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FRA REDAKTØREN
Av Maria Leitet (redaktør)
Det skjer en stadig utvikling og vekst
i fiskeri- og havbruksnæringen. Nye
reguleringer og problemstillinger for
både fiske og oppdrett, samt stadige
endringer på verdensmarkedet og i
økonomien gjør at det hele tiden dukker opp nye utfordringer for både fagog næringsmiljøet.
Som førsteårsstudenter lærte vi raskt at
den marine næringen ikke kun handler om fisken i seg selv, men også om
økonomi, markedsføring, teknologi og
samfunnsvitenskap så vel som biologi.
Fiskerikandidaten 2012 har derfor valgt
de tre ordene hvem – hva – hvor som
tema for årets utgave.
Hva skjer i de forskjellige delene av
næringen? Hvordan finner aktørene
løsninger på utfordringene som oppstår? Og, ikke minst - hva forventes av
oss når vi er på vei inn i arbeidssøkermarkedet? Dette var spørsmål vi ville
ha svar på.
Vi som tredjeårsstudenter har kjennskap til de forskjellige delene av næringen fra før. Med erfaring fra mærdkanten, foredlings- og salgsdelen er vi en
gjeng som har gjort et bevisst utdanningsvalg og satset på en karriere i en
næring i stadig vekst. Derfor syns vi det
er viktig å knytte videre bekjentskap og
kunnskap til det som forhåpentligvis
blir vår fremtidige arbeidsplass.
I vår ble 40 år med fiskerifagstudiet feiret med en flott tilstelning på
Norges fiskerihøgskole. Det er 40 år
med eksamensslit, rapportskriving
og ekskursjoner. For ikke å glemme
40 år med produksjon av fantastisk
flinke fiskerikandidater! Det var flotte
foredrag fra uteksaminerte kandidater.
Noen mer humoristiske enn andre. For
oss som er underveis i utdanningen var
det motiverende og støttende ord (og
kake!). Noen av disse foredragene har
vi tatt med i bladet.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth BergHansen skriver om hvor viktig det er

for næringen å ha kompetanse fra
høyere utdanning dersom Norge skal
nå målet om å bli verdens ledende
sjømatnasjon (s. 4). Forbrukerne blir
mer bevisste, og sammen med reguleringer stilles det større krav til nye
løsninger på utfordringene i næringen.
Petter Holm ser Fiskerikandidaten
som en moderniseringsagent. Han
tar en titt på hvordan næringen har
endret seg, før og etter etableringen
av studiet på Norges Fiskerihøgskole
(s. 6). Claire Armstrong ser fremover
på hvordan veien videre vil se ut for
fiskerikandidatene. Hun mener de allerede har blitt et allsidig verktøy med
et bredt spekter av bruksområder i
næringen (s. 10).
I april 2011 trådde delelinjeavtalen
mellom Norge og Russland i kraft.
Men fremdeles er det stridsspørsmål
når det gjelder Barentshavet og det
Arktiske hav, og grensene mot det
som Peter Ørebech beskriver som
«menneskehetens felles arv» (s. 14).
I kjølvannet av jubileet kontaktet vi
uteksaminerte kandidater for å høre
hvordan de opplevde tiden under og
etter utdanningen (s. 18 - 27). Kontakten og kjennskapen til næringen
under utdanningen essensiell påpeker
de. Å ha kunnskap om hvordan det
foregår i «det virkelige livet», så vel
som det teoretiske man tilegner seg
i undervisningen vil være avgjørende
for å gå ut med den rette kompetansen som trengs i næringen.
Det finnes løsninger på mange av problemene som næringen står ovenfor.
Aino Olaisen, kronet til «årets navn
i sjømatnæringen 2011» av avisen
FiskeribladetFiskaren og IntraFish,
skriver om lakselus- problematikken
fra slutten av 1990-tallet. Da kjemikalieresistens ble et problem tok flere i
næringen i bruk gammel kunnskap for
å løse problemet (s. 30).
Det er flere internasjonale forhold i
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søkelyset om dagen. Finanskrisen som
rammer blant annet flere land i Europa,
skaper utfordringer for den norske
sjømatnæringen. Redusert kjøpekraft
fører til større krav fra leverandører
med tanke på mer bevisste kunder.
Dette er noe Ingrid Hansen fra Norges
sjømatråd beskriver i sin tekst på om
Portugals trofaste venn, klippfisken (s.
32).
En annen utfordring, som nevnt over,
er tilpasningen til stadig nye reguleringer som etableres eller fornyes i
næringen. En forskrift som har vært
meget aktuell den siste tiden, er NYTEK-forskriften, hvor dugelighetsbevis
fra 2006 opphørte fra og med 1. januar
2012. Hildebjørg Åsvang i Lerøy Vest
jobber tett opp til denne reguleringen.
Hvordan forskriften fungerte i praksis
kan du lese om på side 42.
En annen meget løsningsorientert
person er Marius Knutsen. Han mener
å ha løsningen på hvordan man får
bedre lykke på både husmorbasaren og
på eksamen (s. 44). Noe mer useriøst
enn andre innlegg i denne årets utgave
kan man vel si at dette bidraget er,
men kanskje like fullt lærerikt? Myhres
kanskje mest anerkjente fisker får oss i
alle fall til å trekke på smilebåndet, og
byr på et humorfylt innslag.
En stor takk til både annonsører,
skribenter og intervjuobjekter! Det har
vært en spennende og lærerik prosess
for oss å lage Fiskerikandidaten 2012.
Vi håper du får et like stort utbytte av
lesingen som vi har gjort!
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KUNNSKAP GIR ØKT VERDISKAPNING
Av Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- og kystminister

Den norske sjømatnæringa er en suksesshistorie. Utdanning er nøkkelen til å fortsette denne suksessen.

Jeg har en visjon om at Norge skal
være verdens fremste sjømatnasjon. Dette klarer vi ikke uten
kunnskap og kompetanse på ulike
fagområder og på alle utdanningsnivåer.
I Norge er vi gode til å putte kunnskap inn i utnyttelsen av naturressursene våre. Derfor er den norske
sjømatnæringa en suksesshistorie.
Mulighetene vi har for å øke verdiene av det vi tar opp fra havet henger nemlig sammen med utdanning
og kompetanse hos dem som søker
seg til næringa.
Det har vært et tilbakevendende
spørsmål om hva som skal til for
å rekruttere medarbeidere med
teoretisk utdanning. Tradisjonelt
har store deler av næringa lagt vekt
på å rekruttere medarbeidere med
realkompetanse. Det har ført til at
noen ser på sjømatnæringa som en
arbeidsplass hvor utdanning ikke er
høyt verdsatt.
Men vi har behov for ny kunnskap
- kunnskap som kan bedre kvaliteten, forlenge holdbarheten, bedre
merke- og markedsføring, noe
som igjen kan legge grunnlaget for

høyere pris. Til dette trenger vi jevn
rekruttering av nytenkende mennesker med god kunnskap om hva vi
har, og inspirerende tanker om hva
vi kan bli.

Sjømatnæringa kan etter tusenårsskiftet ikke vise til en tilsvarende
utvikling i utdanningsstrukturen.
Tall fra rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» viser at nærmere
90 prosent av medarbeiderne i
Kunnskap er en viktig ressurs, og
sjømatnæringa har videregående
behovet for spesialisert kompetanse skole som høyeste utdanningsnivå.
er økende.
For nærmere 50 prosent er høyeste utdanningsnivå grunnskolen.
I fjor kom rapporten «Et kunnskaps- Selv om sjømatnæringa har mange
basert Norge». Den peker på framspennende og utfordrende arbeidstidas behov for større kunnskapsog utdanningsmuligheter, var det i
basert kompetanse. Norge – en av
2008 bare èn av ti ansatte med høyverdens største sjømatprodusenter skole eller universitetsutdanning.
- har gjennom de siste 40 årene
Dette bildet står i sterk kontrast
opplevd en «utdanningsrevolusjon». til behovet for å få flere ansatte
I 1970 hadde nesten halvparten av
med høyere formell kompetanse i
alle i alderen 30 til 49 år grunnskolen sjømatnæringa.
som høyeste utdanning. Nærmere
40 år senere var tallene for 2008
Kjøpesterke forbrukere ønsker seg
positivt endret. Nå hadde 75 % av
i økende grad mat fra havet, og
denne aldersgruppen valgt å ta en
dette plasserer norsk fiskerinæutdanning utover grunnskolen. Flere ring i en gunstig posisjon. Trenden
velger videre skolegang, og i 2008
internasjonalt, så vel som nasjonalt,
hadde en av tre nordmenn gjenviser at forbrukere er mer bevisste
nomført en høyere utdanning (dvs. og stiller næringa overfor stadig
bachelor, master eller PhD). Denne
flere utfordringer med behov for
utviklinga er i stor grad drevet fram nye løsninger innenfor teknologi,
av teknologiske og samfunnsmessige organisering og marked. Videre har
endringer som krever at en større
næringa behov for å forholde seg
del av arbeidsstyrken har akademisk til offentlige myndigheter og alle de
trening.
kravene som dette stiller til rutiner
og dokumentasjon av praksis. Der-
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som innovasjonsprosesser i form av
forsknings- og utviklingsprosjekter
blir viktigere for å sikre bedriftenes
konkurranseevne, vil det stille økte
krav til medarbeidernes kompetanse. Teknologiske forbedringer
og nyvinninger er gode eksempler
på endringer i sjømatnæringa som
fører til behov for ny kompetanse
og krav til høyere utdanningsnivå.
Regjeringa viser ansvar i arbeidet
med å øke rekrutteringa til sjømatnæringa. Gjennom prosjektet Sett
Sjøbein har Fiskeri- og kystdepartementet gitt næringa et verktøy i
arbeidet med å heve kunnskaps- og
kompetansenivået. Årets tall fra
samordna opptak viser blant annet
at Fakultet for biovitenskap, fiskeri
og økonomi ved Universitetet i
Tromsø har god økning i søkertallene. Det forteller oss at unge
mennesker har fått øynene opp for
mulighetene i sjømatnæringa. Når
søkertallene til bioteknologi øker
med 133 % og fiskeri- og havbruksvitenskap med 111 % så gjør det

meg trygg. Trygg på at vi også i
framtida skal ha tilgang på engasjerte mennesker med pågangsmot og god kompetanse.
Universitetet i Tromsø har siden
Fiskerihøgskolen ble opprettet for
40 år siden utviklet seg til å bli en
av landets ledende kompetanseinstitusjoner innenfor fiskeri og
havbruk. Sjømatnæringa stilles
stadig oftere overfor spørsmål
knyttet til tema som bærekraft,
helse og miljø. Slik kunnskap vet
jeg at fakultetet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi er godt rustet
til å bidra med. Som studenter ved
fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi er dere alle gode ambassadører for sjømatnæringa og
en avgjørende del av næringas
framtid.
I sjømatnæringa er det nemlig både hendene og hodet som
sammen er med på å skape verdiene.

LISBETH BERG-HANSEN
Fiskeri- og kystminister
Foto: Scanpix/Fiskeri- og kystdepartementet
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.
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.
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FISKERIKANDIDATEN SOM MODERNISERINGSAGENT
av Petter Holm, professor. Innlegg på Fiskerikandidatenes 40 års jubileumsmarkering NFH, februar 2012

Jeg skal begynne med en observasjon som muligens ikke passer seg
ved et jubileum. Det er den skuffelse som mange fiskerikandidater
uttrykker over NFH. Fiskerihøgskolen, får jeg høre, er for lite synlig.
Den inntar ikke den sentrale plass
i næringa som den burde og setter
ikke agendaen for fiskeripolitikken.
Den er ikke det fyrtårn i sektoren
som den burde være. Poenget er
de sterke og uslitelige forventninger om at NFH burde være stor og
toneangivende. Når disse forvent-

ningene ikke realiseres i praksis, blir
skuffelsen desto sterkere.
Jeg skal nå gi min forklaring på hva
dette kommer av. Utgangspunktet
er det samfunnsoppdrag NFH og
fiskerikandidaten skulle ivareta.
NFH og fiskerifagstudiet ble i sin
tid etablert for et bestemt formål.
I likhet med flere andre storslagne
prosjekter i fiskeriene, det være
seg Råfiskloven, Hovedavtalen eller
filetindustrien, ble fiskerihøgskolen
etablert ledd i moderniseringen av

fiskerinæringa. Det som stod i sentrum ved da NFH kom til, samtidig
med Norges Fiskeriforskningsråd,
var å åpne næringa for forskning og
høyere utdanning. NFH skulle være
inngangsporten til kunnskapssamfunnet. På mange måter – og for å
gjøre en lang historie kort – kan vi i
dag konstatere at dette lykkes. NFH
og fiskerikandidatene gjennom 40
år har bidratt til akkurat det. I hvert
fall har fiskerinæringa, i løpet av
denne forholdsvis korte tida, endret
seg radikalt, og blitt mye mer kunnskapsintensiv, effektiv, kort sagt:
moderne. Men i dette ligger også
kilden til den skuffelsen jeg startet
med. Det har sammenheng med
at den spesifikke næringsformen
fiskerifagutdanningen ble konstruert med hensyn på, og der NFH ville
vært et fyrtårn, forsvant i moderniseringsprosessen.
For å forklare hvordan og hvorfor
det skjedde, skal jeg kort gjennomgå noen sentrale endringer i
fiskerinæringa de siste hundre år
eller så. Jeg knytter an til tre datoer,
som markerer viktige skillelinjer i
norsk fiskerihistorie. Det er 6. mars
1890 og Trollfjordslaget, 18. april
1989, den datoen kystfisket etter
torsk ble stanset for første gang i
ressursforvaltningens navn og 1.
januar 2009, tidspunktet den nye
Havressursloven trådte i kraft.
TROLLFJORDSLAGET
Selv om Trollfjordslaget skjedde på
1800-tallet, står det som symbol
for en næringsformasjon som fikk
sitt gjennomslag lenge etterpå. De
sentrale bærebjelkene for denne
næringsformasjonen var Råfiskloven, Trålerloven, Deltakerloven og
Hovedavtalen. Det var den selveiende kystfisker som stod i sentrum

