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FRA REDAKTØREN
Av Hilde Karoline Haaheim
Foto: Oda Helen Bjørklund
Det hele startet på vårparten av
2015. En liten idé om å få Fiskerikandidaten opp å gå igjen ble
sådd, og en gjeng bestemte seg
for å fullføre denne tanken. Et
styre ble samlet, artiklene kom på
løpende bånd, og vips! Fiskerikandidaten 2016 var et faktum. Det
du holder i hånda nå er den 15.
utgaven av Fiskerikandidaten. Den
siste utgaven av Fiskerikandidaten
var i 2012, og det gjør oss veldig stolt over å ha fått liv i denne
tradisjonen på nytt. Endelig har
Norges fiskerihøgskole fått sitt
eget magasin igjen!
Hvem er vi?
Vi begynte på fiskeri- og havbruksvitenskapslinja i 2013 og
har et lite semester igjen før
bacheloren er i boks. Vi har hatt
mange forskjellige innfallsvinkler
for dette studiet: noen vil utfordre
nåværende fiskeriminister Per
Sandberg, noen vil bli forskere og
andre vil bli rike.
Reality check
Vi er 34 studenter igjen på kullet
som har hatt gleden av å oppleve
professorer og legender som har
hatt stor påvirkning på oss og vår
oppfatning av virkeligheten. For
ja, vi har lært om virkeligheten og
hvordan det virkelig står til ute i
næringa. Vi har blant annet lært
om redskapsbruk, fiskens biologi,
fiskesykdommer og akvakultur.
Visste du at torsken kan reparere
en sprengt svømmeblære helt av
seg selv?
For hvordan er ståa der ute? Det
har, som vanlig, vært et stort
medietrykk på fiskesykdommer
i oppdrettsnæringen i år der

ILA (intravenøs lakseanemi) og
lakselus har vært mye nevnt. Vi
har tilegnet oss kunnskaper om
alt fra fiskesykdommer til medikamentell behandling. Dette har
vært viktig for å kunne gi oss et
korrekt bilde av oppdrettsnæringa. Visste du at mindre enn 1 %
av oppdrettsfisken blir behandlet
med en antibiotikakur årlig, og
forbruket er redusert med 99 %
siden toppåret 1987?
Det er ikke mange år siden man
adresserte ingeniørmangelen i
Norge og reklamerte for dette på
ungdomsskoler og videregående
skoler hele Norge rundt – alle
burde jobbe med oljen! Som
mange av oss vet har det skjedd
store endringer innenfor denne
næringen, der flere av de store
mediene har dristet seg til å kalle
det «Oljekrisa i 2015». Gang på
gang har det samtidig vært søkerrekord på Norges fiskerihøgskole.
Årstallskonferansen 2015 fra
Sjømatrådet ga også oppløftende
tall: Vi eksporterte sjømat for 74,5
MRD kroner, leverte 36 millioner
måltider hver dag, og har en «all
time high» laksepris der prisen på
en slakteklar laks er p.d.d. høyere
enn prisen på et oljefat. Dette
er tall for fremtiden, og tall som
viser en næring i vekst. Behovet
for å tenke nytt, investere i ny teknologi og kunne sikre den beste
kvaliteten har aldri vært mer viktig for nasjonen vår. Visste du at
lille Norge ligger på andreplass på
listen over land som eksporterer
mest sjømat i verden?
Hjertesukk
Vi, studentene, begynte her av
mange forskjellige grunner, men

en ting har vi felles: Vi vil komme
med nye, friske øyne for å se på
potensielle løsninger, vi vil finne
det ultimate botemiddelet for
fiskesykdommene og vi vil endre
og forme framtiden! «Let’s face
it»: Vi er sjømatnæringas framtidige superhelter, og dere trenger
oss. Næringa trenger fortsatt en
hel del forskning og har en lang
vei å gå for å bli feilfri - men med
en kontinuerlig strøm av nye
studenter som brenner for å løse
problemene som næringen besitter har vi en god start.
Visste du at fiskerinæringa blir
kalt for professornæringa?
Beste hilsen fra Hilde Karoline
Haaheim

Tenk nytt, tenk ungt,
tenk studenter!
God lesning!
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FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAPSSTUDIET
Fiskeri og havbruksstudiet har de senere årene blitt mer og mer populært og i den sammenheng ønsker vi å finne
ut litt om studiet per i dag og i tiden fremover. Vi har valgt å snakke med utvalgte administrerende personer på
bygget.

Program
B-FISK 1.pri
B-FISK Startet

Kull 2009
35
23

Kull 2010
24
20

Kull 2011
31
39

Kull 2012
62
48

Kull 2013
68
62

Figuren viser antall søkere og antall som startet FHV studiet fra 2009 til 2015

Trenden når det gjelder antall søkere
har vært stadig økende de siste 5-6
årene og høsten 2015 var det rekordhøyt med 113 som hadde fiskeri og
havbruksvitenskap som førstevalg.
Grunnen til dette er flere. Blant
annet at det generelt har vært økt
fokus på sjømatsnæringens betydning for norsk økonomi samtidig som
det har vært en negativ trend innenfor petroleumsbransjen. Spesielt har
det vært gode rekrutteringskampanjer, skolen har godt omdømme og
navnet på studiet skiftet fra fiskerikandidatstudie til fiskeri og havbruksvitenskap.
Det er antatt at mengden søkere blir

å vokse i de kommende årene, i takt
med den økende betydning sjømat
vil få i tiden fremover.
Studiet er per i dag bygget opp slik
at alle som kommer inn på fiskeri og
havbruksvitenskap har felles fag frem
til fjerde semester hvor de så velger
studieretning; Havbruk, sjømatvitenskap, ressursforvaltning eller marked
og ledelse, for så følge den ut bacheloren.
Hele oppsettet er i dag under revisjon og det er nå snakk om at oppbyggingen av studiet skal endres slik at
disse fire retningene ikke lenger vil
bli aktuell. I stedet vil det bli ett opplegg for alle studentene på studiet

FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGEN I PRAKSIS
Bachelor-kullet var høsten 2015 de
første som fikk muligheten til å ta
emnet “fiskeri- og havbruksnæringen
i praksis” hvor studentene er tre uker
i praksis hos en bedrift i næringa.
Emnet var et pilotprosjekt arrangert
av Bjørn Petter Finstad og koordinator Ingrid Hovda Lien.
De tre ukene i praksis fordeles over
hele semesteret. Slik får studentene
et større mangfold i arbeidsoppgaver,
og emnet koordineres opp mot
andre emner. Alle bedriftene blir stilt
krav til, slik at studentene ikke kun
er ekstra arbeidskraft, men også får
et stort læringsutbytte av oppholdet
fra innsikt i bedriften til forståelse av
bedriftens plass i næringa.
Emnet har tre obligatoriske arbeidskrav. Senter for Karriere og Arbeidsliv
bidrar med opplæring i hvordan
skrive CV og søknad. Studenten
som skriver den beste søknaden til
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Kull 2014
84
61

