn
formuleringer i havrettsreglene. Det
er klart at ingen ordninger som ikke
også innbefatter berørte land kan
inngås og gjennomføres. For eksempel kan verken EU eller Norge forby
islendingene å fiske i egen sone,
verken etter makrell eller andre fiskeslag. Utgangspunktet er at kyststatene eksklusivt fastsetter sitt uttak
av enhver bestand iht. UNCLOS 1982
artikkel 56 som finnes innen landets
EEZ. Her har kyststaten eksklusiv
autonomi, det vil si full selvbestem-

melse. Kyststaten kan selvsagt tillate
at fartøy fra fremmede stater fisker
innen ens egen EEZ, men dette plikter
en ikke. Det vil si at fiskeslag som
«geografisk omplasserer seg» gjennom nye vandremønstre kan således
helt eller delvis gå ut av et annet
lands fiskeri. Historisk fiske og relativ
stabilitet er her uten relevans – dersom den nye stat da ikke av hensyn til
kulansen ønsker å vektlegge dette.
Det var ingen protester mot at
Norge høstet den russiske kamsjatkakrabben da den kom krypende vest
for Grense-Jakobselv, og ble til norsk
kongekrabbe. Det var ingen som fant
på å si at nei, krabben er det ikke
Norge som skal kunne høste. Kanskje
mener de som nå kritiserer Island og
Færøyene at det var russiske fiskere
som skulle fritt kunne fiske kamsjatka-krabben utenfor Vardø, Vadsø,
Berlevåg, Gamvik, Kjøllefjord etc? Eller er standpunktet kanskje slik at det
ikke skal fiskes på krabben overhodet,
slik at den skal få vokse seg sterk og
evt. når faunaen i norske farvann
er nedbeitet, returnere til Russland
på næringssøk? Dette er i et hvert
fall i strid med de oppfatninger som
Norge og Russland legger til grunn i
sine bilaterale forhandlinger, og som
således må kvalifisere som folkerettslig praksis. Siden høsten 2002
har Russland godtatt at Norge driver
kommersiell fangsting av kongekrabbe (kamsjatkakrabbe) med inntil
100.000 individer. Antallet som kan
fangstes i Norge har siden økt inntil
bestanden ikke lenger anses å ha bilateral interesse, noe som i fra og med
2007 førte til unilaterale løsninger.

«Den norske
propagandakrigen …
inneholder 50 prosent løgn
og resten er svart løgn».
- Fiskebåtreder Tomas
Justiniussen (Færøyene)
av de mange fiskeslag som Dessuten
må ethvert forhandlingsopplegg ta
som utgangspunkt at hver enkelt
kyststat har folkerettslig kompetanse
til å høste av sine egne bestander, jf.
UNCLOS artikkel 56. Det betyr at nye
land kommer til og at flere skal dele
kaka.
Riset bak speilet er klart nok at hver
enkelt kyststat kan høste av bestanden så lenge den er innen sonen. Og
det er fullt og helt opp til kyststaten
å avgjøre om fisket skal være fritt
eller om det skal kvotereguleres og
i tilfelle hvor stor kvoten skal være.
Kyststaten har eksklusiv lovgivningsmyndighet innen sin sone.
Her må en legge inn «worst case
scenario» – at vedkommende kyststat
ikke vil regulere deltakelsen i fisket
og at fisket slippes fritt. Om dette er
underlagt kyststatens suverene rettigheter til å regulere skal behandles i
neste punkt.

Fordeling skjer unilateralt
Når EU og Norge ser at fisken svømmer inn i islandsk og færøysk sone,
ja så må EU og Norge ta høyde for
3. Hvilken forhandlingsstrategi en bør det, på samme måte som en innen
velge er et tema som ligger utenfor
regi av NEAFC setter av en viss kvote
denne artikkel. Her kan kun pekes
for fisket på det åpne hav. Disse land
på at det dreier seg om «repetitive
kjenner havrettskonvensjonen og
players» og at det er flere bestander vet hvilke rettigheter og plikter som
som skal vurderes, dvs. at et «grand
hviler på kyststaten. Her skal jeg først
bargain solution» kan ha mye for seg. (pkt. 1) se på hvilke begrensninger
Dette passer godt for situasjonen
som følger av havrettens regler med
rundt makrellen, som jo er kun en
hensyn til kyststatens unilaterale

15

FISKERIKANDIDATEN 2011

kompetanse. Dernest (pkt. 2) utledes
hvilke fornuftige grep som følger av
reglene rettsriktig fortolket og som
bør styre den strategi som velges av
de andre stater som fisker på makrellen, dvs. EU, Norge og Russland.

stat tiltvinge seg medlemskap i en
RFO, men ingen deltakende stat kan
lukke øynene for nye deltakere de
facto vil fiske. Det vil si at land med
lange tradisjoner i et bestemt fiske vil
kunne oppleve at dette fisket svinner hen, samtidig som andre overtar
1. I utgangspunktet er enhver kyststat hegemoniet. Hensynet til de nylig
ansvarlig for å fastsette en største
ankomne stater er særlig omhandlet
tillatte fangstmengde som kan fanges i Delte-bestandsavtalen artikkel 11;
av en bestemt bestand innenfor sin
nye medlemmer eller deltakere skal
EEZ, jf. UNCLOS artikkel 61. Denne
innlemmes «i folden» dersom dette
mengde skal ikke stipuleres så høyt at er nødvendig for å få beskatningen
bestanden trues av overbeskatning.
under kontroll.
Dette ansvar hviler på hver og en stat
især. Det vil si de stater hvis fiskere
2. Dersom disse land er engstelige
beskatter en og samme bestand må
for bestanden må de ta høyde for det
ta andres høsting i betraktning når de ved selv å skru ned «ambisjonsniselv estimerer sine fangsttall. Dette er vået», for å bruke et uttrykk fra den
en ordning som gjelder «alle veier»,
norske forhandlingsleder. Kaka er bealtså ikke kun for nye land som kom- grenset, og som følge av fiskens nye
mer til. Det må gjelde for land som
distribusjon – også nå i islandsk sone
allerede i mange år har høstet av
– må partene besinne seg, regne inn
bestanden. Det vil si historisk fiske,
uttaket i Island før de selv fastsetter
relativ stabilitet eller andre former
egen kvote. Rett ut sagt: Norge og EU
for dokumentasjon av faktisk fiske
må redusere sine fangster i tråd med
i tidligere år er klart ikke blant de
bestandens mer vestlig og nordlig
hensyn som skal vektlegges. Vurdedistribusjon. Blir det ikke enighet,
ringen som skal gjøres skal ha fremja vel, så er det ganske forfeilet å
tiden – ikke fortiden – som ledetråd. pekt ut de nylig ankomne stater som
Hvilke grep må gjøres nasjonalt for
syndebukker, slik EU og Norge gjør.
at bestanden som helhet skal trives
Ansvaret hviler på hver og en stat
også under et langsiktig perspektiv.
især. De må – når den multilaterale
avtale uteblir – være forberedt på å
Om en liker det eller ikke, så skal
ta noen av reduksjonene selv. Slik er
nye stater inkluderes i helhetstenkdet, folkerettslig sett.
ningen. På den ene side kan ingen