Trollfjordslaget. Maleri av Gunnar Berg.
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og fikk sine interesser ivaretatt ved
disse ordningene. Det er denne
fiskerkarakteren som portretteres
i Gunnar Bergs kjente maleri av
Trollfjordslaget. I stedet for den underdanige fisker, med hua i handa
på væreierens kontor, ser vi her
kystfiskeren i kamp mot kapitalmakt
og markedskrefter. Den kampen
som i 1890 foregikk ved håndmakt
og direkte aksjon, ble den senere
videreført med andre midler, “med
lov og organisasjon” som Abraham
Hallenstvedt så treffende har sagt
(1982). Ved hjelp av institusjoner
som Råfiskloven og Hovedavtalen
kunne kystfiskerne, som i utgangspunktet hadde minimalt med organisatoriske og politiske ressurser,
etablere verdens best organiserte
og sterkeste næringsformasjon.
Kystfiskeren kunne med dette innta
en posisjon som samfunnsstøtte og
kulturelt ikon på kysten. Paradoksalt nok ble dette begrunnet med
referanse til fiskerens svake stilling
og behov for beskyttelse – mot
naturens luner og utenlandske tråleres herjinger; mot fiskekjøpernes
utbytting, mot markedets frie spill.
I serien av tiltakene for å hegne om
kystfiskernes interesser kan etableringen av NFH betraktes som et
av de siste. Ved hjelp av fiskerikandidaten var det de utfordringene
til som kystfiskerne møtte fra det
framvoksende kunnskapssamfunnet
som skulle temmes. I Knut Dahl Jacobsens tolkning, i en artikkel som
gir det ideologiske grunnlaget for
etableringen av NFH, karakteriseres
fiskerinæringa om en slagmark for
andre næringers interesser. I stedet
for å framheve fiskernes politiske og
organisatoriske styrke, reproduserte
artikkelen en variant av Trollfjordslags-myten om norsk fiskerinæringa. I møtet med fiskeribyråkratiet
og den voksende lovjungel ville den
svake kystfiskeren nok en gang stå
med hua i handa. Ved hjelp av fiskerikandidaten, den klientorienterte

profesjon i rollen som fiskerirettleder, kunne denne trusselen avverges. NFH var kunnskapssamfunnets
utstrakte hånd til den brave med
hjelpetrengende kysthelt.
18. APRIL 1989
Men så kom det nye havrettsregimet, med 200 mils sone, fiskekvoter
og ressursforvaltning. Mens fiskeren tidligere hadde stått i sentrum,
som den svake og støtteverdige
klient, var det nå fisken som ble
verneverdig og krevde beskyttelse.
Overgangen kan beskrives som en
usynlig revolusjon (Holm 2001), et
regimeskifte som kom til å snu opp
ned på de fleste tilvante forestillinger og praksiser i fiskerinæringa.
Jeg kan i denne sammenheng ikke
beskrive alle de endringene som
det nye havrettsregimet har ført
med seg, fra optimismen ved 200
mils soner, til krisestemninga den
18. april 1989 da ressursforvaltningens harde realiteter slo inn
over kystfiskerne med full kraft.
Siden har det gått slag i slag, med
fartøykvotesystemer, enhetskvoteordninger, trålstige og Finnmarksmodell. Hovedavtalen falt bort og
strukturpolitikken gjorde sitt inntog.
Fiskeriene har blitt lukket, og har
gått fra å være basisnæringen på
kysten, grunnlaget for at det er lys
i husan, til å bli en smal, markedsorientert og stadig mer selvopptatt
sektor.
I denne transformasjonen ligger
også forklaringen på den skuffelsen over NFH som jeg startet med.
Med det nye havrettsregimet, der
fiskebestandene og ressursforvaltning stod i sentrum, smuldret den
næringsformen som fiskerihøgskolen hadde blitt konstruert for.
Det ble ikke fiskerikandidatene fra
Tromsø med havforskerne i Bergen
som inntok plassen som sektorens kunnskapsmessige sentrum.
Når kunnskapssamfunnet erobret
fiskerinæringa, var det altså ikke,
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Professor i fiskeriforvaltning,
NFH
Utdanning:

fiskerikandidat (1984)
doktor philos (2002)

slik analysen bak etableringen av
NFH hadde forutsatt, ved hjelp av
fiskerikandidaten i rollen som kystfiskerens ledsager, men ved havforskeren som vitenskapelig forsvarer
av fiskens interesser. For fiskerikandidatene gikk det likevel svært så
bra. Som generalister med innsikt
i så mangt, var det ikke grenser
for hvilke fiskerifaglige prosjekter
de kunne ta fatt på, ofte med stor
suksess. Kanskje denne suksessen
også bidrar til å forklare skuffelsen
over NFH. Nettopp fordi det gikk så
bra med fiskerikandidatene enkeltvis, har forventningene til NFH blitt
ekstra høye. Men disse forventningene, forankret i Trollfjordmyten
om næringa, kunne ikke realiseres.
Med det nye havrettsregimet inntok
Havforskningsinstituttet og HI det
kunnskapsmessige hegemoni i
sektoren. NFHs skuffende posisjon
kan illustreres ved følgende faktum:
Det eneste stedet i sektoren vi ikke
finner fiskerikandidater, er Havforskningsinstituttet i Bergen.
		fortsetter neste side
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HAVRESSURSLOVEN
Så langt har dette vært en sørgelig
historie, i hvert fall sett fra Fiskerihøgskolen og fiskerikandidatenes
synsvinkel. I dens forlengelsen kan
vi lett se for oss endepunktet for
NFHs nedadgående bane, fra en
verdig institusjon med nasjonalt
oppdrag, via lokalt fakultet og institutt, til muligens, om ikke alt for
lenge, som navn på et kontor eller
som støvet arkivskap i kulverten et
sted.
Men heldigvis, for NFH og fiskerikandidatene har historia også
en annen, mer optimistisk slutt.
At denne scenariet også er rea-

listisk har sammenheng med en
ny omveltning i sektoren. Det er
en endring som har mangfoldige
drivere og har vært i emning lenge,
men som er oppsummert og legitimert i den nye Havressursloven.
Med denne loven er forvaltningsoppdraget endret. Fokus i sektoren
er ikke lenger, slik det var tidligere,
de rike enkeltbestander, forvaltet ut
fra kommersielle interesser, men de
marine ressurser i hele sin bredde.
Et stikkord er her økosystembasert forvaltning. Det har mange
og uklare dimensjoner, og bare en
side skal trekkes fram her. Havressursloven signaliserer ikke bare
at forvaltningsoppdraget har blitt
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annerledes og mer komplekst, men
også at sektoren har blitt en annen. I stedet for en sentralisert og
hierarkisk kunnskapsstruktur, med
én hegemonisk posisjon dominert
av HI, er sektoren på veg mot et
mer desentrert system, med plass
til et mangfold av mange arenaer,
kunnskapsformer og disipliner. Det
betyr ikke nødvendigvis at NFH får
revansj, og at den gamle drømmen
om å stå i sentrum for den akademiske fiskerivirkelighet endelig kan
realiseres. Men muligheten for å
etablere en sterk og synlig kunnskapsarena som ikke står tilbake for
noen andre er nå innen rekkevidde.
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Vanlig uer (Sebastes marinus) og
Snabeluer (Sebastes mentella)
Uer er en saktevoksende fiskeart som blir svært gammel (over 70 år). Uer bruker lang tid på å bli kjønnsmoden og først etter 11-12 år og ved 30-35 cm er
ueren klar til å formere seg. Ueren har indre befruktning og parringen foregår i august-september. Hunnen bærer spermiene helt frem til februar-mars hvor
selve befruktningen skjer.
Utviklingen fra egg til larver tar omtrentlig to måneder, hvorav hver hunnfisk kan gyte opptil 300.000
levende larver. Ueren gyter nemlig ikke egg. Gytingen skjer i april- mai ved gytefelt langs eggakanten
hovedsakelig utenfor Vesterålen. Gytevandringen for
hannfisk strekker seg bare til Vest-Finnmark og NordTroms.

Sebastes Marinus er fra 2010 listet som sterkt truet i
norsk rødliste og man regner med at et mye sterkere
vern av yngel må innføres for å bygge opp bestanden.
Fiske av vanlig uer er fortsatt lovlig 7 måneder i året
med konvensjonelle redskaper og juksefartøy kan fiske
hele året.
Med en slik type regulering, uten tegn til forbedring
i forekomster av ungfisk og yngel, regnes det med at
dagens reguleringer ikke er bærekraftig.

Snabeluer har de siste 15 år hatt svært svake årsklasser. Størrelsen på gytebestanden er usikker og de siste
årsklasser som har bidratt i betydelig grad til gytebestanden er så langt tilbake i tid som før 1991. Det er
Etter gytingen vandrer ueren tilbake til beiteområde- imidlertid registrert en sterkere rekruttering i Barentsne i Barentshavet. Snabeluerens biologi ligner på van- havet de siste fem år, men med svært stor variasjon fra
lig uer, men den har imidlertid noe lavere fekunditet år til år.
og foretar vandringer som strekker seg lengre nordSebastes Mentella er listet som «sårbar art» i den
vest, hovedsakelig langs eggakanten rundt Svalbard
norske rødlista og ICES har anbefalt de to siste år å gi
og Bjørnøya.
forbud mot direktefiske i Barentshavet og Norskehavet
og at bifangster må holdes så lave som mulig årene
Vanlig uer har hatt en sviktende rekruttering siden
tidlig på 1990-tallet. Undersøkelser viser at bestanden fremover. Dette for å kunne gjøre sikre registreringer
av gytebestand og bedre verne yngel.
er mindre nå enn noensinne.

Rødlis
tet
9
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FISKERIKANDIDATEN – QUO VADIS?
Av Claire W. Armstrong, professor, Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
I anledning fiskerikandidatstudiets 40 års jubileum ble jeg bedt om å skrive litt om fiskerikandidatens vei videre. Her er
noen tanker i så måte.

Det er liten tvil om at fiskerikandidatene utdannet ved Institutt
for Fiskerifag, og senere Norges
fiskerihøgskole ved Universitetet i
Tromsø, har vært en suksess. Det er
vist ved høyt etterspurte kandidater
og bred anvendelse i samfunns- og
næringsliv relatert til sjømat. Årets
høye søkertall indikerer også at de
unge i dag ser fiskerikandidatstudiet som en relevant inngangsport
til en karriere i sjømatnæringa. At
dette er en attraktiv næring ble
også nylig demonstrert i prosjektet
Et Kunnskapsbasert Norge som ble
ferdigstilt mot slutten av fjoråret.
Her pekes sjømatnæringen ut som
en av tre næringsområder i Norge (i
selskap med olje/gass og maritim)
med internasjonal tyngde og fremtid. Nå er vel dette gammelt nytt for
de fleste i næringen selv, men det
er jo greit at nasjonen som helhet
oppdager dette også.
At sjømatnæringen er attraktiv
er også forståelig når vi ser den

positive utviklingen de siste årene,
noe som demonstreres i veksten i
bidraget til Brutto Nasjonalprodukt
(BNP) demonstrert i figuren under.
Selv om sjømatnæringen er liten i
forhold til olje/gass totalt sett, er
det innen sjømatnæringen at den
positive veksten i bidrag til BNP er å
finne (Figur 1).

Doctor), hvis opprinnelige betydning nesten er glemt. Det som står
igjen er tyngden som tittelen har
fått gjennom de mange som har
tilegnet seg den. Og i tillegg er jo
fiskerikandidat bare en del av tittelen kandidatene får, med Master
i fiskeri- og havbruksvitenskap som
fagnavn.

Klarer fiskerikandidaten å følge med
i denne rivende utviklingen? Selve
tittelen, fiskerikandidat, virker jo
noe passé. Landbrukskandidater
produseres jo som kjent ikke lenger,
og jordbrukets ekvivalent til en
fiskerikandidat ville jo egentlig vært
en jaktkandidat! Er det naturlig at
våre kandidater assosieres med
de siste profesjonelle jegerne på
jorda? Jeg vil imidlertid hevde at
fiskerikandidat tittelen er en tradisjonsbærer og såpass godt kjent
i sjømatnæringa at den kan sammenlignes med andre akademiske
titler som master (= lærer eller lærd
mann) eller PhD (= Philosophiæ

Fiskerikandidater har satt sitt preg
på sjømatnæringa, der de sitter i
sentrale posisjoner i forvaltning,
organisasjoner, forskning/undervisning og næringsliv i Norge, samt
i flere nordiske land. Videre har
fiskerikandidaten utviklet seg med
næringens endrede behov. Fiskerikandidaten har beveget seg fra den
opprinnelige tiltenkte karriereveien
som fiskerirettleder, til å være rettleder eller konsulent innen et bredt
spekter av fiskerinæringens etterhvert så varierte områder; fiskeri,
oppdrett, teknologi, bioteknologi,
marked, osv. At fiskerikandidaten i
stor grad har blitt en potet i næringen kan vises gjennom den bredden
av arbeidsområder hvor kandidater deltar, demonstrert i ordskyen
(Figur 2).
Men hvor går veien videre? Eller
quo vadis, for å holde oss til latinen.
Jeg vil peke på 4 momenter:
Bredde som basis, dybde som
spydspiss
2. Redskapsbasert læring
3. Internasjonalt fokus
4. Nettverk
1.

Figur 1. Vekst i bidrag til BNP, målt i % av fjorårets bidrag, i oljenæringen
og i fiske, fangst og akvakultur, 2004-2011 (Kilde: SSB)
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Ad punkt 1, så har sjømatnæringen ikke bare utviklet seg når det
gjelder kvantum produsert, men
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også med hensyn på type produkter
og markeder. Dette medfører nye
krav til kompetanse og spesialisering. Jeg vil si at fiskerikandidatstudiet har møtt endringskravene fra
næringen gjennom å tillate større
spesialisering enn tidligere, innen et
bredt spekter av ulike fagområder.
I dag har studiet bredde på bachelor nivået og dybde og spesialisering på master nivået. Det brede
grunnlaget i bunn gir kandidatene
solid ballast i en næring som møter
økende krav om tilpasning, både i
forhold til mange ulike markeder,
andre næringer, samt miljøhensyn.
Spesialiseringen gjør at fiskerikandidatmassen som helhet kan
sammenlignes med poteten i bred
anvendelse, mens den enkelte kandidat i langt større grad er siktet inn
mot enkeltområder.
Fremtidens fiskerikandidater må
imidlertid sannsynligvis se enda
bredere enn før. Der fiskere en gang
i stor grad rådde grunnen alene,
er kysten og havet i vår tid blitt en
arena for et vell av ulike aktiviteter og næringer. Havet bidrar med
et bredt spekter av tjenester som
inngår i menneskelig velferd; fiskeri,
havbruk, olje/gass, mineraler, bioprospektering, turisme/rekreasjon/

kultur, transportveier, avfallslager,
areal for vindkraft, bølgekraft osv.
Noen vil kanskje hevde at fiskerikandidatene allerede er brede
nok, og blir de noe bredere nå, så
sprekker de! Men det som har vært
fiskerikandidatens styrke har vært
nettopp denne bredden, det at de
innehar kunnskap om de ulike innfallsvinklene til aktiviteter i havet.
De har lært de grunnleggende teoriene og teknikkene, for så å kunne
gå mer inn i dybden i det området
som de velger å spesialisere seg
innen. Breddeaspektet er også nært
knyttet opp mot et marint økosystemperspektiv. Dette perspektivet
er en følge av erkjennelsen av
havets mange tjenester, slik anført
over. I et økosystemperspektiv er
imidlertid fokuset i hovedsak rettet
mot de biologiske funksjonene i
havet, slik som fiskeproduksjon,
avfallsabsorbering, karbon lagring
osv. Dette perspektivet understøtter
behovet for breddekunnskap om
interaksjoner mellom ulike tjenester fra havet, og eventuelle såkalte
trade-offs. Altså trenger vi bedre
forståelse av de biologiske funksjonene, og de økonomiske verdiene,
og hvordan en økonomisk aktivitet
eventuelt kan redusere eller påvirke
verdien av en annen. Det er kun

Figur 2. Ordsky over titler som fiskerikandidater har i sine jobber (2007 og
fremover) (Kilde: NFH).
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CLAIRE ARMSTRONG (47)
professor

Utdanning:
Fiskerikandidat fra NFH.
Master of Arts Economics
fra Simon Fraser University i Canada.
Doktorgrad (PhD) i fiskerivitenskap fra NFH.
Bakgrunn:
Forsker på FORUT (nå NORUT), deretter
stipendiat og senere ansatt på NFH.
med slik forståelse at samfunnet
kan utnytte de mange ressursene
i havet uten eventuelt å redusere
verdier for fremtiden.
Når det gjelder punkt 2, redskapsbasert læring, så tenker jeg ikke på
fiskeredskaper eller teknologi. Nei,
jeg mener generelle faglige redskaper for analyse som det er viktig
at fiskerikandidater kan anvende.
Dette kan være nytte-kostnadsanalyse innen økonomifaget, SWOT
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) analyse innen
strategisk planlegging, samt andre
metoder. Det essensielle er at kandidatene får øvelse i å anvende slike
redskaper som de senere møter
eller selv kan bruke i sitt arbeid i
næringen. Kvalitetsreformen i høyere utdanning legger opp til mer
case baserte typer prosjektarbeid,
noe som passer veldig godt i fiske-
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rikandidatstudiet. En større grad
av samhandling med næringslivet
i forbindelse med slike oppgaver
vil gi kandidatene et tidlig møte
med næringen. Samarbeid med
bedrifter i næringen vil være viktig
for å få interessante og relevante
case studier, eller temaer som også
næringslivsaktører er interessert i å
se belyst.
Når det gjelder punkt 3, så vet vi at
sjømatnæringen er internasjonal,
der mer enn 90% av den norske
produksjonen eksporteres. Dette
fordrer at kandidatene bør tenke
internasjonalt allerede i løpet av
studiet. Flere kurs kan med hell
være på engelsk, og studentene bør
i langt større grad oppmuntres til
utenlandsopphold. I dag fins det jo

også mange sommerkurs ute i den
vide verden, som ikke kommer i
konflikt med studieplaner. Muligheter for å kombinere fiskerikandidatstudiet med språkstudier vil også
være nyttig.
Når det gjelder det siste punktet,
nettverk, så har studentene allerede gjort stor innsats for å få dette
til. Håp i Havet er et ypperlig arrangement i så måte, der gamle og
nye kandidater, og folk i sjømatnæringen generelt møtes til faglig og
sosialt samvær. Det at flere kurs gis
på engelsk, som nevnt over, gjør at
flere utenlandsstudenter kan delta,
slik at nettverket spenner videre
utenfor norske grenser. Alumniaktivitet, altså kontakt med uteksaminerte kandidater, er et felt der vi
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ser universiteter i utlandet er svært
aktive. Det å bruke uteksaminerte
kandidater til å illustrere hva utdannelsen bidrar til, for eksempel gjennom en alumniavis, og slik og på
andre måter bringe dem i kontakt
med nye og gamle kandidater, samt
undervisningsinstitusjonen selv, er
en berikelse for alle parter.
Det er vanlig å kalle det universitet
der man studerte ens alma mater,
eller nærende mor, som den direkte
oversettelsen fra latin betyr. Med
hensyn på fiskerikandidater som
arbeider i sjømatnæringen er det
imidlertid naturlig at næring også
kommer tilbake til undervisningsinstitusjonen. Ja, nesten som et
økosystem.
Kjære fiskerikandidater, velkommen
tilbake til Norges fiskerihøgskole!
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OM HÅP I HAVET
• Håp i Havet arrangeres
av studentene ved BFE
fakultetet – UiT
• Konferansen arrangeres for
11. gang i 2013
• Håp i Havet baseres
utelukkende på frivillig
arbeid, der deler av et
eventuelt overskudd vil bli
donert til et veldedig formål

EN LANDSDEL I VEKST
Alle snakker om nordområdesatsing, men vi vil vite hvordan det
skal gjøres? Hvordan skal vi møte
utfordringene landsdelen står
ovenfor? Hvordan kan næringsliv
og universitet samarbeide?
Hvordan kan de sammen skape de
«kloke hodene», å beholde dem i
landsdelen?
Havressursene har alltid vært
vårt livsgrunnlag i Norge og har
en enorm betydning for vår
utenriksøkonomi. Norge er en
av verdens største eksportører
av fisk og fiskeprodukter. Nest
etter petroleumssektoren er
fiskerisektoren vår største
eksportnæring.