ønsket bedrift får praksisplassen. De
to andre arbeidskravene handler om
å dele erfaringer fra sitt praksisopphold i form av skriftlig innlevering og muntlig framføring. Emnet
avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen.
Finstad forteller at det vil bli gjort
noen endringer med emnet kommende høst. Det vil blant annet være
flere bedrifter for studentene å velge
mellom, og det vil bli satt et større
fokus på å få muligheten til å delta
i fangstleddet, innenfor trål og kyst.
Det skal også være et krav at studenten skal gjennomføre et intervju
med en av bedriftens ledere. Siden
emnet har vært et pilotprosjekt, er
de absolutt åpne for innspill, både
fra studenter og bedrifter. Finstad
forteller at tilbakemeldingene fra
både bedrifter og studenter er at de
er fornøyde med erfaringen.

Kull 2015*
113
74

hvor så alle fagene per semester er
mer sammenflettet slik at en skal
oppnå større forståel-se av sammenhengen mellom de ulike aspektene
ved det marine felt (både havbruk,
forvaltning av ressurser, markedsdelen og sjømatproduksjon). Den nye
studieplanen vil ikke tre i kraft før
tidligst høsten 2017.
For å komme inn på studiet er det
ingen særskilte krav slik at det er
søkere som kommer rett fra videregående samt arbeidslivet. Opptakskravene vil ikke bli endret, men i
stedet er antall plasser på studiet
begrenset til 60. På denne måten
øker kompetansenivået i takt med
høye søkertall.
Bedrifter som samarbeider med NFH
om dette emnet:
- Akvaplan Niva
- Lerøy Aurora
- Brødrene Karlsen
- Sjømatrådet
- Sjømat Norge
- Norges Råfisklag
- Havbruksstasjonen i Tromsø
- Stella Polaris
- Cape Fish Group
- Nordlaks
- Nofima
- Tromsø Kommune
- SalMar Nord
- SALT
- Wilsgård Fiskeoppdrett
- Torskensenteret
- Nergård Senjahopen
- Nord-Troms- og Senja VGS
- Fiskeridirektoratet
- Ytterstad Fiskeriselskap
- Tustern kystrederi
- Norges Fiskarlag
- Havforskningsinstituttet
- Marine Harvest
- Norway Seafoods

Ønsker din bedrift å samarbeide
med Norges Fiskerihøgskole om
dette emnet, kontakt Emneansvarlig
Bjørn-Petter Finstad på e-post:
bjornpetter.finstad@uit.no
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FISK FOR LIVET
Av Kathrine Tveiterås, Instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole
“Feskerihøgskol´n sei du? E de
mange som utdanne sæ tell å bi
feskar fortsatt assa?” Jeg drar på
smilebåndet mens jeg vurderer
om jeg skal fortelle han om hvor
mange ulike og spennende karriereveier studenter fra Norges fiskerihøgskole har valgt, eller om jeg
skal nøye meg med å svare med
tall. Spørsmålet hans er uansett
godt. Fisk har tross alt alltid vært
en del av våre kystsamfunn. Hvorfor skulle man trenge utdanning
for å jobbe med fisk?
Det er et ordtak som sier “gi en
mann en fisk, så er han mett den
dagen. Lær en mann å fiske, så har
han mat resten av livet”. Det er et
flott ordtak, men virkeligheten er
mer kompleks enn som så. Overfiske med påfølgende adgangsregulering, rask teknologisk utvikling
og internasjonal konkurranse,
fiskesykdommer, lus og arealkonflikter. Både fortid og nåtid er full
av eksempler på at å gjøre det man
gjorde i går ikke nødvendigvis
er gangbart i dag. Kanskje er det
riktigere å si ”lær en mann, og en
dame å lære, så vet de hva de skal
gjøre når kriser og utfordringer
oppstår”. Det er dem som vet å
stille de gode spørsmålene, de vet
hvordan de skal sette sammen erfaringer og tilgjengelig kunnskap
til nye bærekraftige løsninger.
Utfordringer og muligheter i
sjømatverdenen kjennetegnes
av å være komplekse og uforutsigbare. De ligner fint lite på de
rene disiplinære øvelsene universitetsutdanninger gjerne er bygd
opp av. Fiskerikandidaten har
vært designet som en respons på
dette. Deres fremste kompetanse
skal være å kunne sette sammen

kunnskap på tvers av fagdisipliner, de skal ha god forståelse av
hvordan ulike elementer virker
sammen, og derfor også være
godt rustet til å forbedre og
videreutvikle det eksisterende.
Fiskerikandidatene finnes nå i alle
deler av sjømatsektorens verdikjede. Ikke sjelden ender de opp
i ledende stillinger, nettopp fordi
de evner å integrere kunnskap og
ferdigheter.
Også Norges fiskerihøgskole
må være læringsvillig for å møte
behovene i framtidens sjømatnæring. Utviklingen i sektoren er
rask, og i langt større grad enn før
fokuseres det på at de gode løsningene trolig ligger imellom ulike
ekspertiser og erfaringer. Studentene har guts nok til å fortelle
oss at hauger av ulike kurs ikke
nødvendigvis gir dem kompetanse
på å koble disse sammen. De er
kløppere på digitale hjelpemidler,
og i den virtuelle verdenen pågår
de store og små diskusjonene om
sjømatnæringas framtid daglig.
Både sektoren og studentene er
tjent med at utdanningen er godt
tilpasset arbeidslivet, enten deres
framtidige arbeidsplass er i næringa, i forvaltningen eller i en
forskningsinstitusjon.
Under merkelappen Simfish er
fiskeri- og havbruksstudiet derfor
under revisjon, og skal bidra til
enda bedre hoder og hender til en
næring med fantastiske framtidsutsikter. Prosjektet består av tre
deler. For det første har vi innført
et praksiskurs. Dette gir studentene en autentisk forståelse av
sjømatnæringas reelle problemstillinger, og en større forståelse
av relevansen av egen utdanning.