3. Denne ensidige velvillighet fra
de etablerte land vil trolig bli møtt
med tilsvarende velvillighet i senere
runder fra de mer nyankomne land.
Det er tit-for-tat - det vil si den enes
ytelse anses den annens lik. Fordi
nasjonene rundt Nord-øst Atlanteren
er i samfunn med hver andre og skal
fortsette å være i dette samfunn,
synes samhandlingen å forutsette en
ordning quid pro quo. Det springende
punkt er hvordan finne fram til det allokeringsprinsipp som alle parter kan
enes om. Trolig vil en fordelingsnøkkel som i størst mulig grad bygger på
bestandens distribusjon gjennom alle
årstider og sykluser ha best muligheter for å få lykkes. Denne har som
sin viktigste force at den ikke ser bort
i fra hvilket land som faktisk bidrar
med biologisk materiale som føde for
bestanden og ikke minst tar høyde
for at land som bryter ut av fellesløsninger hvis allokering er næret av
andre allokeringsmetoder slik som
for eksempel historisk fiske og relativ
stabilitet – jo vil kunne tjene på dette
i betydelig grad dersom bestandens
distribusjon pr i dag er forskjellig fra
tidligere tider, slik tilfellet er med makrellen. De kan ved å bryte ut derved
slippe unna knappe kvoter og starte
fiske på fiskeslag som befinner seg i
egen EEZ i et større omfang enn det
de anbefalte kvoter ville ha representert.

FISHY FACTS
Svarthå (Etmopterus spinax):
Med en maksimumslengde på ca. 60 cm er svarthå den minste av haiene som finnes i nordeuropeiske farvann. Hannene er noe
mindre enn hunnene. Hunnene føder levende unger, vanligvis 6-12 i et kull, og ungene er ca. 12 cm lange ved fødsel. Fisken lever
vanligvis på ca. 100-500 m dyp hvor det er lite eller ingen lys så en helsvart drakt er bra som kamuflasje. Svarthå har derimot
lysorganer, og lyset sendes ut i blinkende serier, både til å tiltrekke en make og for å lokke byttedyr.
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SJØPATTEDYR TRUER IKKE FISKEBESTANDENE
av Tore Haug, Ulf Lindstrøm (forskere) og Gunnar Sætra (kommunikasjonsrådgiver, red.), Havforskningsinstituttet
Sjøpattedyrene spiser store mengder fisk, også arter som høstes for å tjene penger. Like fullt er det lite som tyder på at
sjøpattedyrene utgjør noen trussel mot fiskebestandene.

Barentshavet har gjennom mer enn
1.000 år vært et av verdens viktige
spiskamre, og fisken der har blitt mat
på bordet i mange land. Folket langs
kysten har ikke vært aleine om å
høste av de rike bestandene. Vågekval og grønlandssel er blant fiskernes hardeste konkurrenter. De spiser
blant annet store mengder lodde, sild
og torsk – arter som også gir gode
inntekter til fiskere og redere.
Vågekval
I de siste 30-40 årene har de marine
økosystemene i nord gått gjennom
store endringer. Silde-, torske- og
loddebestandene i Norskehavet
og Barentshavet brøt sammen fra
1960-årene og utover. I dag er de
gjenoppbygd, og den nordøstatlantiske bestanden av vågekval er blant
dem som nyter godt av dette.
Vågekvalen er et rovdyr som forflytter seg raskt. Om vinteren holder den
til i paringsområdene ved ekvator, om
sommeren kommer den nordover.
Her beiter den intensivt, og både sild
og lodde er viktige byttedyr for vågekvalen, i tillegg til krill og torskefisk.
Vågekvalen er en viktig predator i våre
farvann, og tellinger i perioden 2002
– 2007 viste en bestand på mellom
100.000 og 110.000 individer.

et solid spekklag som de kan tære på
i vinterhalvåret. De tar til seg lite føde
om vinteren og er magre når de kommer til beiteområdene om våren. Den
første tida legger de ikke nevneverdig
på seg, og oppbygginga av fettlaget
skjer først utpå ettersommeren og
høsten. En voksen gjennomsnittskval
kan på denne måten øke fettvekta fra
knapt 400 til nærmere 700 kg i løpet
av sesongen. Gjennomsnittskvalen
veier rundt seks tonn.

både forskningsfangst og kommersiell
fangst, er mellom seks og åtte meter.
Det tas også en del ungkval (4,5 – 6
m) og noen riktig store dyr (opptil ti
meter). Det er ingenting som tyder
på at størrelsen på kvalen påvirker
matvalget. Mageinnholdet varierer
fra ingenting til helt opp i 200 kg,
avhengig av hvilken spisefase dyrene
er i; noen har akkurat begynt å spise,
mens andre kan være mellom to
spiseøkter.

Variabel meny og fleksibel
beiteadferd
Våre data over lang tid, både fra forskningsfangst og kommersiell fangst,
viser tydelig hvordan sammensetningen av vågekvalens meny har gjennomgått til dels store endringer i takt
med endringer i bestander av viktige
byttedyr, særlig lodde og sild. Vågekvalen endrer i stor grad føde etter
hva som er mest tilgjengelig. Når både
sild og lodde svikter, ser det ut til at
den uten større problemer kan endre
matvalg, og krill synes å være ei god
erstatning for fiskeartene våkekvalen
ellers spiser. Fleksibelt matvalg bidrar
også til at vågekvalen er mindre for
utsatt variasjoner i tilgjengeligheten
av byttedyr.

Hva er favorittmaten?
Det er en stor oppgave å finne ut hva
som egentlig er vågekvalens favorittmat. Derfor undersøkte vi i 1998
og 1999 det som blei spist og sammenligna det med maten som var
tilgjengelig i havet. Da resultatene fra
mageanalysene blei sammenholdt
med ressursundersøkelsene, fant vi
ut at vågekvalen foretrekker lodde.
I noen tilfeller fant vi også ut at den
foretrekker krill, mens den er mindre
interessert i torskefisk og kanskje ser
på den som en form for nødproviant.
Vågekvalen spiste sild omtrent som
forventa, altså i forhold til hvor mye
som var i sjøen.

Betydelig totalkonsum i
Barentshavet
Andre og mer spesialiserte bardekva- Diettundersøkelsene viste at vågekvaLegger på seg
ler, som blåkval, finnkval, seikval og
len først og fremst spiser fisk, og at
Vågekvalen trekker nordover langs
knølkval, er mer sårbar. Endringene
den vesentligste delen av føden består
norskekysten om våren og holder til
vi fant i fødesammensetning fra år til
av kommersielt interessante fiskeslag
i Norskehavet, Nordsjøen, Norskeår, ser ikke ut til å ha påvirket kvalenes som sild, lodde og torskefisk. Ved å
kysten, Barentshavet og Svalbardkondisjon dramatisk. Det var likevel
kombinere kunnskap om vågekvalens
området til utpå seinhøsten. Der
tegn som tydet på at unge dyr og voks- energibehov, demografi (kjønns- og
beiter de på de rike forekomstene
ne hunner hadde noe mindre spekk på aldersfordeling) og antall dyr med diav fisk og krepsdyr. Kvalene skal ikke
forsommeren i årene da bestandene
ettdata fra perioden 1992-1995 (altså
bare spise for å dekke det daglige
av både lodde og ungsild var små.
en periode med lite lodde og relativt
energiforbruket, men også bygge opp De fleste vågekvalene som er tatt i
mye sild), blei det beregna at bestan-
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ULF LINDSTRØM
Forsker ved Havforskningsinstituttet i Tromsø
Arbeider med trofiske interaksjoner, flerartsmodellering og økologisk betydning av marine
pattedyr i norske og tilstøtende farvann.