Konferansen
Håp i Havet 2013 er en konferanse
som arrangeres av studentene ved
Fakultet for biovitenskap, fiskeri
og økonomi (BFE) og avholdes
ved Norges fiskerihøgskole.
Arrangementet vil fungere
som en arena hvor næringsliv
og studenter kan møtes. Det
forventes en deltagermasse på
500 personer, der både fakultetets
egne studenter, næringslivet og
forskning er representert. Kvelden
vil tradisjonen tro avsluttes med
bankett og underholdning.

• I 2012 ble 10 000 kr gitt til
Aktiv Rehabiliteringsprosjekt
Musketerene

Årets styre vil jobbe for
dagsaktuelle foredrag og
suksesshistorier fra Nord-Norge. Vi
er i gang med å kontakte relevante
foredragsholdere, sponsorer og
samarbeidspartnere.

Konferansen finner sted
14. februar 2013,
Norges Fiskerihøgskole,
Universitetet i Tromsø
Håp i Havet – Norges Fiskerihøgskole – 9037 Tromsø ● kontakt@haapihavet.com ● www.haapihavet.com
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NOEN GJENVÆRENDE STRIDSSPØRSMÅL I
BARENTSHAVET OG DET ARKTISKE HAV –
OM SVALBARDTRAKTATEN OG GRENSA MOT
«MENNESKEHETENS FELLES ARV»
av Peter Ørebech, professor, Norges fiskerihøgskole – Universitetet i Tromsø
juridiske standpunkt i fortsatt omtvistede spørsmål i nord.
Hovedproblemstilling på Svalbard
er den geografiske utstrekning av
likebehandlingsregimet mellom
næringsutøvere fra alle traktatparter som følger av Svalbardtraktaten
av 9. februar 1920, herunder om
Norges rett til regulering er enerådende. Dvs. skal ikke-diskrimineringsprinsippet i traktaten artikkel
2 gjelde ikke bare i traktatområdet,
men også i vernesonen og på sokkelen?
Avgrensningen mot dyphavet foretas av hver enkelt arktisk stat, men
med kontroll av FNs havbunnskommisjon, se havrettskonvensjonen artikkel 76 jf. vedlegg II. Kommisjonen
skal så på grunnlag av de frembragte data anbefale en ytre grense mot
dyphavet, som så vedkommende
kyststat kan vedta som sin endelige
og bindende grense (artikkel 76 pkt.
8).

Kart 1: Norges grenser til havs.

HVA SAKEN GJELDER
Etter delelinjeavtalen med Russland
av 15. september 2010 (i kraft 7.
april 2011) og FNs havbunnskommisjons (U.N. Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS),
godkjenning av Norges kontinentalsokkel mot dyphavet den 27. mars
2009, er Norges kontinentalsokkel
endelig og bindende for alle land i
henhold til havrettens regler. Noen
utestående spørsmål gjelder med

unntak av Svalbard, ikke for Norge,
men andre staters avgrensing mot
dyphavet.
Min omtale av nordområdejussen
omhandler to forhold: Svalbardtraktaten og avgrensningen av
nasjonale kontinentalsokler hos
USA, Canada, Grønland, Norge og
Russland mot dyphavet også kalt
menneskehetens felles arv under
det Arktiske hav. Siktemålet er å
fremstille hva som er det korrekte
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OM SVALBARDTRAKTATEN
Det er ikke bestridt at Norge har
suverenitet over Svalbard. Mht.
Svalbardtraktaten av 9. februar
1920 er hovedkonklusjonen at
traktaten ikke forbyr Norge å erklære nasjonal jurisdiksjon utenfor
Svalbard-kassen. Norge; på samme
måte som kyststater ellers, kan
etablere økonomiske soner utenfor
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sine kyster, herunder også Svalbard.
Det er intet vilkår for kyststatens
suverenitet at et territorium har
kommet under statens høyhetsrett
ved krig, okkupasjon, FN-vedtak, avtale, kjøp, fredstraktat etc. Folkeretten er for andre landområder enn
mandatområder eller territorier
administrert av FN, ukjent med at
stater som har fått suverenitet over
et område, etter at denne er gyldig
etablert, i etterkant er underlagt
andre staters eller verdenssamfunnets «oversuverenitet». Så er heller
ikke tilfelle med Svalbard.
Intet medlem av Svalbardtraktaten
har protestert på at Norge fastsatte
grunnlinjepunkter rundt Svalbard
eller ensidig utvidet sjøterritoriet
fra 4 til 12 nautiske mil.
Det eneste tvilsomme spørsmål
er om undersåttenes like rett til å
drive næring på landterritoriet og i
territorialfarvannet – som ingen bestrider – skal utstrekkes til å gjelde
også i en økonomisk sone dersom
en slik skulle bli opprettet, og på
sokkelen. Mange av traktatpartene

har tydeligvis hatt forestillinger om
det.
Det grunnleggende prinsipp i folkeretten – herunder også havretten
– er at kyststater er suverene, det
vil si at all kompetanse som ikke er
bundet opp i folkerettslige avtaler
tilhører staten som sin residualrett
(restrett). Svalbardtraktaten har en
klart avgrenset geografisk ramme;
«alle øer mellem 10° og 35° lengde
øst for Greenwich og mellom 74°
og 81° nordlig bredde» (artikkel
1). Den traktathjemlede frihet for
næringsutøvere gjelder «innen de
områder som er nevnt i artikkel 1
og deres territoriale farvann» (artikkel 2 første ledd). En er heller ikke
kjent med at berettigede personer
som iht. traktater om overdragelse
av suverenitet – som gjelder et begrenset geografisk område, får sine
økonomiske rettigheter utvidet når
slik utvidet kompetanse følger av
den alminnelige havrettsutvikling.
Undersøkelser fra USA tyder på at
indianere i Oregon og andre stater
som Alaska, Texas etc. beholder
sine originære rettigheter slik de er

PETER ØREBECH (64)

Professor i rettsvitenskap,
Norges Fiskerihøgskole,
Universitetet i Tromsø
Havrett - Fiskerirett - EU-rett
Forskning og prosjekt under utvikling:
For EU ( European Union): A Dysfunctional
International Organization on the Road to
Becoming a Federal State? A Comparison
of the EU and the U.S. Constitutions (project
under preparation)
Customary Law as Manifestation of Democracy – By the Means of Referendum and other
Out-of-Court Resolutions (for consideration
Cambridge University Press)
Bokutgivelse: ”Rettsøkonomi for fornybare
ressurser” (Universitetsforlaget 2012)
sammen med Torbjørn Trondsen.

Kart 2: Norges kontinentalsokkel mot dyphavet i Arktis, anbefalt av
havbunnskommisjonen 2009. Det skraverte området er sokkel utenfor
200 nautiske mil. Norge og Russland er enige om at anbefalingen fra
kommisjonen (CLCS) skal være avgjørende mellom partene.
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nedfelt i de opprinnelige traktater,
men at disse ikke utvides til de nye
havområder som grunnet havrettsutviklingen etter hvert har kommet
til å tilhøre kyststaten; i dette tilfelle
USA.
Siden det ikke er noe system for
reforhandling av Svalbardtraktaten
er norsk suverenitet endelig og kan
ikke reverseres eller modifiseres.
Suvereniteten er gitt over til Norge
for evig og alltid.
Med hensyn til innholdet i norske
reguleringer gjelder at Svalbardtraktaten verner etablerte tilstander,
det vil si økonomiske rettigheter,
men gjør ikke noe inngrep i jurisdiksjonskompetansen. Det er – med et
mulig unntak for bergverksordningen – ingen ordning med privates
eller andre nasjonalstaters bestemmelsesrett i Svalbard. Fremtidige
forhold bestemmes av folkerettsutviklingen. Så lenge alle næringsaktører behandles likt bestemmer
Norge selv om og hvordan norsk jurisdiksjonskompetanse skal utøves.

DELELINJA MOT DYPHAVET – OG MENNESKEHETENS FELLES ARV
Utgangspunktet er at det på
verdenshavene vil være igjen et
midtstykke etter at kyststatene har
avgrenset sine kontinentalsokler.
Dette restområde som kalles «the
Area» (dyphavsområdet) eies av
verdenssamfunnet og er menneskehetens felles arv (havrettskonvensjonen artikkel 136). Et springende
punkt er om dette angår havrettskonvensjonen del IX om lukket eller
halvlukkede havområder: Hvordan
denne avgrensning skal skje er gjenstand for fortsatt diskusjon.
Norge har fått aksept for sokkelen
mot dyphavet, jf. FNs havbunnskommisjon 27. mars 2009 (Com-

Kart 3: Det arktiske hav med «undersjøiske rygger».

mission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of
the continental shelf beyond 200
nautical miles from the baselines:
Submissions to the Commission by
Norway, http://www.un.org/Depts/
los/clcs_new/submissions_files/
nor06/nor_rec_summ.pdf ). Som
det skraverte område viser går Norges kontinentalsokkel ut over 200 n.
mil fra Svalbard.
For andre områder av Det arktiske
hav er det fortsatt uavklarte spørsmål som gjelder avgrensningen
mellom nasjonale sokler og det
felles dyphav: Mine synspunkter
på hvorvidt de arktiske stater kan
inkorporere store deler av det arktiske hav i sine jurisdiksjonsområder
står og faller med hvilke rettsregler
som det internasjonale samfunn av
stater velger å følge: Slik jeg vurderer det er situasjonen som følger:
Prinsipalt: Havrettskonvensjonen
Del IX om lukket eller halvlukkede
havområder gjelder «gulf», «basin»
eller «sea». Det Arktiske hav er intet av dette. «Konvensjonsfedrene»
tenkte seg ikke at noen av verdenshavene skulle være inkludert.
Subsidært: Uansett vil Del IX ikke
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gjelde Det arktiske hav fordi dette
ikke kun har utløp «by a narrow
outlet» dvs. et trangt sund, kanal eller strede, f.eks. Bosporos i
Tyrkia og Svartehavets utløp. The
Arctic Ocean har minst to vide ut/
innganger. Ingen av disse er trange
farvann.
Atter subsidiært: Kravet om at havet stort sett skal utgjøres av soner
for kyststaten (jf. uttrykket «or consist entirely...»). Selv ved godtakelse
av de mest omfattende kyststatskrav er det fortsatt store deler at
Det Arktiske hav som fortsatt er
«åpent hav» (havrettskonvensjonen
del VII). Altså består dette hav ikke
fullstendig av kun områder dekket
av EEZ.
Utgangspunktet etter havrettstraktaten artikkel 76 er at det kun er i
de tilfeller der kontinentalsokkelen
er sammenhengende – det skal
være en forlengelse (”prolongation”) – går utenfor 200 n.mil fra
grunnlinjene at det er noe ekstra
å hente, altså der geografien er
snill med kyststaten (slik den er
med Norge og Russland). Canada
har delvis en sokkel som slutter
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Kart 4: Det russiske uavklarte krav av 2002 - til Havbunnskommisjonen.
innenfor og ca. på 200 n.mil, og har
således lite å hente fra denne regel.
Områder utenfor Alaska, Russland,
Norge og Grønland strekker seg
lengre ut. Her gjelder artikkel 76
punkt 4: Her er det to alternativer:
Enten avgrensning i henhold til
tykkheten av sedimentære steinarter; det vil si min 1 % av avstanden
til kontinentalfoten (sloop), eller
en avstand som max strekker seg
60 nautiske mil. Der avstanden til
marginen er 300 mil skulle dette da
etter alternativ 2 gi et strekk på ut
til 360 mil. Imidlertid; punkt 4 må
leses i sammenheng med punkt 5
som setter en stopper for dette, det
er maksimum tale om 350 nautiske
mil. Alternativt kan kyststaten her
satse på annet alternativ som sier
at det er lovlig med 100 nautiske
mil fra 2.500 m isobat. Men en må
merke seg at dette gjelder kun der
marginen i utgangspunktet strakk
seg ut over 200 nautiske mil.
Så har vi enda en avgrensning som
mange synes å ha glemt, artikkel
76 punkt 3 siste setning: «It does
not include the deep ocean floor
with its oceanic ridges». Dette betyr

at slike rygger i dyphavet ikke kan
anses som en naturlig forlengelse
av kontinentalsokkelplatået som
landmassivet hviler på. I det minste
en av ryggene i det arktiske hav er
en slik (Gakkel Ridge), og skal altså
ikke regnes med uansett avstand til
fast land. Men det samme argument kan ramme Russlands krav
som bygger på Lomonosov ryggen, trolig også Alpha-Mendeleev
ryggen, fordi disse uansett ikke er
forbundet med russisk kontinentalsokkel.
Men artikkel 76 punkt 5 gjelder
ikke ubetinget: i punkt 6 kommer
det et unntak som begrenser rekkevidden av punkt 5, dvs. for slike
områder som kan klassifiseres som
«submarine ridges». Her gjelder at
yttergrensen ikke skal strekke seg
mer enn 350 n.m uansett om en
kommer til mer gunstige løsninger
via 2,500 isobat metoden. Slik det
virker for meg er det 2 slike rygger
i Det arktiske hav, nemlig Alpharyggen og Lomonosov-ryggen.
Men ordningen etter dette punkt
er mer komplisert: Her er det igjen
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unntak fra unntaket: Unntaket for
de undersjøiske rygger gjelder ikke
der det finnes platåer i forlengelse
av kontinentalsokkelen slik som
f.eks. Chukchi Plateau. Dette siste
kommer USA og Russland til gode,
som sammen har jurisdiksjonen
her.
Norge har vært først ute i løypa. Vi
har fått en enorm kontinentalsokkel
(235.000 km2) godkjent av det internasjonale samfunnet. Ellers i Arktis
er det uavklarte forhold mellom
Canada og Grønland (Danmark) og
mellom Russland og det internasjonale samfunn. USA har reist innvendinger mot at Russland pretenderer
at flere av de undersjøiske rygger
er en forlengelse av den russiske
kontinentalsokkel.
Klimaendringer og issmeltingen
i Arktis kan medføre at uavklarte
forhold utvikler seg til konflikter.
Norsk Utenrikstjeneste i godt samarbeid med sterke geologiske og
geografiske forskningsmiljøer har
lagt en sikker strategi for at Norge
plasserer seg i ytterkant av slike
mulige fremtidige vanskeligheter.
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FISKERIKANDIDATENE, HVA GJØR DE NÅ?
I sammenheng med tema for årets utgave og fiskerifagstudiets 40 års jubileum, ønsket vi å høre med uteksaminerte
fiskerikandidater om hva som førte til at valget falt på dette studiet, hvordan de opplevde studietiden samt møtet med
næringen etter endt utdanning.
1. Hva var det som gjorde at du valgte en utdanning innenfor marin sektor? Var det et bevisst mål om å få seg en karriere
innenfor fiskeri- og havbruksnæringen eller var det bare et interessebasert valg?
2. Hva syns du om studiets oppbygging på den tiden du tok utdanningen, var det annerledes i forhold til det du hadde forventet deg? Hva tror du er fordelene med å ha en slik tverrfaglig utdannelse som fiskerikandidatstudiet er?
3. Hvordan var det å begynne i arbeidslivet etter endt studie, var det lett å få seg en fagrelatert jobb? Hva tror du næringen
i dag ser etter hos nyutdannende kandidater?
4. Hva tror du er de viktigste satsingsområdene som fiskeri- og havbruksnæringen bør fokusere på for fremtidig utvikling?