Kathrine Tveiterås
Instituttleder
Norges fiskerihøgskole
For det andre skal vi i større grad
simulere den virkelige verden i
undervisningen. Basert på scenarier hentet fra forskere, næringa,
forvaltninga, politikken, miljøet
og samfunnet for øvrig, skal
studenter bruke problemløsningsmetoder som rollespill og prosjekter sammen med andre aktører.
For det tredje skal det utvikles et
spill som kun kan mestres gjennom å sette sammen spesifisert
kunnskap og kompetanse fra de
ulike kursene programmet består
av. Spillet vil med andre ord fokusere på de utfordringer som ikke er
knyttet til ett kurs eller en disiplin
alene. Kompleksiteten i problemstillingene vil øke i tråd med
studentenes progresjon.
“Feskerihøgskol´n sei du? E de
mange som utdanne sæ tell å bi
feskar fortsatt assa?” Jeg skulle
svart, ”ja, flere og flere faktisk. Du
vet, å lære å lære, og lære på tvers
er eneste veien til å ha fisk for
livet”.
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KYSTENS HUS - ÅPEN, EKTE OG RAUS
Av Karina Mortensen, student ved NFH
Alle foto: Oda Helen bjørklund
Tromsø er en by som er bygd opp
av fiske gjennom over 200 år. I
løpet av den tiden har Tromsø
kommet stadig tydeligere frem på
verdenskartet. Spesielt de siste
årene er byen blitt løftet opp som
en sjømat- og forskningsby med
god hjelp fra store aktører som
Universitetet i Tromsø, Nofima,
Norges sjømatråd og Råfisklaget.
Men det har vært en ting som
har manglet i denne byen. Eller
rettere sagt et sted, der havbruk,
fiskeri og kunnskap kan møtes for
å skape nye strømvirvler av innovasjon, kreativitet og kunnskap
i et felleskap med flere aktører
med kompetanse innenfor sjømat. Dette stedet er nå en realitet. Bygget ble ferdigstilt i 2015,
og står sentralt i Tromsø sentrum
rett ved det berømte monumentet fiskeren på Stortorget. Det
er store fremtidsplaner for dette
stedet ved å skape en åpen, ekte
og raus flerbruksarena for hele
befolkningen, og navnet er Kystens Hus.

Målsetting
Fokuset for Stiftelsen Kystens Hus
er rettet mot fiskeri- og havbruk,
arktisk- og kystnært landbruk,
næringsutvikling, kunnskap og
innovasjon. Målet med Kystens
Hus er å fremheve Nord-Norges
stolthet, kysten vår, våre tradisjoner og den drivkraften med
innovativ vekst som eksisterer i
bransjen. De vil rette et fokus mot
barnehage, skole og studenter
ved å etablere et utstillingsvindu,
en moderne arena for kunnskapsformidling. Besøkende kan få en
omvisning i utstillingene deres og
la de utforske deres arena, der
temaer som fiskeri og havbruk,
sjømat og helse står sentralt.
Videre kan besøkende utforske
det store saltvannsakvariet, for så
og kanskje, om det lar seg gjøre,
ta de med på produksjon av f. eks
fiskekaker i Kystens Mathus. Det
siste skal være spesielt rettet mot
barnehagebarn og barn i småskolen. De ønsker å være en faglig
vekst for studenter og samtidig
la studentene komme
nærmere næringslivet
som er deres framtid.
Dette gjelder spesielt fiskeristudenter, men også
økonomistudenter.
Arkitektur
Kystens hus er allerede
en bauta i sentrum av
Tromsø og arkitekturen
på det praktfulle og omdiskuterte bygget er skapt
av Naarud Stokke Wiig AS
med EcoNor som entreprenør. Formen og fargen
skaper liv i bygget. Hver
årstid har forskjellige lys-
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Dragøy AS er kjent i bybildet etter flere
tiårs drift i Tromsø. Nå har de fått plass
på Kystens Hus med deres store fiskedisk,
ikke langt fra der akvariet blir stående.

settinger og sammen med nedbør
i form av snø eller regn, skaper
det et unikt uttrykk i fasaden.
Med Tromsøs herlige måkeskrik
i bakgrunn og lukten av ferskfisk
fra kaikanten, kan du bare lukke
øynene og nyte en kopp kaffe og
en god lunsj eller middag på uteserveringen som kommer i løpet
av året. Her vil du få en følelse av
at du er langt ute på den nordnorske kysten, men hvis du ikke
ser en fisk i sjøen fra kaikanten
ved uteserveringen, så kan du
bare snu deg og ta et blikk inn i
restauranten. Der vil du kunne
beskue fisk fra polare områder i et
akvarium som er 18 meter langt,
2,5 meter bred og 2,5 meter høyt.
Disse fiskene vil ikke havne på
matfatet til noen av gjestenes,
men leve et godt og harmonisk liv
og få all den omsorg og kjærlighet
de trenger av dyktige fiskepassere
fra Polaria, et opplevelsessenter
for arktiske marine dyr.
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Bygget har 12.500 kvm fordelt
på seks etasjer og en kjeller, og
det var en prislapp på rundt 350
millioner kroner. Det er ca 300
kontorplasser med kompetansefylte aktører som Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge, Nordeng

Norges Råfisklag (40% eierandel),
SIVA (30% eierandel) og Utstillingsplassen Eiendom (30% eierandel). Kystens Hus AS har ansvaret
for framleie og kommersielle aktiviteter i bygget, herunder utleie
og drift av møterom og kantine,

Dette er de ansattes kantine. Fort gjort å glemme seg bort fra møter med
denne utsikten til lunsjen.

AS, Fiskeri- og havbruksnæringens
forskingsfond, Lerøy, Gratanglaks,
Fiskarlaget Nord, Hermes AS,
HK Reklame, Norges sjømatråd,
Norway prawns, Salmar, Norges
Råfisklag, Sjømat Norge, Fiskebåt,
Coop Prix og Kystens mathus som
inneholder Mydland og Dragøy
som er hhv. kjøtt- og fiskebedrifter i Tromsø.
Til sommeren 2016 flytter også
Nordea inn i hele sjette etasje, og
revisjonsselskapet BDO flytter inn
i tredje etasje. Etter hvert kan det
kanskje være mulig med utleie
av lokalet på det åpne markedet.
Hvorfor ikke leie den til bryllup,
bursdag eller en studentfest? Her
har du byens flotteste utsikt mot
Ishavskatedralen og Tromsøbrua
når du nyter et godt måltid, kanskje bestående av lokal sjømat.
Eierskap
Eiendomsselskapet Stortorget 1
AS er eier av Kystens Hus. Eiendomsselskapet består av tre eiere;

mens Stiftelsen Kystens Hus har
ansvar for formidlingsområdet og
amfiet.