den langs norskekysten og i Barentshavet (rundt 85.000 kvaler) årlig spiste
om lag 1,8 millioner tonn biomasse.
Dette er omtrent samme mengde
som det fiskeriene tok ut i 1995. Av
kvalbestandens konsum utgjorde krill
602.000 tonn, sild 633.000 tonn, lodde
142.000 tonn, torsk 256.000 tonn,
hyse 128.000 tonn, og andre fiskearter (inkludert sei og sil) 55.000 tonn.
Beregningene var basert på at vågekvalene beita i disse havområdene i
halve året hvert år. Variasjonene i diett
fra år til år understreker at ethvert
konsumregnestykke må ses i forhold til
spesifikke år eller perioder.

GUNNAR SÆTRA
Kommunikasjonsrådgiver,
Havforskningsinstituttet
Bachelor i historie og russisk. Ca. 20 års journalistpraksis fra Nord-Troms Avis, NRK, NTB,
Nordlys og Fiskeribladet Fiskaren. Prosjektleder
for Nordisk Journalistcenters russlandsarbeid
2004 - 2007. Informasjonskonsulent, Høgskolen i Finnmark, 2009 - 2010.

TORE HAUG
leder Forskningsgruppe Sjøpattedyr,
Havforskningsinstituttet
Dr.philos. i fiskeribiologi. Arbeider med biologi/
økologi og forvaltning av kval og sel i norske
og tilstøtende farvann.
Professor II ved Norges fiskerihøgskole,
Universitetet i Tromsø, og har en rekke verv i
nasjonale og internasjonale organisasjoner
knyttet til marin ressursforvaltning.

Kvalbestanden vil også kunne påvirke
torskebgestanden, direkte ved at
vågekval spiser torsk og indirekte ved
at kvalen konkurrerer med torsk om
samme byttedyr (som lodde). Sammenhengene i økosystemet er med
andre ord komplekse, og det arbeides for tida med modeller som kan
kvantifisere disse. Blant annet med
Påvirker vågekvalen fiskebestandene? tanke på å ta hensyn til vågekvalen i
beregninger som brukes ved forvaltTakket være data fra perioden 1992
– 2004 har det vært mulig å beregne ning av aktuelle fiskebestander. Vågekvalens beitemønster er forsøkt tatt
vågekvalens konsum, samt mulige
med i forvaltingsmodellen for norsk
virkninger av dette for viktige fiskebestander i Barengtshavet. Et resultat vårgytende sild («SeaStar»), der
av dette viser at vågekvalen vil kunne simuleringer viser at sildas naturlige
påvirke bestanden av norsk vårgyten- dødelighet påvirkes av denne.
de sild. Riktignok viser beregningene
at vågekvalen har liten innvirkning på En annen flerbestandsmodell, «Gadget», er også tatt i bruk for å studere
sildebestanden på middels lang sikt
bestandsdynamikken hos de komnår loddebestanden er stor.
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mersielt mest viktige artene i Barentshavet. I tillegg til vågekval inkluderer denne modellen også torsk, sild
og lodde. Ulike realistiske scenarier er
testet for å avklare hvilke økologiske
prosesser som har størst påvirking
på fiskebestandene, for eksempel:
1) variasjon i vandringsmønster hos
vågekval, 2) økt beiting fra torsk og
3) endring i fisket av lodde og torsk.
Foreløpige resultater viser at endringer i vågekvalens vandringsmønster
bare i liten grad påvirker fiskebestandene. Også denne modellen bekrefter at indirekte effekter kan være
vel så viktig som direkte effekter i
Barentshavet: torskefiske og kannibalisme hos torsk (stor torsk spiser liten
torsk), samt vågekvalens predasjon
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på torsk, har stor effekt (indirekte) på
loddebestanden.
Grønlandsselens beitevaner
Grønlandsselen i Barentshavet har
et variert beitemønster. Den spiser
ulike arter til ulike tider av året, og på
forskjellige steder. Like fullt er hovedmengden av maten til grønlandsselen
begrensa til ganske få arter, først og
fremst lodde, polartorsk, sild, krill og
den arktiske marfloarten Themisto
libellula som lever i de øverste vannlagene. Om sommeren og høsten er
det også et innslag av ulike krepsdyr
i dietten til grønlandsselen når den
beiter i de nordlige delene av Barentshavet. Etter hvert som iskanten
trekker seg sørover seinhøstes og
vinterstid, flytter grønlandsselen
sørover. Da skifter den også beite,
kutter ut krepsdyrene og går over til

fisk, først og fremst lodde og polartorsk. Grønlandsselen dukker opp i
de sørlige delene av Barentshavet om
vinteren og tidlig på våren. Da har
den også sild som en viktig fôrfisk.
I 2000 kalkulerte Nilssen et al. det
totale matinntaket til grønlandsselen
i Barentshavet ut fra data om energiinntak, matsammensetning, energimengde i byttedyrene og utbredelse
av rovdyr. Matinntaket til cirka to
millioner grønlandssel blei kalkulert
både for perioder med stor og liten
loddebestand. Begge deler fant sted i
perioden 1990 – 96.
Dersom vi går ut fra at det er sesongvariasjoner i stoffskiftet til selen, og
at den forbrenner dobbelt så mye
under jakt som når den hviler, kan vi

anslå grønlandsselens årlige matforbruk til å være et sted mellom 2,7 og
3,95 millioner tonn biomasse. Ved å
fordele energibehovet til grønlandsselen på et representativt utvalg av
byttedyr, ble det anslått at bestanden i Barentshavet satte til livs 1,22
million tonn krepsdyr, 808.000 tonn
lodde, 605.000 tonn polartorsk,
212.000 tonn sild og omtrent 500.000
tonn ulike torskefisk og andre arktiske fiskearter. Liten loddebestand
(som i årene 1993 – 96) førte til at
grønlandsselen skifta beite og spiste
andre fiskeslag, først og fremst polartorsk, andre torskearter og sild.
Ganske nye observasjoner viser at
bestandene av grønlandssel i Øst- og
Vestisen overlapper hverandre helt
nord i Barentshavet om sommeren
og høsten.