Rúni Weihe (30 år)
Kull 2003
Master i markedsføring
•

de fleste faktorer/problemstillinger
som påvirker vår virksomhet. På
grunn av studiets grunnleggende
tanke om tverrfaglighetens betydning, synes jeg at universitetet bør
vurdere muligheten for studenter å
ta en tverrfaglig master hvor en kan
kombinere to fagfelt i sin mastergradsutdanning og om nødvendig
forlenge mastergraden fra 2 til 3 år.
Jeg etterspurte denne muligheten
uten at det lykkes.

Nåværende stilling:
R&D manager, Havsbrún P/F,
Fuglafjørður, Faroe Islands

Helt fra jeg var en liten gutt har
jeg hatt en lidenskapelig interesse
for fisk og fangsten av denne. Da
jeg var ferdig med videregående
skole, jobbet jeg som lakse- og
ørret røkter, noe jeg trivdes veldig
godt med. Men etter to år ønsket
jeg å engasjere meg mer i den organisatoriske delen av oppdrett og
da trenger man mer faglig kunnskap
enn «bare» to års røktererfaring.
Svaret til spørsmålet er derfor at
det var både et interessebasert og
bevisst mål å utdanne meg innen
den marine sektor.
1.

Hvis jeg husker korrekt, så var
vårt kull (2003) det første etter universitetsreformen, og det
preget kanskje kvaliteten av studieopplegget. Det er noen ting som
jeg ville ønsket var bedre. Vi fikk
aldri innføringen i statistikk som
studieplanen la opp til det første
bacheloråret. Det medførte at vi
hadde en grunnleggende mangel på
statistisk forståelse som trengtes til
noen kurs som kom etterpå. I tillegg
2.

Å begynne i arbeidslivet var litt
som å begynne på null igjen. Jeg
fikk et jobbtilbud før jeg var ferdig
uteksaminert som jeg aksepterte og
er veldig glad for. To andre bedrifter
innen marin sektor kontaktet meg
også for å diskutere jobbmulighetene, så i mitt tilfelle ble det lett å få
en fagrelatert jobb etter uteksamineringen. Det er vanskelig å uttale
meg om hva næringen ser etter hos
nyutdannede kandidater dersom
vi snakker om hele den marine
sektor. Dersom man ønsker mer
kunnskap om dette, må man spørre
aktører i de enkelte næringer. Men
fra mitt synspunkt er det viktig å
ansette engasjerte kandidater som
har en grunnleggende interesse for
virksomheten i den enkelte næring. Faglig kunnskap og personlig
engasjement anser jeg som viktige
egenskaper hos kandidaten. En
3.

synes jeg at det burde vært litt mer
plass til «oppdrettsundervisning»
i bachelorgraden. Det er anerkjent
at oppdrettsnæringen kommer til å
være den største forsynende kilden
av marine proteiner til fremtidens
befolkning. Dette er en næring i
vekst, men som utdanningen i for
liten grad gjenspeilte.
For min egen del har det vært veldig bra med en tverrfaglig utdannelse, spesielt her på Færøyene hvor
jeg bor og jobber. Her er det hovedsaklig mindre bedrifter og organisasjoner som har bruk for tverrfaglige
folk. Som følge av min bakgrunn i
Tromsø, har jeg grunnkunnskap om
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fin CV har ikke noen særlig verdi
dersom kandidaten ikke kan synliggjøre sine faglige ferdigheter via
sine handlinger. Ansatte må spørre
seg selv om hva han/hun kan bidra
med og hvordan. Jeg har opplevd at
personer med store faglige ferdigheter ikke har vært spesielt arbeidsflinke og dermed har arbeidsutbyttet vært forholdsvis lavt hos disse.
Derimot har jeg også møtt personer
som ikke har en tung «utdanningskoffert», men som har vært meget
flinke med fokus på å gjennomføre
arbeidsoppgaver - en kombinasjon
av begge er å foretrekke. Fiskerikandidater har en god ballast med
grunnleggende kunnskap om de
ulike aktiviteter i en bedrifts verdiskapningsprosess og det er i alle fall
et fornuftig utgangspunkt.
Det er to forskjellige næringer og
det blir feil å diskutere disse som
en næring - den ene næringen skal
skape verdi ved å oppdrette en
organisme, mens den andres verdiskapningsutgangspunkt er basert
på fangst av organismer. Forvaltningen av fiskeri må komme dit at krav
settes til at all fisk skal landes sånn
4.

at det blir mulig å omsette hele organismer til verdier. Dvs. ingenting
av råvaren skal kastes på havet igjen
etter fangst. Filet som er hovedproduktet i de fleste fiskerier i våre
farvann (hvitfisk) utgjør omtrent
bare halvparten av råvaren. Tar
vi en fabrikktråler som eksempel
som laster 600 tonn ferdig filet, så
vet vi at det er blitt kastet omtrent det samme eller mer råvare
i havet igjen i form av restråvare
og bifangst. Dette er veldig dårlig
utnyttelse av råvarer! Innsats bør
legges i å identifisere løsninger for
bedre utnyttelse av disse restråvarer til videre verdiskapning, uansett
om det er til direkte eller indirekte
konsum.
I motsetning til fiskerinæringen,
så har havbruksnæringen styr på
hvor mange smolt settes i sjøen og
næringen bør fokusere på å få mest
mulig ut igjen. Det er alt for stort
svinn i løpet av produksjonssyklusen. I stedet for å ha fokus på å øke
produksjonen med hensyn til å øke
antallet av fisk som oppdrettes bør
fokuset kanskje heller rettes mot å
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øke kvaliteten i nåværende produksjon sånn at utbyttet per utsatt
smolt økes. Produksjonen av laks
er en meget effektiv matvareproduksjon sammenliknet med annen
husdyrsproduksjon og det er viktig
å produsere mest mulig spiselig
matvare, dvs. mest mulig filet.
Fokuset er i for stor grad på å produsere med lavest mulig kostnader
basert på lavest mulig fôrforbruk
per kg laks produsert (lavest mulig
fôrfaktor). Derfor brukes hovedsaklig høyenergi dietter med mye fett.
Dette er ikke ensbetydende med
at oppdretterne produserer en fisk
med mye filet (spiselig vev), og
derfor blir det en god del svinn når
fisken slaktes. Oppdrettsnæringen
bør derfor fokusere på hvordan
de reduserer dødeligheten sånn
at utbyttet per utsatt smolt økes,
samtidig som de også bør tenke på
å produsere mest mulig spiselig vev
sånn at det blir minst mulig slaktesvinn. Den totale produksjon av laks
økes betydelig dersom næringen
lykkes med dette uten at mer smolt
blir satt i sjøen.
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Gunvor Holst (65 år)
Kull 1974
•

ferskfisk. (en av forløperne til EFF).
Startet opp i januar 1979. Ei fantastisk spennende tid! jeg lærte utrolig
mye det først halvannet året jeg
var der, ikke minst om marked og
markedsføring som det ikke hadde
vært noe av på studiet. Deretter ble
det jobb i Norges Råfisklag, saksbehandler for salgsstyret, etter hvert
oppgaver for Informasjonsutvalget
for reker, og så havnet jeg i det
nyopprettede Eksportutvalget for
fisk. Og her er jeg fremdeles, dvs. i
Norges sjømatråd fra 1.1.2012.

Nåværende stilling: Seniorrådgiver i Norges sjømatråd (Tidl.
Eksportutvalget for fisk)

I 1972 ble Fiskerifagstudiet
startet opp ved et nye Universitetet i Tromsø. Karrierevalg er vel
er sterkt ord, men interessen min
var så absolutt tilstede. Jeg vokste
opp i en familie med sterke røtter i
fiskerinæringen, vi hadde mottaksanlegg og fryseri i Harstad. Familien
hadde vært gjennom et arveskifte,
som gjorde at jeg sterkt så verdien
av utdanning innen fiskeri. Det var
spennende og med mange utfordringer. Jeg var uansett på vei til
Tromsø, min daværende mann
begynte å studere her i 72.
1.

Men så kom jeg ikke inn i 72, hadde
ikke tilstrekkelig dokumentert praksis. Men gnisten var tent, jeg søkte
i 1973, og denne søknaden kom så
langt at den havnet i styret, og da
kom jeg nesten inn. Men da hadde
jeg faktisk ikke råd til å begynne å
studere, med en mann som studerte og Lånekassa som ikke var
særlig grei, var det ikke økonomi til
en student til i familien og det hele
ble utsatt til 74. da fikk jeg orden
på praksiskravene og ble fulltidsstudent.
Jeg vet ikke hvilke forventninger
jeg hadde. Det var jo ingenting å
2.

sammenligne med. Det var stor
bredde, og mangfold, og det tror
jeg var viktig. Tverrfagligheten har
nok preget min tenkemåte. Litt av
hvert om mye og mangt. Jeg synes
å huske at vi tok i mot alt som kom
med åpent sinn og åpne armer. Den
store fordelen med et nytt universitet og et nytt studium, var at vi fikk
være med og påvirke hvordan det
skulle være. Allmannamøtene var
viktige, og studentene var aktive.
Jeg skrev og sendte en del søknader siste halvåret før jeg var ferdig,
mest på saksbehandlerstillinger i
det offentlige. Det var jo det forvaltningsmessige vi var siktet inn på, og
hvor behovet var størst. Jeg havnet
imidlertid i London, som fiskeristipendiat, finansiert av Norges Fiskarlag, Norges Eksportråd (nå Innovasjon Norge) og Eksportutvalget for
3.
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På min arbeidsplass, Norges sjømatråd, er det mange fiskerikandidater, og etter vært mange fra de nye
studieordningene med mastergrad.
Vi er alle ulikt orientert på fagfelt
og interesser. Hva næringen ser
etter? Evne til å tenke selvstendig,
nysgjerrighet og sosial kompetanse.
Hos oss har vi hatt en ordning med
internship i noen år, og vi har hatt
en rekke fantastisk dyktige studenter innom. Og en del er blitt værende her.
Dersom jeg hadde glasskule og
kunne spå, så skulle jeg ha svart
her. Verden er i evig endring, det vil
også gjelde fiskeri- og havbruksnæringa. Det viktigste er å lære og å
være nysgjerrig på faget og verden.
Tenke vidt og bredt, ikke bli opphengt i det smale. Ta i mot utfordringen og husk på at veien blir til
mens du går.
4.
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Mads Martinsen (25 år)
Kull 2006, Ferdigutdannet i 2011
Master i oppdrettsbiologi
•

Nåværende stilling:
Forsøkskoordinator på Lerang
forskningsstasjon, Skretting ARC

Dette hang nok sammen med at
jeg har vokst opp i oppdrettsnæringa. Jeg visste hva næringa gikk ut
på og stod for, og visste dermed at
det var gode muligheter for å få seg
en sikker og ikke minst interessant
jobb i næringa etter endt utdannelse. Et snev av tilfeldigheter var
også inne i bildet.
1.

2.
3.

Jeg startet egentlig på datidens
Marin Bedriftsledelse, men bestemte meg første dag om at det var
fiskerifag jeg hadde mest lyst til, og

meldte dermed overgang (noe jeg
ikke har angret på i ettertid).
Jeg hadde blitt fortalt hva jeg
kunne vente meg av studiet, og kom
derfor ikke ut for noen overraskelser. Fordelene med en tverrfaglig
utdannelse er at man kan virke som
et bindeledd mellom for eksempel
biologer og økonomer, teknologer
og forvaltere osv. Man vil kunne
sette seg inn i flere problemstillinger enn en som er rendyrket innenfor kun én fagdisiplin. Ulempen var
at jeg i starten av studiet kun følte
at jeg tok introduksjonskurs, og aldri fikk gå i dybden. Det endret seg
derimot for min del på masternivå,
da jeg endelig fikk spesialisere meg.
Den nye oppbyggingen av studiet,
med spesialisering allerede fra 4.
semester og med fortsatt priorite4.
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ring av tverrfaglighet føler jeg er en
riktig utvikling av studiet.
Når jeg søkte konsentrerte jeg
meg om stilling, og ikke arbeidssted. Med den forutsetningen var
det lett å få seg jobb, det virker som
om Fiskerikandidatene fortsatt er
attraktive i næringslivet. Jeg søkte
et par stillinger samtidig, og ble
kalt inn til intervju på den første av
dem, og fikk jobben. Jeg var heldig
5.
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og fikk meg en god stilling som var
relevant i forhold til masteren min.
Det var veldig godt å endelig starte
å jobbe. Havbruksnæringa er oversiktlig og full av trivelige og kunnskapsrike folk. Det skjer veldig mye
spennende hele tiden, ikke minst
med tanke på innovasjon.
Næringen ser etter kandidater som
i tillegg til greie karakterer kan vise
til engasjement i løpet av studietiden (for eksempel engasjement i

studentorganisasjoner). Kandidater som i tillegg har klart å skaffe
seg relevant arbeidserfaring før
og i løpet av studiene stiller enda
sterkere.
Næringa må fortsette med å
være ledende i verden innenfor innovasjon. Det må satses på forskning
og utvikling innenfor alle områder.
Man må tilrettelegge for gründere
og gode ideer i større grad enn det
man gjør i dag. Det må også satses
på rekruttering, i mye større grad
6.

enn det gjør i dag. Her har selvsagt
myndigheter og utdanningsinstitusjoner en viktig oppgave.
NFH må fortsette å videreutvikle
studiet, slik at det til en hver tid er
oppdatert i forhold til det næringa
trenger. Viktigst av alt tror jeg derimot næringslivets engasjement er.
Man må fortelle de gode historiene
om den fantastiske næringa vår, og
man må åpne for besøk og hospitering av skoleelever og studenter.

Pigghå (Squalus acanthias)
Pigghå er en stimdannende relativt vanlig hai art som Norge er det eneste landet som har innført minstemål
finnes langs hele Norskekysten på 10-200 meters
for fangst av Pigghå, for å sikre at hunnene når kjønnsdyp.
moden alder. Tiltros for dette gjør en sen kjønnsmodning, små mengder avkom og sen vekst at pigghå er en
Den har indre befruktning og bærer eggene i to år,
utsatt art. Stor etterspørsel etter pigghå samt betydefør den slipper levende yngel fra november til januar. lig bifangstfiske har gitt nedgang i bestand og arten er
Pigghå er en saktevoksende fisk, hvor hunnene vok- listet som kritisk truet i norsk rødliste.
ser seg størst og kan bli 190 cm og over ni kilo. Utseende er karakteristisk for haiarter i tillegg til manForbud mot kommersielt fiske etter pigghå, unntatt
glende gattfinne og giftpigger på begge ryggfinner.
kystfartøy under gitt lengde ble fastsatt i 2007 og det
Merkeforsøk har påvist at pigghå kan foreta lange
er i 2011 innført totalforbud mot alt fiske av pigghå.
vandringer til Shetland- og Orknøyene, og i tillegg er I tillegg til forbud i Norske fiskerier har NEAFC (nordtransatlantiske vandringer registrert.
øst- atlantiske fiskerikommisjon) innført forbud mot
direktefiske av pigghå i internasjonale farvann.
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fikk vite om fiskerikandidatstudiet
hadde jeg det daværende praksiskravet i boks, og da var jo valget
nokså enkelt.
Tverrfaglighet er en øvelse med
fallende grensenytte - jeg opplevde
det til tider som en begrensning
at tverrfagligheten kunne gå på
bekostning av dybdekunnskapen.
I min studietid opplevde jeg det
slik at dette ble oppveid av at vi
var en gjeng modne ungdommer
med allsidig bakgrunn og praktisk
erfaring fra alle deler av næringen,
slik at vi nesten uansett fag kunne
se det anvendte og praktiske i det
teoretiske. Gode teknologer og
biologer med økonomikunnskap,
eller det motsatte, er gull verdt i
fiskeri- og havbruksnæringen. Men
inntrykket mitt er at fordelene med
tverrfaglighet kanskje er mindre
fremtredende nå enn de var før,
både pga. av de generelle endinger
i utdanningssystemet og endringer i
arbeidsmarkedet.
2.