Utstillingene på huset består
av tre avdelinger som kalles
Akademia, Villfisk og Havbruk.
Akademia står klar til bruk og er
allerede godt mottatt av både
unge og voksne. Det er investert
3 - 4 millioner på framtidsrettet,
interaktiv og innovativ teknologi. Designet på teknologien har
en sammenheng i designet med
utsiden av bygget, så her snakker
vi vel gjennomført arbeid. Ved
å bruke lokale leverandører har
de vist at det eksisterer mye
kompetanse i Tromsø på topp
nivå. Aktører fra Tromsø som har
jobbet frem resultatene vi ser i
dag ved Kystens Hus er Plus Point,
Rød Tråd Reklamebyrå, AV Fusion,
Marc & Stella ANS, UiT/BFE-fak.,
Nofima, Havforskningsinstituttet
og Tromsø universitetsmuseum.
Målet med denne arenaen er å
samle barn og unge, men også
alle andre aldersgrupper, til å leke
seg gjennom kunnskap om fiskeri
og havbruksindustrien. Foreløpig
er det kun tekstet på norsk, men
det vil etter hvert komme teksting
på engelsk og tysk.

Amfiet og utstillinger
Amfiet er et samlingspunkt midt
i bygget der det er mulig for alle
å holde foredrag, presentasjonUtstillingen som nå er i avdeliner, mm. Bilder og film om fiskeri,
gen for villfisk, er en midlertidig
havbruk og sjømat ruller over
utstilling som er på utlån fra
Amfiets storskjermer. Amfiet er
Tromsø museum. Her skal det
også en plass der mennesker kan
settes opp en villfisk-utstilling
ta seg en pause med en kaffe eller med innholdsleverandører fra
is som de har
kjøpt på Kystens
Mathus, eller
på Iskanten, et
utsalgssted for
is, slush og andre
herligheter. Eller
bare rett og slett
vente på bussen.
Det er ingen tvil
om at dette er
en arena som er
åpen for folket.
F.V: Prosjektleder Eivind Burkow og Markedssjef Merethe
A.H. Forfang, begge i Stiftelsen Kystens Hus, foran utstillingen Akademia.
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blant annet Norges Råfisklag,
Norges Sjømatråd, Fiskeridirektoratet og BarentsWatch. I tillegg
til Stiftelsens villfiskprosjekt skal
rederiet Hermes inn med eget
visningsareal. Her skal det vises
live fra fiskebåten som skal gi
besøkende og ansatte en opplevelse av hvordan hverdagen til
fiskerne utarter seg. Det er et mål
om å få ferdig denne avdelingen i
siste kvartal av 2016.
I Havbruksutstillingen skal det
også sendes live, men her skal
det være samarbeid med et
oppdrettsanlegg. Hvilket anlegg
det blir er ikke klart ennå da det
ventes på godkjenning av visningskonsesjon. Utover dette skal
Havbruksutstillingen formidle
havbruksnæringa fra A til Å.
Framtidsutsikter
Kystens Hus skal også jobbe mot

næringsutvikling. Stiftelsen
Kystens Hus har per
i dag gått inn i samarbeid med Arktis
Marint Forum og
ønsker å være bidragsytere til å etablere en
sjømatklynge i Tromsø.
Dette arbeidet ses i
et femårsperspektiv.
Det jobbes også med Villfisk med utstilling på utlån fra Tromsø museum.
å få til et samarbeid
med turistnæringen
tiviteter. Mye av veien her blir til
og danne et naturlig stopp og
mens den blir gått. I løpet av 2016
knutepunkt for turistene der de
ønsker de å bli enda mer tydelig i
kan få en introduksjon om utbybildet og det er i markedssamviklingen i næringen samt at de
menheng planlagt en storslått
kan få kortreist mat fra råvarelev- offisiell åpning av huset før påske
erandører som allerede eksisterer 2016. Noe sier meg at vi må følge
på huset.
med på nyheter fra Kystens Hus,
for der kommer det til å skje mye i
Gründerfase
fremtiden. De vil være et naturlig
Stiftelsen Kystens Hus er i en
møtepunkt for næringen og folket
gründerfase, jobber med å etaog dette vil skape mer liv igjen i
blere organisasjonen, drift og aknord-byen av Tromsø sentrum.

Foto: Edvind Møgster

Hver dag er de
med på å mette
rundt 10 millioner
mennesker
Flere tusen norske fiskere har som levevei å
fiske sild, makrell og andre pelagiske fiskearter.
Hver eneste dag leverer de nok fisk til å mette
rundt 10 millioner mennesker. Sildelaget selger
all fisken og bidrar til at fisket er bærekraftig
også for de neste generasjonene.

Til tjeneste
sildelaget.no
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FISKERIHØGSKOLENS NYE STUDENTER
Som en smakebit på hvorfor man studerer Fiskeri- og havbruksvitenskap har vi spurt noen av Fiskerihøgskolens førsteklassinger om hvorfor de har valgt å studere Fiskeri- og havbruksvitenskap.
1. Hva var det som gjorde at du valgte en utdanning innenfor marin sektor og hvorfor falt valget på Norges Fiskerihøgskole?
2. Hvilken fordypningsretning er det du tror du blir å sikte på? Ønsker du å ta en mastergrad?
3. Hvilke forventninger har du til studiet?
4. Har du noen erfaringer fra arbeidslivet innenfor marin sektor?
5. Hva tror du er fordelene med å ha en slik tverrfaglig utdannelse som fiskerikandidatstudiet er?

Natja Røine
Østebø (19 år)
Karmøy
Kull 2015

1. Jeg har alltid hatt en stor interesse
for havet og tenkte først å studere
biologi for etter hvert å bli marinbiolog. Da søknadsfristen nærmet
seg innså jeg at drømmen ikke var å
forske, og da jeg ved en tilfeldighet
oppdaget fiskeri- og havbruksvitenskapsstudiet ved NFH så jeg en
mulighet til å kombinere flere interesser, da studiet er svært tverrfaglig.
2. Per i dag er planen å ta fordypningsretningen marked og ledelse,

Ole Troland
(22 år)
Fra Austevoll
Kull 2015

1. Jeg kommer fra Austevoll, en kommune der mesteparten av næringen
kommer fra fiskeri og oppdrett. Jeg
synes hele spekteret innen fiskeri
er spennende, og har lyst å ta del
i den videre utviklingen. Det er
oppdrettsnæringen som tiltaler meg
mest, da jeg kommer fra en familie
som driver ett eget oppdrettselskap.
Jeg valgte Norges Fiskerihøgskule
på grunn av den tverrfaglige utdanningen man får igjennom studiene.
Dette åpner opp for enormt mange
muligheter når en senere skal ut i
jobb.