FISHY FACTS
Karuss (Carassius carassius):
En seiglivete karpefisk som kan oppnå en alder på minst 40 år. Den kan bli opptil 45 cm i lengde og 3,5 kg i vekt, men dette er svært
sjelden, og den er oftest å finne som dvergformen damkaruss. I Norge er arten mest vanlig i dammer og vann i Sør-Norge og særlig
på Østlandet, men arten finnes så lang nord som Prestvannet på Tromsøya. Fisken kan overleve i vann med lavt oksygen innhold,
og kan overleve vinteren i bunnfryste dammer ved å grave seg ned i bunnslammet og går i dvale. Livsfunksjonene opphører nesten
helt, og fisken overlever ved å få energien fra sukkerstoffer som fermenteres til etanol. Fisken blir verken full, eller får bakrus siden
etanolen siver ut av fisken til omgivelsene.
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Håp i Havet
OM HÅP I HAVET
•

Håp i Havet arrangeres
av studentene ved BFEfakultetet - UiT

• Konferansen skal fungere
som en arena der studenter
og næringsliv møtes
Foto: Lene Foss

•

2012 vil være 10. gang
konferansen arrangeres

• Forrige konferanse ble åpnet
av H.K.H. Kronprins Haakon

KAMPEN OM RESSURSENE
Norges enorme kyst- og havressurser
har alltid vært tema for debatt, og
kampen om nordområdene er nå
i vinden som aldri før. En stadig
utvikling og økt aktivitet innen
akvakultur presser frem en kamp om
areal og andre ressurser i regionen.
I tillegg kan en eventuell olje- og
gassutvinning stå i konflikt med det
tradisjonelle fiskeriet.

besøk av bedriftsstands. Dette
har blitt gjort de siste årene, med
positive tilbakemeldinger. Det
forventes en deltagermasse på rundt
500 personer, der både fakultetets
egne studenter, næringslivet og
forskningen er representert. På
kvelden vil konferansen tradisjonen
tro avsluttes med bankett og
underholdning.

Hvis vi skal sikre en bærekraftig bruk
av våre enorme kyst- og havressurser
i fremtiden må det tas viktige og
riktige valg i dag. Håp i Havet 2012
har derfor fått temaet «Kampen om
ressursene».

Årets styre håper å kunne spisse
konferansens foredrag enda mer
mot det aktuelle temaet. Vi er derfor
fullt i gang med å kontakte relevante
foredragsholdere, sponsorer og
samarbeidspartnere.

Konferansedagen
Håp i Havet 2012 vil bli gjennomført
i løpet av én dag, med høy intensitet
og mange besøkende. Konferansens
karrieredel vil som før gå parallelt
med foredragene med god tid til

Konferansen finner sted
16. februar 2012,
Norges Fiskerihøgskole,
Universitetet i Tromsø

• Håp i Havet baseres
utelukkende på frivillig
arbeid, der deler av et
eventuelt overskudd vil bli
donert til et veldedig formål

Håp i Havet – Norges Fiskerihøgskole – 9037 Tromsø ● kontakt@haapihavet.com ● www.haapihavet.com
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FISKERIFAG, KULL 2008
Alexander Strøm Lindseth
Flatanger

Anja Helen Jenssen
Tromsø

Planlagt master:
Bedriftsøkonomi.

Planlagt master: Bedriftsøkonomi

Planer for fremtiden: Starte egen
bedrift. Eventuelt å jobbe med
eksport.

Planer for fremtiden: Jobbe
innenfor fiskerinæringa, mulig
innen eksport.

Beate Jakobsen
Bodø

Hans Ivar Hestdahl
Kjøpsvik

Planlagt master: Forvaltning

Planlagt master: Oppdrettsbiologi

Planer for fremtiden: Få meg
en interessant jobb innfor
fiskerinæringa.

Planer for fremtiden: Få en
jobb jeg trives i og får benyttet
utdannelsen.

Heidi Marie Nore
Fredrikstad

Jan Tore Didriksen
Båtsfjord

Planlagt master: Bedriftsøkonomi

Planlagt master: Marine
næringsmidler

Planer for fremtiden: Jobb innfor
fiskeriforvaltning kunne vært
interessant.

Planer for fremtiden: Få en
jobb inn for fagfeltet hvor
jeg får brukt meg selv og min
kompetanse.
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FISKERIFAG, KULL 2008
Jon Nilssen
Tromsø

Karoline Roti
Førde

Planlagt master: Markedsføring/
BCE

Planlagt master: Forvaltning.
Planer for fremtiden: Kombinere
spansk og fisk. Jobbe
internasjonalt.

Planer for fremtiden: Jobb
i markedssegmentet;
internasjonal markedsføring og
eksport av fisk. Russland og Kina
er interessant.

Kristian Kråkmo Bygdås
Bodø

Rebekka Ingilæ Anderssen
Bugøynes

Planlagt master:
Oppdrettsbiologi

Planlagt master: Innovasjon,
organisasjon og ledelse /
Forvaltning.

Planer for fremtiden: Få en
interessant jobb i fiskerinæringa.

Planer for fremtiden: Fiskerinæringa i Finnmark, gjerne
næringsutvikling. Interessant å
jobbe mot Russland.

Sicelie Troland
Austevoll

Yvonne Fosso
Oslo

Planlagt master:
Oppdrettsbiologi /
Havbruksteknologi

Planlagt master: Markedsføring

Planer for fremtiden: Få en jobb
der jeg kan trives, og kanskje min
egen sjef.

23

Planer for fremtiden: Ønsker
å jobbe i norsk folkehjelp,
gjerne med næringsutvikling.
Videre ønsker jeg å bidra til økt
matproduksjon i verden.
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MERKING OG SPORBARHET
av Roy Robertsen og Kine Mari Karlsen, forskere Nofima Marked
I de siste årene har det vært økt fokus på mattrygghet, opprinnelse og dokumentasjon på unike egenskaper til fiskeprodukter.
Denne dokumentasjonen er blitt stadig viktigere som en del av produktets helhet. Tidligere var produktegenskapene som
smak, konsistens, farge, ferskhet, bearbeidelsesgrad, størrelse og vekt ofte betegnet med et fellesbegrep – kvalitet – en viktig
attributt i omsetningen av fisk og fiskeprodukter. De siste årene har annen dokumentasjon fått oppmerksomhet, slik som
bærekraftig fiskeri, lovlig fanget villfisk, miljøvennlig høsting av ville ressurser (f. eks energiforbruk), miljøriktig og bærekraftig
oppdrett (etisk oppvekst, human avliving, sykdomsforebygging). Produkt- og miljømerker som signaliserer at produktene er
produsert i henhold til standarder er blitt viktige for markedsadgang.

Sporbarhet er et verktøy som kan
brukes for å hente frem ønsket
informasjon om fisken. Ved hjelp av
sporbarhet kan informasjonen fra de
forskjellige aktørene i verdikjeden
settes sammen på en systematisk
måte, som betyr f. eks at en bedrift
må knytte informasjonen de mottar
om fisken til en produksjonsbatch,
som videre er knyttet til de ferdigproduserte produktene de sender ut av
bedriften. Hver enhet av råvarene og
produktene må være identifisert på
en slik måte at det er mulig å skille
dem fra hverandre. Informasjonen
som bedriften ønsker å spore er knyttet til disse unike numrene. I tillegg
må splittinger og blandinger av råvarene og produkter registreres.