Gunnar Rørstad (52 år)
Ferdig utdannet 1985
1994-2006 Gründer og administrerende direktør i Biotec
Pharmacon ASA
• Nåværende stilling; Administrerende direktør i Calanus AS
• Styremedlem
- Biotec Pharmacon ASA,
- Akvaplan – NIVA AS
- Morealis AS
• Medlem av Norges Tekniske
Vitenskapsakademi
•

Jeg er oppvokst i et fiskerimiljø
på Sunnmøre, og har alltid vært interessert i marin biologi. Min første
arbeidserfaring fikk jeg på klippfiskbuda fra 7. klasse, og jeg drog på
sjøen som fisker før jeg kjente til
studiemuligheten i marin biovitenskap (fiskerikandidatstudiet)
ved Norges fiskerihøgskole. Da jeg
1.

Jeg var i den heldige situasjon jeg
slapp å søke på min første jobb etter endt utdannelse, men ble spurt
om å være med på å utvikle det
som senere ble Biotec Pharmacon
ASA sammen med dyktige fiskeri3.
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kandidater og min veileder Jan Raa.
Når vi i dag ansetter folk i Calanus
AS er formell kompetanse selvsagt
viktig, men personlige egenskaper
og eventuell tidligere arbeidserfaring veier til sammen minst like
tungt. Vi har for øvrig ansatt 4
fiskerikandidater i vårt lille selskap,
samt 3 biologer med utdanning fra
NFH. Og strengt tatt er ingen av
dem ansatt bare fordi de er utdannet ved NFH….
På det området lærer jeg som jeg
lever, og svarer bærekraftig og forskningsbasert høsting og utnyttelse
av marine ressurser på lavere trofiske nivå, særlig raudåte (Calanus
finmarchicus)! Marin bioteknologi
og ingrediensindustri kan i løpet av
de neste 30 årene få samme betydning som dagens havbruksnæring.
Utvikling på området er dessuten
en forutsetning for vedvarende
vekst i produksjonen av laks med
god helse og av ernæringsmessig
høy kvalitet (herunder laks som ikke
er «grønnsak»). Raudåte (Calanus
finmarchicus) og krill (Euphasia
superba), utgjør globalt de viktigste
marine kilder til sunne og næringsrike mat- og fôringredienser, og til
produkter som kan bidra til å løse
store helseutfordringer.
4.
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ettermiddag. I alt av
ferier fikk jeg jobbe så
mye jeg ville forutsatt
at det var fisk selvsagt.
• Hovedoppgave 2000; Kvalitetsas- En utrolig bra introdukpekter ved rekeprodukter – med sjon til arbeidslivet. Fikk
også avtale med G. Klo
spesielt vekt på lakereker
om at jeg kunne skjære
• Dr. Scient 2007; Atlantic cod in
torsketunger når det
captivity. Muscle quality as afvar gode fangster og
fected by slaughter procedures
komme inn på fileten å
and filleting time
jobbe når det va land• Nåværende stilling;
ligge. Snakk om fleksiKonstituert sekretariatsleder i
bel arbeidsgiver!
Vesterålen regionråd
Silje Kristoffersen (39 år)
kull 1993
Marine næringsmidler

Jeg er fra en familie med lang
fiskeritradisjon. Min familie har
drevet med kystfiske i flere generasjoner og jeg fikk tidlig kunnskap
til hvor viktig fiskerinæringa er for
vår bosetting her nord. Jeg begynte
å skjære torsketunger fra tidlig
alder av, min bestefar fulgte meg og
hadde opplæring på meg. Tungeskjærerkassen hadde jeg arvet fra
min storebror som hadde tjent
masse penger tidligere på nettopp
tungeskjæring. Da han begynte som
aktiv fisker, arvet jeg kassen! Jeg var
kjempestolt! Videre var jeg så heldig
å få jobbe på «fileten» både hos
Gunnar Klo og hos den gang «Myregruppen». På G. Klo jobbet jeg på
«husmorskiftet» torsdag og fredags
1.

Jeg ville helst bli fisker
– men det fikk jeg
ikke særlig gehør for
hos min far. Etter en
liten «detour» innom
Trondheim og universitetet der for
studier innen samfunnsfag havnet
jeg på NFH i Tromsø.
Jeg hadde meget gode år i
Tromsø – den tverrfagligheten og
mulighetene til å lære litt om alle
retningene har hjulpet meg mange
ganger i ettertid. Videre det faktum
at mange av mine kjenninger fra
studietiden er spredt i samtlige
sektorer både innen fiskeri, men
også innen andre fagretninger, gjør
2.
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at muligheten for å kunne ta en
tlf og spørre om hjelp mye større.
Det tverrfaglige er kjempeviktig, og
jeg skulle ønske at det ble videreført. Videre var det slik tidligere
at man enten måtte ha praksis fra
fiskerinæringa eller få slik praksis
gjennom studiet for å kvalifisere
seg for studiet. Dette håper jeg blir
ivaretatt om enn ikke i samme form
som før. Miljøet i Tromsø har jo bla
Internships/hospiteringsprogram –
noe som jeg anbefaler flere å delta
på.
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Jeg var så heldig å få lov til å ta
semesteroppgave hos Professor
Ragnar L. Olsen på NFH. Den opplevelsen ble et skille i studietiden
for meg. Videre ble han veileder på
hovedoppgaven min og det var og
han som ble min formelle veileder
da jeg begynte på doktorgradsløpet
i 2000. En fantastisk fagperson som
lærte meg og mine medstudenter
masse. Ikke uventet at han fikk
undervisningsprisen! Under doktorgradsløpet var jeg så heldig å
få lov til å være veileder for masterstudenter samt være foreleser
i næringsmiddelkjemi samt fiskeri
næring. En herlig tid! Etter doktorgraden ble jeg ansatt på Nofima
som forsker. Etter noen år der søkte
jeg meg hjem til Vesterålen til en
stilling i Vesterålen regionråd. Så ja,
jeg har ikke til nå opplevd vansker
med å få relevant jobb etter endt
utdanning.
3.

Fleksibilitet og menneskelige
egenskaper tror jeg er noe av det
viktigste man ser etter i en kandidat

til ledig jobb. Det nytter ikke med
briljant fagkunnskap om du ikke
kan formidle denne på en forståelig
måte. Det hjelper heller ikke med
inngående kjennskap til salgsprosesser om du ikke evner å innby til
tillit og har «driven» som selger.
Når man har sortert sine kandidater ut fra ønsket faglig bakgrunn
er det den som fremstår som mest
offensiv med gjennomføringsevne
som vinner.
Kvalitet vinner man på i lengden
uansett. Jeg skulle ønske mulighetene for økt videreforedling av vår
flotte ressurs kunne vært gjort mer
lokalt. Nærhet til ressursene og ikke
minst nærhet til eierne av fiskebruk,
oppdrettsanlegg og fiskebåter er
viktig for å sikre fremtidige leveranser og utvikling i våre kystsamfunn.
Videre bør strukturmessige hindre
for videre utvikling innen både
sjømat og fiskerinæringen endres,
her tenker jeg på strukturering,
generasjonsskifte og biomassetak
for oppdrettsnæringen.
4.

Frank Kristiansen (34 år)
Kull 2001
Marine Næringsmidler

ønsker folk med stor arbeidskapasitet og er fleksibel.

Vokst opp i Båtsfjord med filetnæringen og fisk har bestandig
interessert meg. At jeg har fått en
karriere inne fiskerinæringen kom
på bakgrunn av interesse som kom
av at jeg har jobbet 6 år innen næringen før jeg begynte på studiene.
Studiets oppbygging er bra,
tverrfagligheten er det som gjør
2.

Alle områdene som det satses på
i dag kan det satses på videre, det
som er viktig er å satse på klynger og miljø som har tilstrekkelig
inntjening for å møte fremtidens
utfordringer. Med å satse på klynger
vil det naturlig bygge seg opp mer
kompetansearbeidsplasser slik at
næringen blir ennå sterkere. Norsk
fiskerinæring kan ikke være basert
på nisjeproduksjon og dermed må
vi tenkte stort for å møte konkurransen fra lavkostland. Norge med
sine høye lønninger må også satse
på teknologi for å overleve mot lave
lønninger fra lavkostland.
4.

Sitelead/Production Lead i Norway Seafoods AS avd Båtsfjord
• Jobbet tidligere som forsker i
Nofima
•

1.

Et eksempel på hvordan samfunnet skaper hinder på videre vekst
og lønnsomhet for sjømatnæringa
er f.eks mange på utbedring av de
viktige transportkorridorene for
våre sjømatprodukter. Etterslepet
på vedlikehold samt utbedring
av veinettet i vår region er meget
stort. Dette gjør utfordringene med
videre vekst større. Videre er det
bekymringsfullt at tollstasjonen på
Bjørnefjell er stengt fra kl 11 om
kveldene. I den hardeste vintersesongen hvor landingene av torsk
er store, opplever man at trailerne
ikke rekker frem til kl 23 om kveldene og dermed mister et halvt døgn.
Vår region produserer ferskvarer og
da er tid penger. Denne problemstillingen har vært løftet både av
lokal, regional og stortingspolitikere
og ser heldigvis ut til kanskje å nå
en løsning. Vi må legge til rette for
en produktiv og sterk sjømatnæring
her nord!

at studiet er så bra. Det ruster oss
for mange flere jobber enn de mer
spesialiserte studiene.
Veldig interessant å komme ut
i næringen etter endt utdannelse,
det var lett for meg å få jobb, men
tror det avhenger om du er fleksibel
i forhold til bosted. Næringen i dag
3.
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RENSEFISK - ET MARINT NYTTEDYR
av Aino Olaisen, daglig leder Vigner Olaisen AS

Innenfor gartnerivirksomheten, er
bruken av nyttedyr godt kjent. Plantene får lus, og gartnerne bruker
«maria-fly-flyer» som lusespisere.
Dette er en økologisk og bærekraftig måte å håndtere parasitter på.
Denne tankegangen brukes nå også
i lakseoppdrettsnæringen. Naturen
er mangfoldig, og ofte har naturen og praktiske løsninger på våre
utfordringer. Det gjelder for oss å
oppdage det og sette det i system
og foredle det.
Det er gjort tidlige observasjoner
av at leppefisk og rognkjeks ofte
opphold seg i bukter og ved elvenes
utløp der laks og ørret befant seg.
En har også gjort mer eller mindre tilfeldig oppdagelser på effekt
av rensefisk ved at små yngel har
drevet med strømmen inn i oppdrettsanlegg, og yngelen har vokst
opp i merdene og etter hvert spist

lakselus. Leppefisk og rognkjeks
har kommet inn til slakteri, og en
har, ved å åpne fiskene, funnet lus i
magene til rensefisken.
På slutten av 1990-tallet var utfordringen knyttet til lus stor, og en
rekke tiltak ble prøvd, deriblant
bruk av leppefisk. Dette hadde god
effekt, og ble brukt av stadig flere
oppdrettere. Metoden ble ansett
som en biologisk og miljøbevisst
måte å håndtere luseutfordringen
på. Fiske av leppefisk ble en viktig
del av levebrødet for fiskere, spesielt på Sør- og Vestlandet. Parallelt
med dette, ble det også utviklet
kjemiske metoder som også tok
knekken på lakselus. Denne metodikken var enkel og effektiv, og
etter hvert gikk oppdretterne over
til kjemiske avlusinger i stedet for
biologisk avlusing. Noen oppdrettere beholdt imidlertid leppefisken
som sin primære lusebekjemper.

Berggylte, larver. Foto: Ingrid Overrein.
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Etter et tiår med kjemiske avlusinger, kom det rundt 2008-2010
stadig flere meldinger om at lusa
hadde utviklet resistens mot flere
av de kjemiske midlene, og at flere
og flere erfarte at en stod stadig
mer hjelpeløs i kampen mot lusa.
Oppdrettsnæringen har flere ganger
vist seg å være dyktige til å tenke
nytt og til omstilling, og det samme
skjedde denne gangen. En rekke
nye idéer knyttet til lusebehandling
ble testet ut, og gammel kunnskap
ble tatt i bruk igjen.
Leppefisken fikk «en ny vår» som
medhjelper til lakseoppdrettere,
og stadig flere og flere oppdrettere bruker nå leppefisk. Stadig ny
kunnskap om leppefisk som lusespiser blir utviklet kontinuerlig, og
flere opplever god effekt av denne
fisken. En av de store fordelene
med bruk av rensefisk, er at den
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anses som en biologisk, bærekraftig
og langsiktig metode for å bli kvitt
lus. Det å komme seg gjennom en
hel produksjonssyklus uten bruk av
kjemikalier er en god prestasjon, og
viktig for trivsel til laks. Det er også
viktig for økonomien i lakseoppdrett.
Ved vellykket bruk av leppefisk,
vil leppefisken virke kontinuerlig. Ved kjemiske avlusinger vil en
måtte sulte fisk før behandling, og
oppleve tapt tilvekst gjerne i beste
vekstsesong. I tillegg vil en kjemisk
behandling av laksen føre til økt
stress. Det som imidlertid er viktig
å ha med seg ved bruk av leppefisk, er at en som oppdretter må
ta innover seg erkjennelsen av at
en driver med to arter i oppdrett.
Både laksen og leppefisken må tas
hensyn til. Rensefisken har sine
kriterier for å trives og virke, og de
skal kombineres og harmoniseres
med laksens. De viktigste hensynene en må ta, er at nøtene må være
rene, det må være skjul/gjemmesteder for rensefisken, og en må dra
dødfiskhåvene sakte for å unngå at
fisken sprenger svømmeblæren.
Rognkjeks
Rognkjeks er en «ny» aktør i kampen mot lus. De første forsøkene
på oppdrett av rognkjeks startet i
2010-2011. Det kan så langt se ut
som om rognkjeks er en mindre
komplisert fisk i oppdrett enn andre
marine arter, først og fremst på
grunn av at den ved klekking kan ta
til seg formulert fôr. Dette i motsetning til for eksempel torsk som
må ha levende zooplankton som
startfôr. En utfordring en ser mht
rognkjeks, er at den fester seg til
all overflate ved hjelp av sugekopp.
Dette stiller krav til karutforming,
fôring, håndtering og transport.
Rognkjeksen har et godt vekstpotensial, og høsten 2011 ble det
igangsatt forsøk hos flere oppdret-