men jeg må sette meg mer inn i de
ulike retningene før jeg tar et endelig valg. Utdanningen fokuserer
veldig mye på Nord – Norge. For
meg er det viktig med en grad som
ikke låser meg fast og som gjør at jeg
også kan jobbe i Sør – Norge eller
andre steder i verden. Jeg vil at den
fordypningsretningen jeg velger skal
gi meg mest muligheter, foreløpig
vet jeg ikke hvilken retning dette er.
Planen er å fullføre bachelorgraden
og komme meg ut i arbeidslivet,
etter å ha opparbeidet meg erfaring i
næringa er det ikke umulig at jeg tar
en master.
3. Mine forventninger til studiet
er at den gjør meg godt rustet til å
arbeide i en svært skiftende næring.
Relevante fag, flinke forelesere og
2. Er ikke helt sikker på hvilken
retning jeg skal velge enda, men
per dags dato er det marked og
ledelse som er planen. Jeg ønsker å
ta mastergrad, det å spesialisere seg
innen ett område er absolutt en bra
ting i en næring som blir mer og mer
spesialisert.
3.Har forventninger om å få ett bredt
syn på sjømatnæringen. Det å kunne
forstå de forskjellige leddene innen
både fiskeri og oppdrett er utvilsomt
en fordel når en skal ut i jobb. Samhandling og forståelse på tvers av
næringene er viktig, og vil i fremtiden være med å bidra til utviklingen
i norsk sjømatnæring. Med tanke
på dette vil fiskerikandidater kunne
være med å forme sjømatnæringen i
fremtiden.
4. Ja, da vi har ett oppdrettsselskap

hyppige ekskursjoner har så langt
vært med på å gjøre at jeg har fått
mine forventninger oppfylt, og jeg
er fornøyd meg valget jeg har tatt.
Jeg håper jeg sitter igjen med den
samme følelsen når studiet er fullført
og jeg skal ut i arbeidslivet.
4. Nei.
5. Jeg tror det er en stor fordel å
ha en tverrfaglig utdannelse i næringa siden man får «hele bildet»,
både de samfunnsvitenskapelige og
naturvitenskaplige aspektene ved
den. At utdanninga er tverrfaglig gjør
også at man kan arbeide i ulike deler
av næringa og det kan være lettere å
endre retning etterhvert.

i familien har jeg jobbet en del med
oppdrett. Fra jeg var 13 år gammel jobbet jeg fast som helgevakt
annenhver helg, samt sommervikar.
Etter endt videregående utdanning
jobbet jeg i fast stilling som røkter/
driftsoperatør i 2 år. Jeg har i tillegg
til dette hatt meg noen turer på ringnotsnurper, fisket etter makrell med
sjark, samt en sesong på garnfiske
etter torsk i Lofoten.
5. Som tidligere nevnt tror jeg at den
tverrfaglige utdanningen man får
gjennom fiskerikandidatstudiet gjør
at man vil ha en bredere forståelse
for hele sjømatnæringen. Man vil
kunne bekle flere ulike jobber enn
det en kunne gjort om man gikk ett
mer spesialisert studie. Det å kunne
forstå påvirkningen de forskjellige
delene av næringen har på hverandre vil og være en fordel.
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FISKERIKANDIDATENE, HVA GJØR DE NÅ?
Vi må innrømme det – vi er nysgjerrige på hva tidligere fiskerikandidater gjør nå! Hvilke retninger og
muligheter har man etter endt studie, og hvordan kan veien se ut videre? Vi har kontaktet uteksaminerte
fiskerikandidater og spurt dem om hvorfor de valgte en marin utdanning og hvordan arbeidslivet var
etter endt studie.
1. Hva var det som gjorde at du valgte en utdanning innenfor marin sektor og hvorfor falt valget på Norges Fiskerihøgskole?
2. Hva synes 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 satsningsområdene som fiskeri- og havbruksnæringen bør fokusere på for fremtidig
utvikling?

Terje Antero Olsen (26 år)
Kull 2010
•

Nåværende stilling:
Account Manager i Norway
Seafoods AS.

1. Jeg har bestandig vært interessert i fiskerinæringen og jobbet
i noen år med oppdrett av laks,
så interessen for faget har hele
tiden vært der. Det var ikke før
et familiemedlem gjorde meg
oppmerksom på studiet at jeg faktisk vurderte å studere noe innen
fiskeri.
2. Jeg likte tverrfagligheten som
er på dette studie. Jeg tror noe
av det viktigste vi tar med oss fra
studiet er at vi kan litt om alt. Det
gjør at du jobbe innen mange forskjellige yrker og retninger, men
fortsatt forstå det store bildet. Det
er dette som skiller fiskerikandidatstudiet fra andre utdanninger.
3. Utfordrende, men givende!
Det gikk fra 2 – 3 timer om dagen
til 10 timer om dagen. Det stilles
krav til deg hele tiden og arbeidet
du gjør er viktig for bedriften.
Jeg var meget glad at jeg hadde
den faglige og sosiale bakgrunnen som et univsersitet gir da jeg
startet i jobben.
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I dag trenger næringen flinke
folk som ønsker å stå på. Nyutdannede må tørre å tenke nytt og
utfordre næringen. Jeg tror også
språk blir veldig viktig i årene som
kommer. Jeg angrer sterkt på at
jeg ikke brukte noen timer på å
lære meg spansk eller portugisisk
når jeg gikk på universitetet. Tenk
å kunne dratt sørover når vinterstormene treffer Norge!
Det kan alltids være utfordrende
å få jobb etter fullført utdanning,
uansett hvilken hvilket yrke man
ønsker seg. Har man holdt tett
kontakt med næringen gjennom
studiet og møtt på relevante
aktører så blir det lettere. Jeg
fikk meg jobb gjennom kontakter
jeg traff på arrangement i regi av
universitetet.

4. Rekruttering! Det gjelder å
finne tak i de riktige menneskene,
både de som kan tenke nytt og
utvikle næringen i nye retninger,
men også dyktige mennesker
som være med å bidra til næringen i dag. Næringen må være
bærekraftig, nyskapende og lønnsom, men alt dette løses gjennom
å få de rette menneskene inn i
næringen.
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Håvard Høgstad (41 år)
Kull 1993
•

er det viktig å være engasjert og
lærevillig, også er det alltid greit
å kunne vise til en viss arbeidserfaring utenom studiene. Selv om
karakterene kanskje ikke betyr alt
alene, er dette også en viktig del
av totalbildet.