met er at standarden ikke er i bruk og
den er helt klart moden for revisjon.
Det pågår et prosjekt hvor fokuset er
merking av fiskekasser. Målet i dette
prosjektet er å innføre en standard
som anvendes av næringen og andre
verdikjedeaktører. Deltagerne i
Merking og sporing
prosjektet er Norsk Standard, transEn eller annen form for merking er
portører, aktører fra fiskerinæringen
en forutsetning for identifisering av
produktene. I fiskerinæringen er det og detaljvarehandelen. Forprosjektet3
ingen standarder i bruk som omfatter poengterer følgende fordeler ved å
hele næringen på dette området. Det etablere standard for merking av kasser og paller;
er flere forskrifter som stiller krav til
synlig merking på etiketten. Forskrift
om merkekrav for fiskeprodukter (fis- «Et felles system (nasjonalt og interkemerkeforskriften)1 trådte i kraft fra nasjonalt) for merking/etikettering
kan gi betydelige muligheter for økt
1. juli 2009. Merkekravene til varer
effektivitet, sporing og overvåkning,
som omsettes til forbruker må merkes med fiskeart, produksjonsmetode og dokumentasjon av fisken gjennom
alle trinn i verdikjeden fra sjø til tal(villfanget/oppdrettet) og fangstomTidligere var det stort sett varedekla- råde/opprinnelsesland. I tillegg skal
lerken. Et felles system vil gi merverdi
rasjonen på produktets emballasje
og konkurransefortrinn for norske
ferske fiskeprodukter være merket
som var tilgjengelig for forbrukerne.
leverandører.»
med fangst- eller slaktedato, som er
Dagens teknologiske systemer gjør
et krav i fiskekvalitetsforskriften.2 I
Fordelene med et felles system er:
mange tilfeller stiller
• Effektivisering av produksjonen i
kunder krav til merking
verdikjeden
på forbrukeremballasjen
• Økt verdiskapning
som ikke er lovpålagt.
• Bedre behandling av matvarer
(matvaretrygghet)
Norsk Standard
• Bevissthet rundt krav i regelverket
9405:1998 for fisk og
• Enklere å vise og kontrollere at
fiskevarer har eksistert
regelverket overholdes
i lang tid. Standarden
omfatter distribusjon av • Økt kvalitet på avlesing av strekkoder i verdikjeden
fisk og fiskevarer og gir
• Informasjon tydeliggjøres og er
retningslinjer for merlett leselig av alle i kjeden, masking av kasser og paller i
kinlesbart og visuelt.
klartekst og strekkoder.
Denne omfatter ikke for- • Sikring av felles og korrekt inforFigur 1. Lansering av rekeproduktene med merkenavnet
«Lofoten» (Kilde: www.lofoten.no)
masjon til alle aktørene
brukerpakninger. Probledet mulig å knytte annen dokumentasjon til et produkt forutsatt at produktet er merket med en kode (f. eks
internt nummer, strekkode, Radio
Frekvens Identifikasjonsbrikke).
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Redusere feilplukk og identifisere
svinn
• Sporing og mulighet for logging
(f. eks temperatur)
• Bidra til teknologisk utvikling
•

Sporing i rekenæringen
Norsk rekenæring er i dag forholdsvis
liten både i antall bedrifter og andel
av norsk sjømatomsetning. 2-3 produsenter omsetter for ca. 350 millioner kr. (frosne pillede reker). Det
har vært stor teknologisk utvikling i
rekenæringen. Høye hygienekrav og
effektiv automatisert produksjon har
vært nødvendig i den globale konkurransen når en produserer produkter
som nødvendigvis ikke forvarmes før
konsum. Dokumentasjon og kontroll
har også vært en forutsetning i risikohåndteringen, hvor produsentene i
Norge har blitt pålagt både kunde- og
systemsertifisering. Stella Polaris AS
(tidligere Lenvik Fiskeindustri AS) i
Kårvikhamn, Troms var den første ISO
90024 sertifiserte sjømatbedriften i
Norge. Dette skjedde i 1992. Bedriftens ISO-sertifisering er nå erstattet
med BRC-sertifisering5. Kundesertifisering av store britiske innkjøpskjeder
som f. eks Marks & Spencer, Brakes
og Sainsbury innebærer høye krav
til produksjonsprosessen og dokumentasjon. I tillegg er sertifiseringen
av miljømerkene KRAV (Sverige) og
Friends of the Sea (Italia) viktig i
forhold til markedsadgang. Selv om
innkjøpere stiller krav til standarder
og miljømerker er det en utfordring
å få forbrukernes oppmerksomhet
og tillit. Internasjonale matgiganter
bruker store pengesummer årlig i
markedskommunikasjon.
Bedriftene Stella Polaris AS, Lyngen
Reker AS og salgsselskapet Norway
Prawns etablerte i 2010 et prosjekt,
som tok utgangspunkt i en nyutviklet produktserie på reker. I Norge
produseres disse produktene under
merkenavnet «Lofoten». I februar
2011 kom disse forbrukerpakningene
i butikkene (Figur 1).

I tillegg har det vært gjennomført et
prosjekt hvor det er laget et sporbarhetssystem med et grensesnitt
mot forbruker. Dette systemet vil gi
forbrukeren mer informasjon om
produktet enn det som kan leses på
forbrukeremballasjen. Deltagerne
i prosjektet var Stella Polaris AS,
Lyngen Reker AS, Norway Prawns,
Nordnorsk Teknologi AS og Nofima
Marked AS.
Når en forbruker logger seg inn vil
han møte et innloggingsvindu, og kan
få tilgang til en meny med valgmuligheter som gir informasjon om den
kjøpte forbrukerpakningen. Informasjonen består av faste og variable
informasjonselementer. Den faste
informasjonen er generell for alle
produktene, og den variable er spesifikk for den produksjonsbatchen som
pakningen er en del av (Figur 2).

ROY ROBERTSEN

Forsker, Nofima Marked
Utdannet fiskerikandidat 1988. Startet
arbeidskarrieren på Fiskeriforskning og var der
til 1993. Har senere jobbet som konsulent med
prosjekter i Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening frem til 2009.

Tilgangen til denne informasjonen får
forbrukeren ved å bruke en tradisjonell nettleser som Google Chrome
eller Microsoft Explorer. Etter innlogging ved hjelp av en kode som står på
forbrukerpakningen, møter forbrukeren et bilde som symboliserer et
hjul eller en kake med sektorer. Ved
å klikke på en sektor, kommer en ny
side opp med detaljert informasjon f.
eks navn på rederi, skipper, bilde av
båten og produksjonsdata (fangstfelt,
størrelse, leveransedato).
Dette eksemplet er ikke unikt i sjømatnæringen. Det er flere prosjekter
i både hvitfisk- og havbrukssektoren
som lager lignende løsninger.
Utsikter og nytteverdi
Informasjonssamfunnet bombarderer oss med inntrykk ved hjelp av
teknologi som i mange tilfeller skjer i
sanntid alt fra nyheter til aksjekurser.
Det man før leste på papir, mottar
man nå elektronisk. Vi leter etter
ønsket informasjon aktivt på nettet
eller får den passivt mer eller mindre
frivillig. Trygg mat oppfatter de fleste
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KINE MARI KARLSEN
Forsker, Nofima Marked

Utdannet fiskerikandidat 1997. Har arbeidet
en periode i Fiskeridirektoratet. Startet å jobbe
som forsker hos Nofima Marked (tidligere
Fiskeriforskning) i 2004. Arbeidsområdene er
sporbarhet for fisk, beslutningstøtteverktøy,
bærekraft og miljømerking av fisk.
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Informasjon som konkurranseelement er en del av fremtiden. Dagens
ungdom er i langt større grad enn
sine foreldre en del av internettsamfunnet med apps, dips, blogger,
Facebook, Twitter og world wide
web. Informasjon lages og deles i
forrykende hastighet og er med på
å avgjøre også våre middagsvalg.
Mat i vårt moderne samfunn er mer
enn å spise seg mett. Mat er nå en
helhet, hvor også opplevelsen rundt
et måltid innebærer kunnskap om
det man spiser. I denne settingen kan
muligheten en har til å slå opp på sin
smart-telefon og presentere informasjon om måltidet faktisk utgjøre en
forskjell.