tere med rognkjeks sammen med
laks i merd. Foreløpig ser dette
lovende ut, men det er tidlig å
konkludere.
Leppefisk
Bestandsmessig vet en lite om leppefisken, og en skal vokte seg for
ikke å beskatte bestanden for hardt.
Som følge av dette, har flere anlegg
startet opp produksjon av leppefisk,
primært berggylt, i oppdrett. En ny
art i oppdrett er alltid krevende, og
det er et stykke igjen til produksjon
av oppdrettet leppefisk er kommersiell. Kunnskapen rundt arten øker
imidlertid raskt.
Berggylt fiskes i dag hovedsakelig
på Sør- og Vestlandet, og fraktes
langs kysten, helt opp til Nordland, i
sesongen. Berggylt settes sammen
med større laks, gjerne laks som
er passert 2 kg. Anbefalt innblandingsprosent er mellom 0,8-3 %,
avhengig av lusetrykk. Grønngylt er
en art som også brukes på denne
laksestørrelsen.
Bergnebb fiskes langs hele kysten,
men det en mindre utbredelse av
arten lenger nord i landet. Den
brukes sammen med smolt/nyutsatt fisk. Anbefalt innblanding av
bergnebb sammen med laks er mellom 3-6 %.
Andre metoder
Det tenkes mye og det tenkes godt
rundt problemstillingen knyttet
til lus i næringen. Hovedfokuset i
denne artikkelen har vært rundt
rensefisk, men jeg vil også trekke
fram spennende prosjekter som
omhandler utvikling av spesialpresenningen som skal holde lusa på
avstand. Laser i kampen mot lusa er
også lansert. Det jobbes med utvikling av vaksine mot lus. Mye innsats
legges i endring av driftsrutiner,
utsettstrategier og soneplanlegging.
Det testes ut avlusing med bruk
av ferskvann, og bedret utstyr og
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prosedyrer for kjemiske avlusinger.
Jeg vil også berømme laksenæringen for stor evne til å dele kunnskap og erfaringer om temaet raust
og åpent med hverandre. Lakselus
er et felles problem, og alle er tjent
med å finne gode løsninger fortest
mulig.
Lakseoppdretterne bør ha fokus på
å utvikle metoder for lusebekjempelse som er langsiktige. En må ikke
risikere å komme i samme sitasjon
igjen der «verktøykassa er tom»,
og få virkemidler gir effekt. Det er
spennende prosjekter under utvikling i næringen, og som kan bidra til
ny virksomhet, ny metodikk og ikke
minst-til en langsiktig, økonomisk
og biologisk forsvarlig lakseproduksjon.
Jeg vil ønske alle nye studenter ved
NFH velkommen til næringen. Lykke
til med studier, eksamener og med
innsats i næringen vår! Dette er
en spennende næring der idéer og
innsats verdsettes.
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BARNA OM FISKEN
av Lars Dalheim, for Fiskerikandidaten.
Dette magasinet er fullt av synspunkter fra folk som driver med forskning og folk fra næringen, som gir oss et innblikk i
det historiske perspektiv, nåtiden og fremtiden. Dette er i og for seg helt topp. Disse er kloke hoder som har god innsikt
i hvordan de forskjellige leddene i fiskeri- og havbruksnæringen fungerer. Men det er ikke nok å rådføre seg med gamle,
inngrodde forskere, politikere og forretningsfolk når en skal tenke fremtidsrettet. Når en skal tenke langsiktig er det
relevant og ikke minst interessant å snakke med de som har størst potensiale for å forvalte ressursene langt inn i fremtiden. Som seg hør og bør tok vi i Fiskerikandidaten turen til en av Tromsøs barnehager for å høre hva barna hadde å si om
fisken og havet. Dette er hva vi kom fram til..

Grønne og blå hjerter, samt fiskestenger
- Hva er fisk og hvor lever den?
- Fisken er et dyr som lever i havet,
den kan svømme fordi de har fiskehale, sier Ludvig.
- Fisken kan slenge med halen i lufta
før den dykker ned i vannet igjen,
det har jeg sett, tilføyer Desty.
Gabriel skyter inn at fiskene bor
under vann fordi de må. Dette fører
til en liten diskusjon rundt hvordan
akkurat dette er mulig.
- De kan leve i vannet uten å dø
fordi de har grønne hjerter, hevder
Magnus.

- Nei, nei, nei, de kan leve der fordi
de har blå hjerter, mener Gabriel
veldig bestemt.
Det blir etter litt summing størst
oppslutning rundt at fisken har blått
hjerte, og dette vedtas etter hvert
som sannheten bak fiskens evne til
å leve under vann.
- Vi kan forresten fiske fisken med
fiskestang, men av og til gjemmer
den seg på lure plasser, sier Magnus, som også kan meddele at han
og bestefar ofte fisker sammen,
med fiskestang.
Gabriel kan informere om at fisken
ofte gjemmer seg på lure plasser for
at haien og spekkhoggeren ikke skal

finne den. Desty tilføyer at fisken
ofte spises av hai i andre land.
- I Norge er det nesten bare steinbiten som spiser fisk, mener Ludvig.
- Nei, steinbiten spiser jo mest
stein, påstår Gabriel hardnakket.
- Spekkhoggeren spiser mest fisk i
Norge, og noen fisker er forresten
giftig, tilføyer Magnus.
Havet og hvem som bestemmer
- Hvor mange fisker er det i havet
tror dere?
- Fire! svarer Magnus fort, før han
ombestemmer seg og mener at det
må være flere.

Illustrasjon: Lars Dalheim
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- Det er minst hundre i andre land,
mener Desty.

være torskekongen som bestemmer
over fisken i Norge.

- Det er over hundre i alle land. Det
kan faktisk være 50.000 og 50.000
til, slår Gabriel fast.

- Ja, for den har jo skjegg, sier
Gabriel.

- Hvem er det som bestemmer over
alle disse fiskene?

- Ja, og så har du selvfølgelig krabbekongen , som bestemmer over
krabbene i havet, legger Ludvig til.

- Jeg tror det er ulven og bjørnen,
for de spiser alltid fisk, mener
Magnus.

Verdens dummeste fisk på tube

- Kanskje i Norge, men jeg vet i alle
fall at det er haien som bestemmer
over fisken i Syden, skyter Desty
inn.

- Jeg liker fisk, for da får jeg dessert!
Svarer Magnus entusiastisk.

Etter litt diskusjon seg imellom
kommer barna frem til at det må

- Så hva synes dere om fisk?

- Jeg er veldig glad i fiskepinner,
fiskegrateng og laks, også liker jeg
makrell i tomat, sier Gabriel.
- Jeg hater makrell i tomat på boks,
fysj! Sier Desty mens han skjærer
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en grimase som understreker meningen hans på en utmerket måte.
- Jeg liker ikke de blå tubene med
fisk i. Fordi på disse står det «verdens dummeste fisk på tube»!
skyter Magnus inn.
Vi får ingen utdyping av dette utsagnet, kanskje menes det at rogn
er dummere enn voksen fisk? Ikke
vet jeg, men det er i alle fall noe å
tenke på.
Til slutt enes barna om at fisk er
godt, de kan også informere om at
de en dag i uka har fiskedag i barnehagen hvor det blir servert fiskemat
til lunsj. Vårt inntrykk, etter å ha
snakket med barna i barnehagen, er
at barna er interessert og glad i fisk.
Dette virker for oss som noe positivt både for fremtiden og fisken.
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«O FIEL AMIGO»
av Ingrid Hansen, Norges sjømatråd
Norsk klippfisk er historien om portugisernes mest trofaste venn. Det er historien om fiskeren som halte torsken over
ripa for å skaffe inntekt til seg og sine, om kvinnene og barna som slet og slepte flakene ut til tørk på bergene. Det er en
historie om ny teknologi, effektivisering til havs og på land, vareutveksling og kulturimpulser over landegrenser. Det er en
rik historie som strekker seg mange hundre år tilbake til fornøyelse for en hel verden. Men viktigst av alt er det en historie
om matglede, uforglemmelige opplevelser og kjærlighet til verdens beste råvarer.

I snart 400 år har torsk, lange,
brosme og sei blitt fisket langs
norskekysten, og senere tørket til
klippfisk. Trolig var det baskiske og
portugisiske fiskere som oppfant
klippfisken da de fisket ved Newfoundland, de trengte nemlig en
konserveringsmetode som gjorde
det mulig å bevare fisken på den
lange reisen hjem til Spania. Men
den nye tilvirkningsmåten måtte
overvinne flere hindringer for å
vinne innpass i Norge. Tilgangen
på salt var begrenset og ikke minst
kapitalkrevende. Samtidig var det
et spørsmål om tradisjon, tørrfisk
hadde vært produsert i Norge i
hundrevis av år og markedene var
etablerte, kjente og trygge. Tørrfisknasjonen Norge ble utfordret til å
endre tradisjonene og åpne øynene
for denne nye konkurrenten.
Det skulle likevel ta noen år før
klippfisk for alvor ble en etterspurt
handelsvare. Rundt 1730-tallet kom
britiske kjøpmenn til Norge i den
hensikt i å tjene store penger ved å
omsette norsk torsk som klippfisk.
Dette viste seg å gi gode resultater
og allerede på 1750-tallet ble det
eksportert mer klippfisk enn tørrfisk

fra Kristiansund. Verden elsket
denne nye konserveringsmetoden
og da spesielt markedene Portugal, Spania og Brasil. Det skal sies
at Portugals intense kjærlighetsforhold til klippfisk går tilbake til
vikingtida da norske vikinger lærte
portugiserne å spise «Bacalhau».
Dette betyr at portugiserne begynte
med tørrfisk før de «konverterte» til
klippfisk på 1700- tallet. Klippfisken
ble hodekappet, skjært langs ryggbeinet og brettet ut i en trekant.
Deretter ble den lagt i stabler med
salt mellom lagene og etter tre uker
ble den tørket. Dette skulle da skje
utendørs på klippene, derav det
illustrerende navnet klippfisk.
Norsk klippfisk har vært et av de
viktigste fiskeriproduktene de siste
250 årene og portugiserne vet å
elske den eksotiske smaken fra
Norge. «Bacalhau da Noruega» er
i dag fullstendig integrert i portugisisk kost- og matkultur. I Portugal
kan klippfisk nytes både til frokost,
middag og dessert. Det er en kjent
sak at det finnes en klippfiskoppskrift for hver eneste dag i året,
noe som kan legge stort press på
enhver portugisisk husmor. Det er

mange årsaker til klippfiskens sterke
posisjon i Portugal. Klippfisk kunne
oppbevares over lang tid uten
kjøling, den var svært næringsrik
og relativt billig. Fastedagene i den
katolske kirken har også fremmet
klippfiskkonsumet, da man som
kjent ikke kan spise kjøtt på disse
dagene. I dag er klippfisk «nasjonalfisken» i Portugal, og 70 % av den
portugisiske befolkningen foretrekker norsk torsk. En portugiser spiser
i gjennomsnitt sju kilo klippfisk per
år og hver eneste dag nytes det 2
millioner måltider med klippfisk i
Portugal.
Portugal, et land med knappe 11
millioner innbyggere, var i 2011
Norges tiende største sjømatmarked. Samme år gikk 32 % av verdien
for all norsk torsk til Portugal. Undersøkelser viser at 87 % av befolkningen spiser klippfisk. Det er
ingen tvil om at Portugal er verdens
viktigste land for norsk torsk. Ingen
andre markeder er i nærheten av å
ha så stor betydning for prissetting
og avtaking av volum. Utviklingen i
det portugisiske markedet er derfor
av den største betydning for hele
den norske torskesektoren.
Tilstanden i Portugal følges nøye,
da de er ett av euro-landene som
er hardest rammet av den økonomiske krisen. Arbeidsledigheten var
i mai 2012 på 15,3 %, samtidig som
ungdomsledigheten var på over 35
%. I april 2011 ba landet International Monetary Fund, EU og Den
Europeiske sentralbanken om en
krisepakke for å sikre staten tilstrek-
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kelig finansiering. Denne avtalen gir
Portugal et nødlån på EUR 78 milliarder over tre år mot at landet foretar kraftige innsparinger i offentlige
utgifter, styrker bankenes kapital og
gjennomfører strukturelle reformer
som kan bedre landets økonomiske
konkurranseevne. Arbeidstakers feriepenger og julebonus faller bort,
antall offentlige stillinger kuttes,
lederlønninger reduseres, lavere
moms-satser heves, fradragsmuligheter faller bort og velferdsutgifter
reduseres. Disse reformene og
sparetiltakene får konsekvenser
på mange plan, 2012 er ventet å
bli det tøffeste året i portugisisk
nyere tid. Portugiserne ser en sterk
negativ skift i kjøpekraften på mellom 5-6 %. Det er ingen tvil om at
hverdagen for Portugals innbyggere
er utfordrende og i 2011 sa 80 % av
befolkningen at de på et eller annet
vis merker den økonomiske krisen.
Usikkerheten rundt fremtiden
påvirker konsumet generelt. For å
håndtere krisen er portugiserne i
enda større grad bevisst på hva de
får for igjen for pengene. I 2011 sa
så mange som 83,5 % at de alltid
sammenligner prisene på varer, noe
som bare vil forsterkes i løpet av
2012. Det er en ekstrem konkurranse i dagligvare sektoren og alle ønsker å benytte seg av klippfisk som
trafikkgenerator. Dette medfører
store press på leverandørene for å
få ned prisene til forbruker. En stor
supermarkedkjede kjørte 1. mai
2012 en kampanje hvor de opererte
med 50 % på alle varer. Dette førte
til krigslignende tilstander hvor det
ble rapportert om flere skadde.
Dette illustrer godt de mange
utfordringene Portugal har. Kjedene
i Portugal er svært konsentrerte,
de tre største har over 70 % av
detaljistmarkedet for klippfisk. Ekstreme priskampanjer på klippfisk
har resultert i et «normalt» men
ikke særklasses høyt salg i første
halvår av 2012. Salget har imidlertid

redusert lagerholdet som mange
satt på ved inngangen til 2012.
Kjøperne i Portugal ønsker i større
grad å forsøke å skyve lagerholdet
over til norsk side på grunn av svak
kapitaltilgang. Noen kjøpere er også
så dominerende at de kan sette
premissene og bestemme hvor
lagerholdet skal stå. Hvorvidt disse
kampanjene er heldige på lengre
sikt er et annet spørsmål. Det hjelper for omsetningen på kort sikt,
men klippfiskindustriene lider i et
fremtidsrettet perspektiv. Konsumet av klippfisk i husholdningene til
og med april 2012 er på samme eller høyere nivå sammenlignet med
2011 og 2010. Antall restaurantkonkurser har i årets to første måneder
økt med 56 %, derfor antas det at
denne sektoren kan bidra til å dra
ned totalforbruket av klippfisk noe.
Portugiserne har tradisjon med å
spise lunsj ute, men grunnet en
vanskelig økonomisk situasjon tar
flere i større grad med seg matpakke på jobb.
Portugiserne har i mange år vannet
ut klippfisken selv, og til tross for
at det nå er godt mulig å kjøpe den
ferdig utvannet, uten skinn og bein,
ønsker mange å gjøre det på egen
måte. Tilbyderne av klippfisk har
derfor fokus på hvor stort utbytte
man kan få ved utvanning da dette
er med på å differensiere produktet
i en vanskelig tid. Ferdig utvannet
klippfisk passer derimot veldig godt
inn på det moderne kjøkken hvor
det enkle og raske ofte foretrekkes.
Klippfiskens posisjon i Portugal kan
godt styrkes ved at man i enda større grad bygger bro mellom tradisjon
og klippfisk som et nyskapende og
svært anvendelig produkt også for
det moderne mennesket.
Store supermarkedkjeder fokuserer
ikke på å modernisere sine utsalgsteder, da pris er deres viktigste
virkemiddel. Utvikling av kategorier
innenfor klippfisk representerer
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derfor et vekstpotensial i Portugal.
De som klarer å skape verdier gjennom nye konsepter på klippfisk vil
kunne nå enda flere konsumenter,
og da gjerne nå ut til det yngste
segmentet der tendensene i dag er
at de nesten ikke kjøper tørket fisk.
Undersøkelser viser at 7 av 10 portugisere foretrekker norsk klippfisk.
Det er derfor viktig at opphavet
er synlig. Norske produsenter har
mulighet til å ta et sterkere grep
om markedet ved å merke sin fisk.
I dagens marked er det preferanser
for norsk fisk og det må utnyttes.
Samtidig er det flere som misbruker
det norske opphavet, noe som gjør
det vanskelig for forbrukere å velge
riktige produkter. God kommunikasjon ut i markedet skal ivareta
Norsk Klippfisks posisjon i dagens
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og framtidens portugisiske matkultur. Undersøkelser viser at smak og
flaking er de aller viktigste produktkriteriene når klippfisk lages, spises
eller som evaluerende kvalitet.
Klippfisk merket med logoen til
norsk sjømat skal skape koblinger til
unik smak, kvalitet og trygghet, akkurat det portugiserne verdsetter.
Til tross for nedgangstider i Portugal
ser det fortsatt ut til at portugiserne
prioriterer å spise klippfisk uavhengig av økonomisk uro. I Portugal
kan man fortsatt se lange køer av
mennesker på supermarkedene
der de etter nøye utvelgelse av et
klippfiskflak står i 15 minutter for å
vente på å få det kuttet og pakket.
Det er ikke rart at portugiserne
kaller klippfisken «o fiel amigo»,
som betyr trofaste venn. I Portugal
setter de stor pris på et godt måltid
med ekte klippfisk. Og hvem gjør
vel ikke det?
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FRA BOKNAFISK TIL SUSHI
av Ingebjørg Moe, Rådgiver Mat- og ernæring/Adviser food and nutrition, Norges sjømatråd
Sjømat er en av de mest mangfoldige og varierte matvaregruppe vi har. Den spenner fra kråkeboller og skjell til laks,
kveite og piggvar med veien om kongekrabber, reker, kamskjell og. I tillegg har vi etter hvert fått en mengde ulike produkter og noen av artene finnes i en mengde varianter. Ta bare torsken og silda, tørket, saltet, saltet og tørket, saltet og
røykt og marinert. Tradisjonelle norske retter er basert råvarer som er tilgjengelige over hele landet, fisk, rotgrønnsaker
og poteter. Eksport av norsk sjømat har ført med seg import av nye matretter, krydder og grønnsaker. Klippfisk er et godt
eksempel på det.