Nåværende stilling:
Daglig leder i Arnøy Laks AS

1. Skal man bli god må man interessere seg for faget. Jeg er født
og oppvokst på yttersida av Senja,
og tok beslutningen om å ta en
fiskeriutdanning tidlig i ungdomskolen. Familien har hele tiden
vært involvert i fiskerinæringen og
næringen ble framsnakket gjennom hele oppveksten. Fiskerihøgskolen i Tromsø var det naturlige
valget ettersom dette var tilbudet
som var nærmest – i tillegg kjente
jeg et par som hadde startet på
utdanningen og som ga gode
tilbakemeldinger.
2. Studiets oppbygging var kanskje litt mindre målrettet enn
forventet det første året, men
i ettertid skjønner man jo at de
generelle realfagene var nødvendige for å komme videre med de
mer fagrelaterte kursene senere
i studiet. Utover det synes jeg
studiet var hadde et bra innhold.
Man har jo faktisk ikke valgt
en yrkesutdanning. Den faglige

bredden har først og fremst gitt
gode basiskunnskaper, en god
ballast for hurtig kunne tilegne
seg ny kunnskap og komme faglig
på høyden i de fleste områder av
fiskerinæringen. Det har hatt stor
verdi for meg.
3. Det var greit å starte i arbeid.
Studietiden var en artig tid, men
det var deilig å slippe lese- og eksamenspresset. Jeg fikk jobb stort
sett med en gang, og har fått nye
spennende utfordringer hele tiden. Det er nok lurt å skaffe seg litt
erfaring fra næringen underveis i
studiene, rettet mot det man har
lyst å holde på med. Jeg begynte
å jobbe som fiskerirådgiver i bank
like etter studiene. Dette ga meg
hurtig innblikk i mange spennende bedrifter. Som nyutdannet

4. Vi bør fortsette å forvalte
kystsonen og norske fiskeressurser på en bærekraftig måte.
Kanskje må vi slutte å tro at vi
kan tvinge en syklisk næring, som
er 100 prosent prisgitt naturens
betingelser, innenfor en industriell A4-ramme og kanskje bør vi
bygge kunnskap som i større grad
tar dette perspektivet med seg.
Jeg tror dessuten at vi bør fokusere på å få forankret forståelsen
for at vi må være på høyde med
situasjonen til enhver tid. Mange
av utfordringene vi har strevd
med både innenfor tradisjonell
fiskerinæring og innenfor havbruksnæringen, har oppstått for
at vi ikke har sett omfanget av
problemene tidlig nok. Også må
vi være offensiv, der vi går med
hevet hode og er stolte av å jobbe
i en næring som er så fremtidsrettet og positiv som norsk
sjømatnæring faktisk er.

Tromsø Havn er en av Norges
største fiskerihavner!
I 2015 anløp over 2.800 fiskerfartøy byen og i 2014 ble
det lastet og losset rundt 400.000 tonn fisk i kommunen.
Tromsø har en velfungerende servicenæring som bidrar til å
gjøre oss til en effektiv og god havn. For å styrke byens
posisjon som fiskerihavn er vi nå i gang med å legge til
rette nye maritime næringsarealer med nødvendig kapasitet
til blant annet terminal, fryselager og servicefunksjoner.
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Jóan Karl Joensen (28 år)
Kull 2009

Fiskeri- og oppdrettsnæringen er
store næringer på Færøyene, så
med en master i fiskeri- og havb• Nåværende stilling:
ruk var det ikke vanskelig å få seg
Produksjonsplanlegger og
jobb. Men en god utdanning er
utvikler på lakseslakteri (Hidingen garanti for en relevant jobb,
denfjord på Færøyene)
for næringen må vite at du eksisterer før de ansetter deg. Gjen1. Jeg har alltid hatt stor interesse
nom hele studietiden og spesielt
for naturen, spesielt fiske, jakt og
mot slutten er det derfor viktig
fjellturer. Jeg er også oppvokst
for mindre bedrifter, samtidig
med aktiv deltakelse i relevante
i en familie, der fiskeri har vært
som mere spesialisering innen
arrangementer for næringen.
i fokus, og derfor var en fiskervisse fagfelt er gunstig for større
Dette skaper kontakter og gir deg
iutdanning i naturvakre Norge
bedrifter. På Færøyene er fiskeret bilde av hva som rører seg i
et opplagt valg for meg. Fiskeriibedriftene forholdsvis små, og
næringen. Gjennom studiet er det
høgskolen i Tromsø har et godt
derfor verdsettes tverrfaglighet
fort å stirre seg fast i pensum og
omdømme på Færøyene fra de
hos studenter som fremtidige
eksamen, men ute i den virkelige
mange færøyske studentene, som medarbeidere. Hvor finner du
verden er det ikke kun karakterer
var i Tromsø på 80- og 90-tallet,
for eksempel en nyklekt massom teller. Næringen etterlyser
og derfor valgte jeg å studere
tergradsstudent med generell
studenter med et med stor inher. De senere årene har det
forståelse og viten om fleste asteresse og pågangsmot for deres
vært færre færøyske studenter i
pekter i fiskeri- og havbruksnærin- fagfelt, og med dette følger som
Tromsø, men det gode omdømme gen, samtidig som studenten har
oftest et rimelig godt vitnemål.
har skolen fremdeles.
spesiale i økonomi - det må være
4. Det viktigste satsningsområde
en god sammensetning!
2. Før studiestart satte jeg meg
for fiskeri- og havbruksnærinrimelig godt inn i studieoppbyg3. Det var en helt fantastisk
gen bør være opparbeiding av
ningen, så generelt stemte utdan- følelse å bli ferdig med fiskerimer kunnskap i næringen. Dette
ningen godt overens med mine
kandidatstudie og komme seg
omfatter ansettelse av flere
forventninger. Utdanningen var
ut i jobb. Veldig godt med nye
innovative personer med høyere
og er fremdeles veldig tverrfaglig
utfordringer, å bli kjent med nye
utdanning (for eksempel fiskeriog dette synes jeg er en stor forpersoner og en inntjening som
kandidater), men også mere kursdel med tanke på jobbmuligheter er større enn studiestøtten. Men
ing og oppfordring til nytenkning
i fiskeri- og oppdrettsnæringen.
studielivet er altså en fantastisk
hos de nåværende medarbeidere
Generelt vil jeg påstå at persontid med utrolig stor frihet, så alle
med lang og dyrebar erfaring.
lig tverrfaglighet er svært viktig
dere studenter – nyt studielivet!
Med en satsing på kunnskap og
nytenkning vil aktuelle temaer
vedrørende fremtidig bærekraft i
både oppdretts- og hvitfisknærino
exy.n
s
r
e
k
gen være lettere å håndtere.
fis
www.
Vekst i oppdrettsnæringen forutsetter fokus på problemstillinger
knyttet til bekjempelse av lus,
Følg med på Norges mest sexy næring!
effektive og rømningssikre proSom student får du gratis tilgang til våre ledende
duksjonsmetoder og nye omega-3
sjømatpublikasjoner og 50% rabatt på e-avis og
kilder i oppdrettsfôr. Utsiktene
papiravis.
for volumvekst i hvitfisknæringen
er ikke store, så fokus bør derfor
Registrer deg på: www.fbfi.no/student
settes på økt verdiskapning i form
av effektivisering av industrien på
land sammen med mer satsing på
kvalitet og bedre markedsføring.
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Arne Vilmar Larsen (39 år)
Kull 1996
•

erativt miljø i starten. Sistnevnte
tror jeg man får får igjen for på
sikt.