Figur 2 Sporingshjul. Utformet av Nordnorsk teknologi AS.

av oss som en selvfølge, og slurves
det med dette så er veien kort til et
hovedoppslag på nyhetene. Kampen
om forbrukerens valg av ingredienser på middagstallerken er tøff og

pågående. Sjømat er sunt, magert
og trendy (f. eks sushi), men kjemper
allikevel i motbakke i kampen med
kjøtt, pasta og pizza spesielt hos den
yngre generasjonen.

____________
1 FOR 2009-07-01 nr 967: Forskrift om
merkekrav for fiskeprodukter
2 FOR 1996-06-14 nr 667:
Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer
3 Standard Norge Rapport – merking av
fiskekasser: Forprosjekt
4 Kvalitetssystem standard i ISO 9000
serien
5 British Retail Consortium

FISHY FACTS
Uer (Sebastes marinus):
Ueren kjennes generelt på sin røde kroppsfarge og piggete overflate. Fisken, som vanligvis lever på 100-500 m dypt vann, kan bli
opptil 1 m og kan veie inntil 15 kg, men det er sjelden at fisk over 60 cm i lengde er fanget. Parringen foregår om høsten, og hunnen
oppbevarer hannens melke helt frem til februar-mars når eggene befruktes. Eggene befruktes og utvikling av ungene foregår i
hunfiskens eggstokk. Ungene slippes om våren, hovedsakelig i løpet av mai, og antallet med unger kan variere fra ca. 20 000 hos de
yngste hunnene til ca. 300 000 hos de eldste og største. Uer er en god matfisk, med kjøtt som inneholder en god del fett. Den kan
tilberedes fersk, men de fleste synes at fisken smaker best saltet.
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LAKSEN - RASKASTE VEGEN TIL VERDA
av Øyvind Kråkås, informasjonsmedarbeider Salmon Group AS
Oppdrettsnæringa tok sine første steg i norske vikar og fjordar, og baserte seg på kunnskapen folk ved havet hadde om nøter,
og kunnskapen folk ved elvane hadde om kultivering. Ut frå dette bygde ein opp det som i dag er ein årleg produksjon på nesten 1 million tonn næringsrik mat. Og det mest fantastiske er at verda etterspør meir og meir laks frå Noreg.

I dag er norsk laks ei merkevare som
vert etterspurt over alt kvar du kjem
i verda. Og medan laks har vorte ein
viktig del av kvardagskosten i Noreg,
er han framleis rekna som festmat
mange andre stader. Kort sagt kan ein
seie at laksen toler å bli teken fram
ved dei fleste anledningar. Variantane
er uendelege, frå spekelaks, røykelaks
og gravlaks, via utallige rettar med
steikt og kokt laks, til den rå sushien.
For oss er rå fisk enno noko nytt og
eksotisk, men i den austlege verda
er dette vel etablerte mattradisjonar. Bruken av laks i denne forma, er
derimot ei norsk oppfinning. Det var
norske utsendingar som fekk japanarane til å byrje med oppdrettslaks
til sushibruk. I utgangspunktet var
dei skeptiske, fordi den tradisjonelle
ville laksen var mager, og plaga med
parasittar. Men oppdrettslaksen synte
seg å vere ideell til denne typen mat.
I dag er sushi med norsk laks ei sjølvfølgje over heile verda.
Om vi ser på laksen sin veg fram mot
ferdig måltid i Tokyo, Moskva, New
York og Cape Town, finn vi ei effektiv
linje frå produsentar, via slakteri og
eksportør, til kunden i det aktuelle
landet. Noreg har framleis eit rikt utval av aktørar i alle ledd, som er med
på å sikre kvalitet, effektivitet og eit
konkurranseretta marknadsapparat.
Det meste av laksen blir framleis frakta som fersk ut i verda, men moderne
fryseteknikkar gjere det mogleg å
levere frosen fisk med kvalitet som er
like god som fersk. Dette bidrar til ein
mest mogleg miljøvenleg transport
ut til kundane. Frå før av er laksen

mellom dei aller mest klimavenlege «husdyra». Produksjonen i sjø
føregår ved naturlege havstraumar
og sjøtemperaturar, laksen nyttegjere
seg ekstremt effektivt av fôret, og ein
kan nytte bortimot kvar minste del av
fisken.
For den som ynskjer seg ein jobb relatert til norsk laks, er moglegheitene
mange og varierte. Ein kan ta fagbrev
i akvakultur og jobbe tett på produksjonen i merdane, ein kan bli veterinær og jobbe med fiskehelse, ein kan
med ulike utdanningar få ein stilling
i forvaltninga, eller ein kan jobbe
med foredling, sal, marknadsføring,
biologi, kjemi, IT eller administrative
oppgåver. For den som ynskjer seg
oppgåver utanlands, er der og mange
tenkelege stillingar. Norske oppdrettsselskap har aktivitet i Canada, Chile,
Skottland og på Færøyane. I tillegg
har norske eksportfirma kontor i ei
rekke land, og Eksportrådet har utsendingar til mange marknader. Til og
med i restaurantleddet er der mange
nordmenn som driv godt med norsk
laks som råvare ute i den store verda.
Salmon Group AS er eit nettverk av
lokaleigde oppdrettsselskap, men
også vi opptrer i internasjonale fora.
Til dømes har vi eit samarbeid med
eit hollandsk selskap om utviklinga av
Integrert Akvakultur, eit prosjekt som
skal utnytte næringssalt frå lakseproduksjonen til kommersiell oppdrett av
tare. Taren skal i sin tur gå til framstilling av høgverdige produkt i den
internasjonale marknaden, slik som
matvarer, medisin og biodrivstoff.
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ØYVIND KRÅKÅS
Informasjonsmedarbeider, Salmon Group AS
Kråkås er utdanna medieviter frå Universitetet
i Bergen. Han er og forfattar av boka
«Sulefisk 25 år», som er historia om ein
oppdrettsfamilie, og ei reise i norsk oppdrett
frå 80-talet til i dag.
Salmon Group AS er verdas største nettverk av
lokaleigde oppdrettsselskap.