BOKNAFISK MED GULROTSTUING
Dette trenger du til 4 porsjoner:
600 g boknafisk, uten skinn og bein
1 l vann
1 ss salt, ikke hvis du bruker klippfisk
100 g bacon
2 ss smør

BACALAO A LA VIZCAINA
Bacalao a la Vizcaina, slik vi kjenner den i dag, er
grunnlaget for det som er blitt norsk bacalaogryte,
med mange variasjoner. Den opprinnelige Bacalao a la
Vizcaina er nesten umulig å lage slik den egentlig skal
være fordi sausen er basert på en liten grønn pepper
som kalles choricero og som ikke er å få tak i. Denne
pepperfrukten blir etter hvert rød og da tørkes den og
tilsettes retten. Dette er nok pepperfrukten som i en
del norske oppskrifter benevnes som spansk pepper,
og som vi feilaktig erstatter med rød chilli som gir en
annen og ikke så sterk smak.

Gulrotstuing:
5 gulrøtter
1 ss smør
2 ss hvetemel
3 dl helmelk
¼ ts malt muskat
eller hvit pepper
Salt
Tilbehør:
Kokte poteter

Foto: Esten Borgos

Slik gjør du:
Skjær fisken i serveringsstykker. Kok opp vann med salt,
legg i fisken, gi den et oppkok, skru ned varmen og la
fisken trekke til den er akkurat gjennomkokt, ca. 10
minutter.
Skjær baconet i terninger og stek det i smør til det blir
sprøtt.
Gulrotstuing:
Rens og skjær gulrøttene i små terninger. Kok dem
knapt møre i lettsaltet vann. Sil fra kokevannet.
Lag hvit fyldig saus av smør, mel og melk, rør inn gulrøttene og smak til med salt og muskat eller pepper.
Denne retten finnes i flere varianter både tørrfisk og
klippfisk blir brukt.

Flere oppskrifter og tips finner du på
www.godfisk.no

BACALAO
Dette trenger du til 4 porsjoner:
0,6 kg utvannet og renset klippfiskfilet
0,4 kg poteter
1 løk
1/2 dl olivenolje
1 rød paprika
2 ss tomatpuré
2 boks, 400 g, grovhakkede hermetiske
tomater,
2 fedd hvitløk
1/2 rød chili
1/2 ts pepper
Foto: Esten Borgos
kajennepepper
50 g oliven
persille
Slik gjør du:
Skrell potetene og løken og skjær dem i tynne skiver.
Skjær paprikaen i strimler og finhakk chili og hvitløk.
Varm olivenoljen i en gryte og rør inn tomatpureen.
Tilsett de hermetiske tomatene, vannet, hvitløken og
chilien. Bland godt og kok opp. Legg så klippfisk, løk
og poteter lagvis i sausen. Kok opp, la kjelen stå og
trekke/småkoke på svak varme til potetene er kokt. Rist
litt på kjelen i løpet av koketiden. Smak til med pepper
og kajennepepper om nødvendig. Legg i oliven etter
ønske og dryss litt persille på toppen rett før servering.
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TORSK I MANDELPOTETSUPPE
600 g torskefilet, uten skinn og bein
100 g spinat
8 ss hollandaise
1 bunt kjørvel, frisk
Suppe
300 g mandelpotet
1 løk
100 g purre
1 fedd hvitløk
7,5 dl fiskekraft
1 dl melk
Foto: Synøve Dreyer
50 g smør
1 dl rømme
salt og pepper
Slik gjør du:
Skjær fisken i serveringsstykker og grønnsakene i biter.
Surr potet, løk, purreløk og hvitløk i smør i 30 sekunder, hell så over kraft og melk. Kokes til alt er mørt
og potetene begynner å gå i oppløsning. Mos suppen
med en blender eller en håndmoser. Kok opp med
rømmen og smak til med salt og pepper.
Legg fiskestykkene i suppen og la trekke til fisken er
gjennomkokt. Varm opp litt vann og smør i en kjele
og ha i spinaten. La den varmes til den faller sammen.
Legg spinat i skålen og suppen rundt. Legg fisken på
spinaten og topp med et par skjeer hollandaise og en
kjørvelkvast.

SUSHI
Sushiris:
Dette trenger du til 4 porsjoner:
Diverse fra Bacheloren = 40 – 50 biter nigiri eller maki
sushi
ca. 8 dl tørr sushiris
Slik gjør du:
Skyll og vask risen i kaldt vann til vannet blir klart. La
risen ligge i bløt i 20 minutter i det siste skyllevannet.
Hell av skyllevannet og ha like mye vann som ris i en
kjele med lokk og la den koke godt i 3-4 minutter. Ta
risen av platen og skru varmen ned til laveste trinn og
la den trekke ca. 15 minutter til alt vannet er borte. Ha
så risen over i en bolle.
Eller kok sushiris etter
anvisning på pakken.
Marinade til sushiris:
4 porsjoner ris:
1/2 dl riseddik
1 ts salt
1 ½ ss sukker
Foto: Studio Dreyer-Hensley
Slik gjør du:
Bland sammen eddik, salt og sukker og rør til alt er
oppløst. Hell noe blandingen over risen og vend den
godt inn i all risen. Risen skal være klebrig og ikke bløt,
så juster dette ved å ha i mer marinade. Dekk den med
et fuktig kjøkkenhåndkle, slik at den beholder fuktigheten. Risen skal ha romtemperatur når sushirullene
lages.
Nigiri sushi:
4 porsjoner= 40 biter
500 g fiskefilet, laks kveite eller uer
4 kamskjellmuskler
Slik gjør du:
Skråskjær fileten, alltid mot trevlene i fiskekjøttet.
Skjær fileten i to til tre millimeters tykkelse. Fukt hendene med vann så risen ikke kleber på fingrene.
Ta en porsjon med marinert sushiris. Bruk gjerne en
spiseskje så får du like store boller hver gang. Form
risen til en oval ball. Legg litt wasabi på fileten og legg
så risballen over fileten. Snu biten slik at fileten ligger
oppå risen.
Form biten ved å presse langs sidene og på toppen slik
at risen og fileten fester seg til hverandre.
Det legges stor vekt på å anrette og servere sushi pent
og riktig. Det sies at en nigirisushi skal ha form som et
riskorn og aller helst skal riskorna ligge i en og samme
retning.
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MARTIN PEDERSEN

Planlagt Master i Fiskeri- &
Havbruksvitenskap og fiskeriteknologi, hvorav foreløpig arbeidstittel er «Implementering av ny
teineteknologi i de norske torskefiskerier». Etter master er målet
å få ta del i den fremtidsrettede
utviklingen som fiskeri- og havbruksnæringen står overfor.

Går ut i jobb etter bacheloren,
dersom jeg senere starter på en
master vil det nok bli markedsføring. Mitt mål for fremtiden er
å være med på å løse verdens
matmangel og få folk til å spise
mer sjømat. Dette ved å produsere sunn og smakfull sjømat i
ei bærekraftig oppdrettsnæring.

JÓAN KARL JOENSEN
Økonomiansvarlig
Kollafjørður, Færøyene

TATIANA AGEEVA
Artikkelgruppen
Russland, Arkhangelsk

VEGAR JAKOBSEN BÆHR
Artikkelgruppen
Østerbotn, Porsanger

I høst starter jeg på master markedsføringsretningen i fiskeri- og
havbruksvitenskap her i Tromsø.
Etter fullført utdannelse er planen
å dra tilbake til Færøyene for å
jobbe i oppdretts- eller fiskerinæringa, men mye kan skje på to år
og jeg holder alle muligheter åpne.

Master innenfor Marine næringsmidler – Fiskeri- og Havbruksvitenskap. Dette fordi jeg har lang
arbeidserfaring fra fiskeindustri
og studiet hjelper meg å utvikle
min kunnskap videre til et høyere
nivå. Med min russiske bakgrunn
håper jeg å få en jobb hvor jeg
kan bruke mitt morsmål og kunnskap om fisk.

Bli pappa i juni og flytte til Drag,
samboerens hjemsted i Tysford
kommune. Jobbe der et års tid
før retur til Tromsø og mastergrad med retning oppdrettsbiologi.

Bli Fiskerikandidat med master
innen oppdrettsbiologi. Etter
endt utdanning ønsker jeg å få
en relevant jobb innenfor næringen hvor jeg med min tverrfaglige og spesialiserte kompetanse kan være med å bidra til
videre utvikling i næringen.

Artikkelansvarlig
Indre Kvarøy, Lurøy kommune
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LARS DALHEIM
Artikkelgruppen
Tromsø
Ta en master innen fiskeri- og
havbruksvitenskap, mer spesifikt
marine næringsmidler. Skal også
få sett litt av verden.

EIRIK VATN FREDAGSVIK
Annonsegruppen
Frøya - Frøya Kommune
Planlagt master i Markedsføring
Fiskeri- og Havbruksvitenskap.
Håper å få en god jobb innen markedsføring av god norsk sjømat
etter endt utdanning.

TORGEIR NORDHEIM
Artikkelgruppen
Hillesøya, Tromsø kommune

LINN THERESE WAREM
Artikkelgruppen
Øksnes kommune

Fullføre master, helst innen fiskeriteknologi- eller redskapsrelatert
emne. Deretter vil jeg prøve å få
en spennende og utfordrende jobb
hvor jeg får bruk for utdanningen
min.

Master i oppdrettsbiologi. Ønsker en spennende og utfordrende jobb hvor jeg kan få bidratt
med både min kompetanse og
min kreativitet til videreutvikling
og optimalisering innenfor havbruksnæringen.

EIRIK HANSEN
Annonsegruppen
Sommarøy, Tromsø kommune

FREDRIK OLSEN
Annonsegruppen
Tromsø

Master i markedsføring og håper
videre på en jobb innenfor salg og
markedsføring av fisk.
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SIGURD
BENJAMINSEN

FREDRIK
FAGERBAKK

Bodø, Nordland

Narvik, Nordland

Jobbe i oppdrettsnæringen ei stund mens
jeg bestemmer meg for
eventuell Mastergrad.
Tar høyde på å bli fiskeriminister i 2030.

Planlegger master i
biologi eller økonomi.

HÅVARD TOGSTAD
Saltdal, Nordland
Planen er å ta en master i salg/markedsføring
og evt. ta ett år med
språkstudier. Deretter
prøve å få jobb innenfor
fiskerinæringen.
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NYTEK - FORSKRIFTEN
av Martin Pedersen og Maria Leitet, for Fiskerikandidaten
Oppdrettsnæringen har fra sin barndom og frem til i dag hatt en kraftig vekst. En av effektene ved at næringen har vokst
til det den er i dag er rømming av fisk. Tidlig på totusentallet så fiskeridepartementet behovet for å gjøre noe med
situasjonen og startet arbeidet med å utarbeide mer presise krav til tekniske standard for oppdrettsanlegg.

Som en følge av dette arbeidet
trådte NYTEK-forskriften i kraft 1.
januar 2004 og innførte krav til
teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg. NYTEK har fra 2004
og frem til i dag blitt revidert flere
ganger og omhandler hovedkomponentene flytekrage, flåte, lekter, not
og fortøyning.
Forskriften stiller som krav at alle
nye anlegg og nye hovedkomponenter som tas i bruk etter at
forskriften trådte i kraft skal være
produktsertifiserte. Forskriften
stilte krav om at alle anlegg som var
utplassert før forskriftens ikrafttredelse skulle ha dugelighetsbevis
innen 1. januar 2006. Dugelighetsbeviset var en overgangsordning for
eldre anlegg og opphørte 1. januar
2012.
Det er ikke fiskerimyndighetene
som gjennomfører inspeksjoner og
utsteder produktsertifikater, dette
er det akkrediterte inspeksjons- og
sertifiseringsorganer som skal utføre. Oppdrettere må overfor fiskerimyndighetene kunne dokumentere
at deres flytende oppdrettsanlegg
og hovedkomponenter har dugelighetsbevis eller produktsertifikat.
Forskriften viser ikke selv kravene
som må oppfylles for at det flytende akvakulturanlegget skal være
godkjent, men henviser til krav fastsatt i standarden NS-9415:2009.
Vi i fiskerikandidaten lurer på hvordan forskriften og dens krav fungerer i praksis og hva næringen selv

synes om NYTEK og NS-9415. For å
få svar på dette har vi kontaktet en
aktør fra næringen og stilt henne
noen spørsmål. Hildebjørg Åsvang
er produksjonssjef i Lerøy Vest,
og kjenner godt til fordelene med
innføringen av et slikt regelverk, og
utfordringene dette fører med seg.
Hun har også i samarbeid med FHL
holdt foredrag om muligheter og
utfordringer med det «nye» regelverket.
Da NYTEK kom, så du da på behovet
for en slik forskrift like sterkt som
myndigheter og de involverte aktørene hevdet det var?
Det er jo lenge siden NYTEK kom
og det var både rett og nødvendig.
NYTEK har bidratt mye til at næringen har utviklet seg i rett retning og
satt fokus på en del viktige områder
å ta fatt i.
Føler du som en aktør innen næringen at næringen selv har hatt
tilstrekkelig mulighet til å være med
på å utforme regelverket slik at det
er gjennomførbart i praksis?
Bransjeorganisasjonen vår FHL har
hele tiden vært involvert og det er
bra. Både standard og forskrifter er
jo også ute på høring, så vi har absolutt muligheten til å komme med
innspill. Etter hvert har standarden
blitt veldig «vanskelig» i den forstand at en ikke ser konsekvensene
i praksis. I tillegg er det store rom
for tolkning, noe som skaper ulik
praksis både i oppdrettsbedriftene
og i de organene som godkjenner.
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En konsekvens av det nye lovverket
er at aktører i næringen har måttet
bytte ut hele eller deler av hovedkomponenter. Hva mener du om
kravene som stilles til hovedkomponentene og oppfatter du noen av
de nye kravene som for strenge og
overdrevet?
Det er viktig med forutsigbarhet
for oss slik at når vi kjøper utstyr
(anlegg, fortøyninger, flåter) så har
det en levetid som vi kan stole på
og som vi ikke trenger utbedre pga
ny standard eller regelverk.
Synes du NYTEK og NS 9415 tar tilstrekkelig hensyn til lokale variasjoner langs vår langstrakte kyst (ising,
vær, temperatur etc)?
Standarden tar utgangspunkt i en
del målinger av strøm, vind osv. og
deretter utføres beregninger for
lokalitet og utstyr. Hvor gode beregningene blir, avhenger av hvor gode
målingene er og hvilke forutsetninger en legger til grunn. I tillegg legges det inn sikkerhetsmarginer for å
ta høyde for «uforutsette» hendelser og lokale variasjoner. Viktig å ta
med lokal kunnskap slik at målinger
og beregninger tas på rett sted.
En mulig konsekvens av det nye
regelverket er at det fra leverandørenes side blir lettere å fraskrive seg
ansvaret ved ulykker/ avvik etter
opprettelsen av en slik standard?
Hva er ditt synspunkt på dette
området?
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Når det rømmer fisk vil det alltid
være oppdretter som må fronte
det, både opp i mot myndigheter, presse osv. I gjennomgangen
i etterkant av hendelsen vil en
muligens finne årsaken, og om det
eventuelt er leverandører som
har ansvaret. Hovedpoenget med
NYTEK må være at utstyr lages så
godt og sikkert som mulig, og at en
tenker gjennom hva som kan skje i
bruk, ikke hvordan en eventuelt kan
fraskrive seg ansvar.
Ute i næringen er det mange
aktører med lang fartstid og mye
selvlært kunnskap. Denne kunnskapen samsvarer nødvendigvis ikke
med de nye kravene. Tror du det
kan bli et problem at disse aktørene
ikke henger med i svingene fremover og at det ikke fokuseres nok på
at de ute på mærkanten skal forstå
det nye regelverket og ut fra dette
agere dersom det oppstår uønskede
sitasjoner? Har næringen tilstrekkelig kompetanse til å håndtere de
nye forskriftene?
Det er viktig at alle bedrifter jobber systematisk med HMS og gode
rutiner. Prosedyreverket og avvikssystemet må være oppdatert til nye
forskrifter og regelverk. Viktig å ta
med de med lang erfaring, de har
en uvurderlig kunnskap og forståelse for de praktiske sidene av faget.