Nåværende stilling:
Produksjonssjef i Biomar og
ansvarlig for operasjonelt
beste praksis i Norge

1. Jeg hadde interesse for fiskeri
og havbruk, men var usikker på
fagretning. En tidligere student,
Magne Haslevang (takk!) overbeviste meg under et yrkesorienterings- arrangement på Sortland
VGS. Allsidigheten som studiet
kunne tilby fristet, og var nok
utslagsgivende for valget.
2. Jeg, sammen med en del andre, var nok småkritisk til både
det ene og det andre i løpet av
studiet. Det jeg har lært i ettertid
er at vi kom ut med en ballast
som overgår mye annet (uten
å nevne noen retning). Dersom
man ønsket å spesialisere seg var
det god anledning til det i slutten
av studiet - og så er jo livet langt
etter fylte 25...
Fordelen med en tverrfaglighet
tror jeg kan forsterkes i et næringsliv som vil måtte omstilles hurtigere. Det å ha ledere og mellom-

4. I tillegg til volum må vi fokusere på merverdi gjennom produktutvikling og å differensiere i
større grad.

ledere med tverrfaglighet tror jeg
kan gjøre omstillinger raskere.
3. Jeg var heldig som fikk skrive
kandidatoppgave i samarbeid
med BioMar. Når det var en ledig
stilling i selskapet rett etter min
eksamen var det ikke bare å
spasere rett inn, men det bidro
kanskje til at jeg fikk jobben.
Studietiden var fin, men for min
del var det å komme i jobb 100
ganger bedre.
Jeg tror at man som nyutdannet
må være villig til å stå litt ekstra
på, og man må tilegne seg ny
kunnskap.
Andre råd til snart uteksaminerte
studenter kan være å ikke gro fast
i Tromsø hvis jobben er et annet
sted, og søk deg gjerne til et op-

Vi bør også satse på mer
foredling og å utnytte hele fisken
- vi sitter på gull! Foredler vi mer
i Norge, blir det også mer biprodukter - dette henger selvsagt
sammen. Det har nok vært
bedring på dette området, og vi
har etter hvert fått gode miljøer
rundt om. Men det må fortsatt en
mentalitetsendring til i næringen,
og kanskje må det insentivordninger til fra myndighetenes side
for å øke foredlingen av både rød
og hvit fisk i Norge.
Vi må også huske at dette skal
vi holde på med – lenge! Derfor
er det viktig et omdømme som
lar oss få fortsette, og vi må ha
aktiviteter langs hele kysten. Vi
kan spørre oss om vi ville hatt den
samme havbruksnæringen vi har i
dag, uten en langstrakt og bosatt
kyst, med kreative konkurranseorienterte miljøer fra nord til sør?

PRAKTISK ERFARING OG OPPDATERT
KUNNSKAP OM AKVAKULTUR OG MILJØ
Akvaplan-niva tilbyr næringsaktører og myndigheter rådgivning og forskningstjenester i
akvakultur og miljøproblemstillinger i vann, herunder:
•

Miljøovervåking og konsekvensutredninger for petroleumsindustrien, kommuner
og offentlige etater

•

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

•

Strategi- og prosessarbeid innen akvakultur

•

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

•

Teknisk inspeksjon og miljøundersøkelser av havbruksanlegg

Akvaplan Niva har gjennom 30 år vokst til å bli en av de ledende kompetansebedriftene
innen disse områdene i Norge. Vi leverer også tjenester til utlandet og deltar i en rekke
internasjonale forskninsprosjekter.

AKVAPLAN-NIVA AS, 9296 TROMSØ, NORWAY TEL: (+47) 77 75 03 00, FAX: (+47) 77 75 03 01 WWW.AKVAPLAN.NIVA.NO

13

FISKERIKANDIDATEN 2016

1989
Av Bjørn Petter Finstad, førsteamanuensis, Norges Fiskerihøgskole, Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi, UiT

Dette er året du må huske. Berlin-muren falt i november, og
med det var den kalde krigen
over. Det europeiske fellesskap og
EFTA-landene besluttet å opprette
et økonomisk samarbeidsområde,
seinere kjent som EØS. Begge
disse hendelsene hadde store
konsekvenser for norsk økonomi
– og for sjømatnæringa. Men det
er ikke derfor dette året er viktig
for deg. På hjemmebane åpnet
Sametinget. Arbeidsledigheten
var rekordhøy – for første gang

siden 1945 var mer enn 130.000
personer uten arbeid. Av mer prosaiske hendelser ble forbudet mot
rullebrett – også kalt skateboard
– opphevet, som hadde vært
forbudt å bruke siden 1978. Viktig
nok, men det er heller ikke derfor
1989 er viktig. Eller: Det er ikke
derfor DU skal huske dette året.
Årsaken er en helt annen. Den
13. april 1989 sendte Fiskeridirektøren ut en melding, kalt J-57-89.
Slike meldinger var og er hver-

dagskost. Dette er direktoratets
kunngjøringer om bestemmelser i
fiskeriene, for eksempel om felter
skal stenges eller åpnes for fiske
på grunn av for mye innblanding av yngel, om reguleringer av
fiskeredskaper eller når sildefisket
starter.
Melding J-57-89 var til forveksling lik andre J-meldinger. Saklig
i formen, og med henvisning til
et lovverk. Imidlertid hadde den
langt mer alvorlige virkninger enn
det som var vanlig. Overskriften
bar bud om dramatikken: «Forskrift om stopp i fisket for konvensjonelle redskap.» I første paragraf heter det: «I området nord
for 62°11,2 n. br. er det forbudt å
fiske torsk med andre redskaper
enn trål og ruser og ha andre
redskap enn ruser stående i sjøen
for fiske etter torsk fra tirsdag 18.
april kl 2400.»
Bakgrunnen var de lave kvotene
– og god tilgjengelighet. Norge
og Sovjetunionen hadde fastsatt
totalkvoten for nordøst-arktisk
torsk til 340.000 tonn. Av dette
fikk Norge 178.000 tonn, og flåten
som fisket med konvensjonelle
redskaper – det vi kjenner som
kystflåten – ble tildelt 113.000
tonn. Den øvrige delen var avsatt
til trålerne.