Akkurat som ved utviklinga av lakseoppdrett, samspelar her ulike typar
kompetanse om å skape ny næring.
Salmon Group har og eit samarbeid
med NOFIMA om ein eigen fôrresept.
Resepten baserar seg på å utelukkande nytte bærekraftige ressursar som
råvarer, og gir ein friskare og meir
motstandsdyktig fisk, mellom anna
mot tarmsjukdom og påslag av lus.
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OPPSKRIFTER FRA ÅRETS KOKK 2011
av Ørjan Johannessen, kokk Gastronomisk Institutt Stavanger

Laksetartar
røykt laks og agurk
400 g laks i små terninger
100 g kaldrøykt laks i små terninger
50 g finkuttet sjalottløk
20 g finkuttet gressløk
50 g finkuttet kapers
1 ts dijonsennep
3 ss olivenolje
Kvernet sort pepper
4 stk eggeplommer.
Bland alle ingrediensene sammen og
smak til med sort pepper og eventuelt salt. Legg gjerne tartaren i en
stålring for å få en fin form. Toppes
med en eggeplomme
Syltet agurk:
1 Agurk,
1 dl eddik,
2 dl sukker,
3 dl vann.
Skjær tynne skiver av agurken på
langs, bland sukker, vann og eddik,
legg agurkskivene i laken i ca 5 minutter.

Stekt breiflabb
med bakt sjøkreps og gresskarskrem
600 gram breiflabbfilet
Solsikkeolje
Salt
Pepper
2 ss smør
2 hvitløksfedd
Del breiflabben i 150 gr biter.
Brunes i solsikkeolje på høy
varme til begge sidene har fått
en gyllen stekeside. Ha i smør og
hvitløksfedd og øs smøret over
breiflabben. Stek ferdig i ovn på
180 grader i ca 6 - 7 minutt.
Bakt sjøkreps
4 Sjøkreps
Estragon
Halv sitron
Smør
Sjøkrepsen splittes i 2 på ryggen etter hodet er tatt av. Vi skal
bare bruke halen. Finkutt estragon og cest av en halv sitron. Og
en klatt med smør. Bakes i omn
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i ca 5 minutt til kjøttet løsner fra
skallet.
Gresskarkrem:
500 gr skrelt gresskar
Salt
1 appelsin
1 ss smør
Gresskaret skrelles og kuttes i
jevnstore biter. Legges i ildfastform med aluminiumsform. Bakes
i omn på 180 grader i 1 time.
Kjøres deretter i blenderen. Smak
til med salt, saften av appelsinen
og smør.
Kaperssmør:
30 gram kapers.
200 gram smør
Halv sitron
2ss hakket persille.
Smøret kokes i kjele til det blir
gyllent, tillsett kapers, sitronsaft
og persille.
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Kamskjell
med blomkål,
kaviar og
asparges vinagrette

Sjokolade mollaux
med
hjemmelaget vaniljeis

12 kamskjell ferdig renset
Salt
Pepper
Smør
Halv sitron

Vaniljeis
1 liter fløte
8 eggeplommmer
200gr sukker
1 vaniljestang

Kamskjellene stekes på middels
høy varme på en side i ca 2 minutter, til stekesiden har fått en gyllen
og fin farge. Krydre med salt og
pepper. Ta så smør i pannen og
snu kamskjellene og tilsett saften
av en halv sitron i pannen. Stekes
på den andre siden i ca 20 sekund.

Kok opp sukker,fløte og vaniljestang. Rør fløten inn i eggeplommene, sett så på frys og rør hver
time.

Blomkålskrem
1 stk blomkålhode
Salt
1 ss smør
½ dl fløte
Kok blomkålhodet i vann til det
blir mørt. Sil av vannet, press
blomkålen litt i silen så du er sikker på at alt vannet er borte. Kjør
så blomkålen i blender, tilsett salt
og smør og fløte, til det får en fin
konsistens.
Vinagrette
1 stk sjalottløk
2 ss hvitvinseddik
1 dl tørr hvitvin
½ ss sukker
4 ss olivenolje
1 ts finhakket chili
2 ss lakserogn
Kvernet sort pepper
Eventuelt salt

Sjokolade mollaux
50 gr mørksjokolade
50 gr smør
2 egg
½ dl sukker
½ dl hvetemel
Smelt smør og slå det over
sjokoladen som er delt i biter.
La stå i 2-3 minutter til sjokoladen har smeltet. Rør sammen.
Pisk egg og sukker lett og tilsett
sjokoladeblandingen. Pisk kraftig
til en jevn røre, sikt over mel og
rør inn. Smør porsjonsformene
og fyll de ¾ fulle. Sett den på
bakeplaten og stek i ovn på 220
grader i ca 10 minutter nedst i
ovnen. Ta den så ut, la den hvile
i 2 minutt og sett på tallerken.

Løken kuttes i skiver og terninger.
Kokes med hvitvinseddik, hvitvin
og sukker til væsken nesten er
borte. Vend inn olivenolje, chili,
lakserogn, kvernet sort pepper og
eventuelt salt.
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ØRJAN JOHANNESSEN
Kokk, Gastronomisk Institutt,
Årets kokk 2011

Ørjan er oppvokst i øykommunnen Austevoll,
der han tidlig begynte å leke seg på kjøkkenet
på Bekkjarvik Gjestegiveri.
Han startet læretiden sin på Hotell Neptun i
Bergen, før han ble kokk og kjøkkensjef på
Mathuset Solvold i Sandefjord og videre til
Gastronomisk Institutt i Stavanger.
Som regjerende mester i kokkekunst skal han
delta på Bocuse d’Or Europe i 2012.
Hellstrøm mener han er kokkenes svar på
Petter Northug.

Bekkjarvik Gjestegiveri, Ørjans barndomshjem
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LEVENDE SJØMAT – FRA TRADISJON TIL TREND
av Svein Ruud, daglig leder Norway King Crab
Norway King Crab er et strålende eksempel på en gründerbedrift som har tatt de mulighetene de har fått, og utviklet bedriften i et lokalsamfunn på Finnmarkskysten. Gjennom mediedekning med Steinfeldt og levende krabber i Moskva og målrettet
arbeid og eksportering til det russiske markedet, har Norway King Crab fått velfortjent oppmerksomhet. Fiskerifagsstudentene
fattet også interesse for konseptet. Her kommer bedriftspresentasjon - til inspirasjon for nye gründerspirer.

Hvor vi fikk ideen
Det var mange reiser og opphold i
markedet som først ga oss ideen.
Både i Russland, Kina, Korea og
Europa så vi stadig mer levende
kongekrabbe og annen dyr levende
sjømat på restauranter og markeder.
Spesielt Asia, Russland og Midtøsten
har lang tradisjon for levende sjømat.
I de trakter er god sjømat levende,
eller optimalt frosset. Som med sushi
mener vi i dag vi kan se en klar trend
der levende sjømat kommer som en
distribusjonsform og som en måte
der de eksklusive og gode skiller seg
fra de middelmådige og mindre gode.
Segmentet er i sterk vekst i Asia, i
Midtøsten og sågar Europa og Norge.
Alle steder bygges det tankanlegg.

I tillegg er tilgjengelighet varierende
med vær og vind, og fangstene små.
Dette fører til at mange eksklusive
restauranter ikke vil ta produktet
på menyen. Løsningen på dette er
å transportere sjøkrepsen levende
til Oslo og bygge opp et bufferlager
med levende sjøkreps i et tankanlegg
der. Da kan du ha irregularitet både i
markedet og på fangstleddet og like
vel sikre regularitet.
Dette prinsippet gjelder for all sjømat
i alle markeder.