Det er fremdeles mye som ikke kan
læres kun på «skolebenken».
Såkalt menneskelig svik har vært
årsaken til flere rømninger den siste
tiden. Burde det vært stilt strengere
krav til menneskene, altså de som
daglig jobber med fisken, og ikke
bare til selve utstyret?
Ja, vi kan alltid bli bedre. I stedet for
bare å stille krav bør en jobbe aktivt
for rekruttering og utdanning av
personell til oppdrettsnæringen.
Åsvang tror i midlertidig at en mer
standardisert næring på sikt ikke vil
føre til en enklere ledelse på sikt, og
tror at det fortsatt er rom for individuell tolkning og handling blant de
akkrediterte selskapene. Men hun
påpeker at det likevel vil være en
mye større bevissthet på kvalitetssikring blant produsentene.

HILDEBJØRG ÅSVANG (42)
Lerøy Vest

FOTO: MARIT HOMMEDAL.
Utdanning: Bergen Ingeniørhøgskole; akvateknologi + økonomi for ingeniører

Er du redd for at videreutviklingen
av eksisterende arter og terskelen
for satsningen på nye arter vil bli
hemmet av disse reglene siden det
stiller strenge krav og medfører
høyere utgifter?

Arbeidserfaring:
Lift Up, 1994 -1996
Ewos, Kundekonsulent + produktsjef
1996-2001
AS Bolaks, Produksjonsleder Matfisk
2001-2009
Lerøy Vest, Biologisk controller, 2009-2010
Lerøy Vest, Produksjonsleder havbruk
2010 – d.d (Fra april 2012 produksjonsleder i
Sjøtroll Havbruk også)

Inngangsbilletten til å starte med
oppdrett er svært høg, det er
kapitalkrevende. Det er selvsagt
ekstra vanskelig for nye arter der
det er stor usikkerhet til inntjening

osv. Uansett hvilken art vi jobber
med må det skje på en ansvarlig og
seriøs måte.
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GADUS MORHUA`S SEXLIV GIR INNFLYTELSE PÅ
VIRILE OG FRISKE MENNESKER..
Et kåseri av Marius Knutsen, Fisker

Kvær vinter fra Barentshavet kjæm
de i flokk, amorøse, kjærlige og
sexsultene individer. Vi snakka ikke
om trålmannskap med heimlengsel, men skrei. Skrei i store donga
som e på tur inn te kysten førr og
dyrke sex og samliv. Eller gyting
som det kalles. Tenk den følelsen,
de har vært længe i ute i havet,
kjempet for og finne mat, kjempet
for å overleve barentshavets farer,
og levd i et sølibat uten tilgang til
kjønnslig omgang. Åsså er endelig datoen dær. Jippi, ferie! Vi skal
endelig på sexferie til kysten.
Ferien e igang og vi e kommen te
mars måned. Med uinnerlivan fuill
av rogn og melke kjæm torsken i
fuill fart, fæstn kainn byinn, skru
på sjarmen og hoill dæ kald, her
ska det stiftes nye bekjentskap. Vi
ska produsere millioner av onga
og BARNEBIDRAG det jer vi f*** i.
Det kan næsten høres ut som en
danseband-turne, men e nok Gadus
morhua`s årlie gyterunde å nytelsespræga ferie.
Men ka skjer på deinna ferien? De
fleste har vorre her før, og kanskje
møt de gamle kjente? E det konkuranse om kværaindre? Korsn
sjækka de opp kværaindre, og korsn
klar de så lætt å få sæ et nommer?
Joda, akkurat som i menneskeverden, e det imponering, loving og
lyging som gjeld. Mainnetorskan må
tøffe sæg og spre sjarm, mens kvinnetorskan kainn bære vælle å vrake
i det torskebeinet de kainn tænk
sæg å ha en afære med. Det heile
begynn som regel rolig med en
middagsinnbydelse, som ofte e det

sjømat og skalldyr, men ætter nån
skromphistoria om kor mange haia
den har overlevd, og kor tro den
e, at «akkurat du e deinn einaste
så betyr nåkka» og kansje han har
lovet bort noen pærler og skjell, så
utvikla det sæg videre til noe mer
intimt. Da begynner selve akten,
som starter med kjilende kjæling og
lett berøring, før det utarter sæg til
en het ultradramatisk elskov. Ja og
da går det ganske hæftig før sæg.
Det e mækti med både bevegelsa
å lyd i sveng, førr sælv om torsken
verka så en stille fesk uten lyd, så e
det nokk stønning og jamring når
de e i ælskinga, og de så har lytta
tell dissan lydan, sei det e en spesiell opplevelse..
Stats-torskelytter og tidligere gitarist Arnt Barry som fra 88-93 lyttet
og tolket torskesamleier, sier at
med et godt trænt gehør var det ingen problemer med å høre forskjell
på feks en serieorgasme light eller
en trippel multiserieorgasme. Og
bilder av akten viser at jo mere intense bevegelser jo mere lyd. Lyden
høres førrøvrig ut som grisegryint.
Men uinner deinna særmonien, når
hele kysten vår koke av dampende
og het sex under vann, ka skjer da
med oss varmblodige og lett opphissende uskyldige mennesker over
vannflata, som kun har lest om sexreiser i aktuell rapport og cats, men
aldri kunne tenkt sæg å bli stemplet
som den slags turist? Jo sælfølgeli
vi blir kåt. Å då mein æ margekåt.
Folk går a hængslan før å få sæ
et nommer. Torsken jer en mækti
inspirasjon og ælskovsløst te oss
meinneska, lætt påverskelig som vi
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e, utta ailt så skjer ruindt oss. Særlig
ting så har med vællvære og nytelse
å gjør.
I et lite privat forsknings intervju
med hobbynymfoman og kvinnebedårer Ken Axel, fikk æ dissan svar
om sexløsta under skreiens gyting:
- Ken Axel, med eget harem og en
umættelig appetitt på damer og
menn, ka mærska du på dæ sjølv
seksuelt, når gytinga e i gang og
du e vitne tell en ufattelig torske
knuillekongress utfør Lofoten og
Vesterålen??
- «Jo, det æ mærska e først og
fræmst at mainn får et slags sug
inni sæg, litt sommarfuggla i magen
og pompa jobba liksom litt fortar.
Og mainn ska ikje leite længe i
fantasian før mainn ser førr sæg en
het ælskov i alle situasjona, og det
kan gå litt utover de vanlige plikterne i hverdagen.. Dær mainn har
problemer med å både gå på butikk
og heinte post uten at mainn ber
ekspeditrisa med på en hyrdestuind. Så i løpet av mars april, bli det
mange spontannommer, så mainn
ikje ailtid har eillers i året. Å uttalige onga å aborta bli det jo åsså.
De har laga to bysta av mæg, deinn
eine har de sætt på fødeavdelinga
og deinn aindre på deinn lokale
abortklinikken.. men men, sånn e
det å leve nært kysten. Bære meter
uinna torsken. Mainn blir en del av
deinn».
En litt mindre viril mann (Max Roger, 47) sei at «det blir lættere pirringe, og mainn mærska på folket at
de går og skjula ei allmæktig trang
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tell elskov, men med en skamtarm
og sjenertheter, så blir det mæst
med egene fantasier. Å ønsker».
Vi feskera bli jo kansje ækstra opphissa i denna gyteperioden, men vi
har nu heildivis gyldig gruinn førr
å få oss et nommer så fort vi kjæm
på laind. Vi må jo sørge førr å ha go
feskeløkka når vi går ut igjæn, så
dæffør må vi ordne oss HAILL. Og
det e jo ikje så mange aindre måta
å ha det på einn og ha sæg et godt
gammeldags knuill. Di så har faste
kjærringe har det jo vældig greit, de
fær heim har sæ meddag. Og sei te
kjæringa at «nu må du kom å lægg
dæ meddagskvil kjære hustru». De
så har litt vanskelige hustruer uta
deinna «hauværsk generasjon», så
e det bære å tellføye: «ja førr du
veit uten haillet, så kainn vi ikje fær
te syden, du må avbesteille frisørtimen, og pælskåpa må vi bære
avertere i lokalavisen», di tingan så
nån feskarfruer så yte litt te kaillan,
kainn kjøpe førr haillpængan sine..
Då e det værre førr oss single, vi må
bruke samme metode så torsken,
med loving, lyging, resturanger,
amorøseriteter å ablegøyer, men
kanskje slite dobbelt så masse
førr samleie så torsken. Å det e
ikje ailtid lætt å vær en morsom
og amorøs feskar når mainn kjæm
trøytt å sliten i laind, så det ende
ofte med bære et uskyldig haindhaill. Som fungere bære halvparten
så bra så et kvinne/mann haill.
Heildivis e det kommen så langt i de
fleste feskerikommunan at dær e
nån egene haillerinner så kainn vær
behjælpelig med et nommer, å det
e snakk i at de ska bli statslønna fra
høsten av.
SEX E VEIEN TE SUKSESS (Rino Edmund Sildolfsen, 2004).
Det e masse feskelykke i haill, og
det e nok det vektiaste i norsk fes-

keri, før at det går bra. Men ka med
andre yrkesgrupper? Klart det e
vektig med haill dær å førr suksess!
Vi e jo ei bittelita gruppa som jobba
med det, førr å rekruttere haillet
vidre tell andre yrkesgruppe. Men
før ei lita gruppa e dettan vanskelig, siden det kræve masse arbeid,
økonomi og ikje minst telltru,
førr og få folk med. Så derfør bør
regjeringa sætte inn ressursa, førr å
få litt fortgang i haillrekrutteringa.
Det kainn være så enkelt som og få
det inn i studian tell feks feskeristudænta, med både teori og praksis,
få forska meire på det, la det bli
et eget fag, dær det bli låkka med
gode stipændordninge, bære før å
få i gang deinna vektige framtidige
revolusjon. Få haillet så naturlig så
mulig, få det fram i lyset, det vil alle
tjæne på te slutt. Både nytelses- og
karriæremæssig.
Vi må se framover, sex er kommen
meir og meir fram i lyset. Og då
må vi smi mens jærnet e varmt. På
50-tallet ville det vorr tykje umulig
å rekruttert haill videre. Då blei det
dyssa ner heile tida, og ailt sku skje
i smug, heilst bortgjømt i en fjøs.
Fikk du tak i et erotisk magasin,
va du heildi vest du så naken hud
meilla strømplænningen å skjørtkarmen, å når haill blei nævnt så va
det heilst ætter ei flaska vodka i lystig lag og fliring (Dan Sverre, 2000).
Nu e det blidd meir naturlig. I feskerikommunan e det ikje uvanlig å sei;
«næi ka du trur om i aften, ska du
kom bortover på en kjæft kaffe åsså
kainn vi Haille oss litt». «Vi ska nu
på sjøen i mårra, å du har vel muntlig eksamen, så vi har nu bægge
behov førr haill?». Eiller, (ei i 60-70
åran så kjæm i stua te kailn i bære
uinderkjoln): «Dærsken i mårra ska
æ på husmorbasaeren å spælle på
tombola og ta åre, så då e det bære
at æ har lykken me mæ. Ka du sei
edvart, ska vi sløkke tvn litt tidliar
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MARIUS KNUTSEN (29)
Fisker

Singel feskar fra Myre i vesterålen
Bodd heile live på Myre i naturskjønne å
sjarmerende omgivelsa.
Jobba som feskar på båt,
å trives kjæmpegodt med det

i kveild? Føræsstn så krakka æ en
viagra å hadde i sildgrynsuppa di te
kveilds, så det ska ikje vær han litjEdvart det ska stå på ..»
Så målet e å få dettan rekruttert
videre te større plassa, bya og ikje
nødveindivis bære feskerikommuna..
Vi træng haille, la det bli en naturlig
del av oss aille..
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FISKE-QUIZ

7. Hvilken av følgende arter har
indre befruktning:
a. Uer
b. Sei
c. Torsk

1. Når særlig Øst- og Sørlendinger
nevner «kolje» er det da snakk om:
a. Hyse
b. Kjønnsmoden torsk
c. Sei

8. Hvilken art har det latinske
navnet Gadus Morhua:
a. Sild
b. Sei
c. Torsk

2. En «fesshompe» er en:
a. Snabeluer
b. Breiflabb
c. Blåkveite

9. Og Clupea harengus er:
a. Sild
b. Sei
c. Torsk

3. En havmus, type hankjønn, har
hvor mange kjønnsorganer:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4, men bare 2 om gangen er
operative

10. I norsk loddefiske brukes det:
a. Garn
b. Line
c. Ringnot
11. Når fisk formerer seg kalles det:
a. Gyting
b. Egg- og melkeblanding
c. Hall
d. Stiming

4. Et annet navn på blåkveite:
a. Svartkveite
b. Blårygg
c. Blåtorsk

12. En nise er:
a. En fisk som lever pelagisk
b. I familiegruppen med tannhvaler
c. En delfin med kjegleformede tenner

5. Hvilken av disse er en laksefisk:
a. Sild
b. Makrell
c. Lodde

13. Laksefisk har en karakteristisk
a. Fettfinne
b. Utpreget snute
c. Melketenner
d. To eller flere kjønnsorganer

6. Dypvannsreka, som det fiskes
mest av i norske farvann, har følgende livssyklus:
a. Hann til hunn
b. Hunn til hann
c. Tvekjønnet

Alle foto: Trine Holm Larsen

Reke

Havmus
Sild
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Håbrann (Lamna nasus)
Håbrann finnes i nesten alle verdenshav både kalde
og tempererte og er utbredt over hele Norskekysten. I
norske farvann blir håbrann opptil 3 meter lang og ca.
200 kilo.
Det antas at den kan bli 30 år, hvorav veksten er
hurtig (15-20 cm/år) i første halvdel av livet mens
siste halvpart av levetiden vokser den bare et par
centimeter i året. Kjønnsmodning skjer hos hanner i
4-5 års alder og hos hunnene noe senere. Hunnene er
drektige 8 mnd. etter indre befruktning og slipper 1- 4
unger i mai- juni.

Håbrann har vært kommersielt utnyttet i Norge så
vell som i resten av verden som fersk og saltet, fryst
og tørket i tillegg til anvendelse i produksjon av olje
og fiskemel. Fangstene i Norge var på sitt høyeste på
1960- tallet hvor landingene utgjorde 650 tonn, mens
det i 2002 var registret 19 tonn.
Håbrann i Nordøst- Atlanteren regnes som én bestand
og nedgang i landinger sett i sammenheng med relativt store variasjoner i andre fiskerier, indikerer at det
vil ta 20-25 år å bygge bestanden opp igjen, forutsatt
et lavt fangstuttak. Arten er rødlistet i Norge som en
sårbar art og det er ikke tillatt å drive direktefangst på
arten i verken internasjonale eller i norske farvann.

Rødl
istet
Fasit
Quiz
1 A
2 B
3 C
4 A
5 C
6 A
7 A
8 C
9 A
10 C
11 A
12 B
13 A
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DIVERSE FRA BACHELOREN
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