Flere mulige produkter
I Norway King Crab AS har vi valgt oss
ut levende kongekrabbe som det vil
skal satse på. Dette både fordi det
allerede var et marked, fordi russerne
Konseptet levende sjømat for
hadde kunnskapen, og fordi vi hadde
distribusjon
troen på at vi skulle få dette til. Men
At et sjømatprodukt er levende sikrer Norge har flere aktuelle arter som
selvsagt at produktet er ferskt. Men
kan egne seg distribuert levende.
som distribusjonsform er levende
Sjøkreps er allerede nevnt, men
interessant også som prinsipp for å
kråkebolle, taskekrabbe, kamskjell,
sikre regularitet. Se på sjøkreps som
blåskjell og hummer er alle aktuelle
et godt eksempel. Markedet i Oslo
arter. Flere av disse er kommersielt
svinger i takt med været. En god
tilgjengelige fra andre land enn Norværdag på Aker Brygge og det går
ge, blant annet taskekrabbe fra UK og
mye, en dårlig går det tilsvarende lite. en rekke kråkeboller og hummerarter
fra hele verden.
1988

1998

2008

Levende

15%

65%

93%

Frosne haler

60%

21%

5%

Frosset, rund

16%

11%

1,8%

Hoder, annet

9%

3%

0,2%

4000

2500

2680

290 MNOK

407 MNOK

624 MNOK

Kvote
Verdi eksport

Tabell for eksportandel av forskjellinge produkt, laget av Philip
James ved NOFIMA.

BAKGRUNN OG VISJON
Norway King Crab AS har som visjon å bli
verdensledende på oppforing og salg av
levende kongekrabbe, og bli det første selskap
i verden som kan tilby dette året rundt.
Selskapet ble etablert i 2008 med
bakgrunn i god markedsforståelse, russisk
og norsk forskningskompetanse, norsk
akvakulturkompetanse og norske penger.
Beliggenheten i Bugøynes, sentrum av norsk
kongekrabbefangst, nært til Kirkenes flyplass
var heller ikke tilfeldig.

bibeholde bildet av verdens ledende
sjømatnasjon må vi beherske den
mest avanserte delen av markedet
– levende. Det er også den mest
eksklusive del av markedet hvor det
både gir prestisje å være, gode priser
og ikke minst på et segment der det
myldrer av ideer til videre utvikling.

Levende sjømat øker verdiskapingen
Men først og fremst gjør vi dette fordi
vi tror vi kan tjene penger på det! Vi
er fortsatt sterke i troen på dette etter snart 3 år i drift. Vår egen utvikling er positiv. Ser vi på andre land
og arter understøttes vår tro. New
Levende sjømat - eks- Zealand som verdens ledende nasjon
for levende sjømat har i en periode
klusivt og trendy
på 30 år gått fra stort volum på frys til
Vi mener det finnes
stort volum på levende spiny lobster.
mange grunner til
Volum har gått ned med 33% mens
å se på segmentet
levende sjømat. Ikke eksportverdien er opp med 115% (Se
tabell).
minst for fiskerinasjonen Norge. Skal vi
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Vi tror det er mulig å gjøre det
samme for kongekrabbe, brunkrabbe
og sjøkreps.
Et interessant poeng er ved å gå over
til levende er at du får en god pris på
hele produktet. Ved fryst og renset
får du et biproduktproblem. Det er
nok hovedgrunnen til verdiøkningen
på spiny lobster fra New Zealand.
Vi ser allerede det samme på kongekrabbe. Prismessig kommer levende
ut med et høyere snitt en frosset produkt. Vi vet da at et frosset produkt
utgjør ca 60% av vekten av levende.
For taskekrabbe er prisen for levende
levert Kina ca 60 kroner. For frosset
ca 25 kroner. Det samme bildet har
vi på sjøkreps med ca 150 kroner på
frosset og 250 kroner på levende.
Andre positive sider ved levende
sjømat
Levende kongekrabbe, og trolig
annen levende sjømat, har flere
interessante vinklinger. For det første
differensierer vi oss vekk fra konkurranse. På kongekrabbe har vi en
utmerket kystflåte våre konkurrenter
Russland og USA ikke har. Videre tror
vi at arbeid med levende sikrer lengre
sesong, mer arbeid over lengre tid
med lokal arbeidskraft kontra korte,
intensive sesonger der en stor del
fremmedarbeidere blir benyttet. Vi
tror også en satsing på levende sjømat kan øke rekrutteringen til yrket
ved at vi får større bruk av kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Hos oss
ved Norway King Crab er det utstrakt
bruk av forskere, avanserte teknologier der vi bl.a. leser av krabbens
hjertefrekvens osv som inspirerer de
ansatte. Vi har også forskere tilknyttet oss som tar doktorgrad hos oss.
Merkevare, dyrevelferd og
sporbarhet
Norway King Crab AS også sterk tro
på merkevarebygging, sporbarhet og

Sporbarhetsetiketter for Norway King Crab. Etikettene hjelper kunden å finne informasjon om
alt de ønsker å vite, som blant annet fangstsedler, dybde, vekt, fôringstid - alt kan legges inn.

dyrevelferd. Vårt mål er å være ledende på dette området. Hovedfokus
for oss har derfor vært å finne frem
til optimale lagringsforhold for krabben. Dernest å eliminere dødelighet
under sending. På begge områder har
vi kommet svært langt. Ingen har i
dag en lavere dødelighet enn oss.

er interessert i. Fangstsedler, fisker,
dybde, dato, vekt, foringstid, kort
sagt alt kan legges inn.

Utfordringer med norsk
fiskeriforvaltning
Vår største utfordring videre et det
norske reguleringssystemet for fangst
av kongekrabbe. Dagens fangstreSporbarhet og merkevarebygging har gime er 100% tilpasset den konvenvi klart å få til å henge sammen på
sjonelle industrien og fiskerne, og
en perfekt måte. Hver eneste krabbe i svært liten grad markedet og oss
som kommer inn til oss får en egen ID innen levende segmentet. Vi trenger
tag med strekkode og registreringset fangstbilde med tilgang helst så
nummer. Dette for biomassekontroll lenge som mulig. Dagens fangstreog sporbarhet. Men dette merket er gime med oppstart første august, og
minst like viktig som merkevarebygmed et olympisk kvotesystem i form
ger. Taggen er utformet slik at den
av en overregulering som tvinger
synes ute hos våre kunder og på
fangstleddet til å fiske fortest mulig
restauranter. Dette har gitt oss store
får å få størst mulig kvote, er dette
fordeler. Men det er ikke bare taggen, stikk i strid med det markedet forlanmen det faktum at vi i strekkoden
ger og vi ønsker oss.
kan lagre alle informasjon kunden
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For deg som er fisker i
Troms og Finnmark
Sammen er vi sterke
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Tokt med forskningsfartøyet Jahn Mayen i faget akvatisk økologi. Bjørn Gulliksen i fokus, studentene følger ivrig med.

Klassifisering av organismer krever dyp konsentrasjon.

Litt av hva havet kan by på.

Alex studerer en sjøpung.
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Et hav av marine organismer å identifisere.

Sosialt samvær i Grøtfjorden en vakker dag i mai.
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Studentene staker ut kursnett og planlegger tråltrekk.

Novemberdag på tokt med forskningsfartøyet Jahn Mayen i faget redskapsteknologi.
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Presis lengdemåling.

Fangsten klassifiseres og registreres.

En fornøyd gjeng studenter blant havmus og uer.
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