Melding J-57-89 fra Fiskeridirektøren, 19. april 1989
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Torskefisket på nyåret var svært
godt, været likeså. Mange fiskere
som hadde lagt år «svart hav»
og selinvasjon bak seg, kom seg
endelig i båten igjen. Prisene var
også brukbare – Norges Råfisklag
annonserte at for torsk til henging
var minsteprisen satt til 11,50 pr.
kilo. Også direktør Odd Nakken i
Havforskningsinstituttet Odd Na-
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kken var optimistisk, og uttalte at
utsiktene til årets lofotsesong var
bedre enn på svært lenge.
Men allerede den 18. april var
det over, og kystflåtens fiske etter
torsk ble stanset med øyeblikkelig
virkning.
Reaksjonene lot ikke vente på
seg. Fiskeribladet tok fram krigstyper og meldte om sjokkerte
fiskere langs hele kysten. Norges
Fiskarlag fikk massiv kritikk etter
fiskestoppen, for organisasjonen
hadde godkjent et forslag fra
Fiskeridepartementet om at fab-

rikktrålere fra Møre kunne fiske
etter torsk på Moskenesgrunnen,
samtidig som sjarkflåten ble jaget
til kai og ble nektet å fiske!
Vurdert i ettertid, i et ressursforvaltningsperspektiv, var ikke
beslutningen om fiskestoppen
spesielt oppsiktsvekkende. Når
kvotene er tatt opp, må fisket
stanses. Men slik var det ikke
den gang, for prinsippene hadde
ikke slått igjennom. Fiske utover
totalkvoten for torsk var ikke noe
nytt – det var snarere regelen
enn unntaket. En passus i fiskeriavtalen mellom Norge og Sovje-

Bjørn-Petter Finstad
Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Fiskerihistorie, Økonomisk historie, Marine
næringers historie
Bjørn-Petter Finstad underviser ved Norges fiskerihøgskole i
emnene: Marin næringsutvikling,
praksisemnet og Økonomi og
politikk.
2011-14: prosjektleder Norges
fiskeri- og kysthistorie, bd. IV,
NFH, UiT
2012-13: prosjektleder Norges
Råfisklags 75-års historie
Finstads 3 siste utgivelser:
“Aldri mer 18. april!” i Pål Christensen (red.): “Havet, fisken og
oljen 1970-2014 - Norges fiskeriog kysthistorie” (Fagbokforlaget
2014) sammen med Petter Holm
og Pål Christensen.
The system of Norwegian fish
sales unions - an anachronism
or a successful adaptation to
modern fisheries? (Acta Borealia
2015) sammen med Bjørn Hersoug og Pål Christensen.
“Norsk-russiske fiskerirelasjoner
gjennom 300 år.” i “Norsk fiskerinæring 2015”
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tunionen fra 1976 hadde endatil
tillatt at fisket med konvensjonelle
redskaper, dvs. garn, juksa, line
og snurrevad, kunne fortsette
også etter at totalkvotetaket var
nådd. Bare Norge hadde fordeler
av dette, fordi Sovjetunionen ikke
hadde noen kystflåte. Men overfisket hadde aldri fått slike dramatiske konsekvenser som i 1989.
Det nye nå, var at myndighetene
satt foten ned og ikke lenger
tillot et fiske utover de fastsatte
kvotene, verken fra trålere eller
andre fartøyer.
I årene før fiskestoppen hadde
det vært mange signaler om at
prinsippet om et fritt fiske ikke
kunne fortsette på samme måte
som før. Landsmøtet i Norges
Fiskarlag uttalte i et enstemmig
vedtak i 1982 at den «tradisjonelt
frie tilpasningsrett i utnyttelsen
av våre fiskebestander ikke kan

opprettholdes på lang sikt.» En
lignende ordlyd kunne leses i
stortingsmeldingen som fiskeriminister Thor Listau hadde
presentert i 1983. Likevel kom
vedtaket om fiskestansen i april
1989 som et sjokk. Årsaken var
den seiglivede forestillingen om
at kystflåtens fiske ikke hadde
noen konsekvenser for fiskebestandens fornyelse, og at kystfiske
som sådan derfor ikke representerte noen fare for ressursene. I
1989 fikk imidlertid dette synet et
skudd for baugen. Fiskeridirektør
Viggo Jan Olsen sa det slik: «En
dau torsk er en dau torsk uansett
hvilket redskap den er tatt med.»
Den 18. april 1989 inntrådte
en helt ny orden i norsk fiskerinæring. Siden da har ansvarlig
ressursforvaltning gått foran
andre hensyn i fiskeripolitikken,
også når dette har gått på be-

kostning av kystfisker-interesser.
Fiskestoppen hadde virkninger
som ingen kunne overskue denne
våren. Året etter ble det innført
fartøykvoter for alle, og mange
måtte oppgi fiske som levebrød
og levevei. Retten til å fiske var
ikke lenger for alle. Og tildelte
fiskerettigheter ble til et verdipapir som kunne omsettes i et
marked, til sorg for noen, glede
for andre.
Fiskestoppen i 1989 og avviklingen av kystallmenningen er ett
av de viktigste vendepunktene i
nyere norsk fiskerihistorie. Ikke
glem det, da.

Kilde: Diverse kapitler i: Christensen, Pål (red.):
Havet, fisken og oljen 1970-2014, Norges fiskeri- og
kysthistorie, bind IV, Fagbokforlaget, Bergen, 2014

Karriere i oppdrettsnæringen?
Fagbladet Norsk Fiskeoppdrett hjelper deg på veien.
Fagbladet som diskuterer næringens viktigste utfordringer
og er aktuelt gjennom hele året. 15 utgaver hvert år, 4 av
disse er tema-utgaver (NFexpert)
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OM HÅP I HAVET
-- Håp i Havet arrangeres av
studenter ved BFE-fakultetet
- UiT
-- Konferansen skal fungere som
en arena der studenter og
næringsliv møtes
-- 2016 er 14. gang Håp i Havet
arrangeres
Håp i Havet er en fagkonferanse
kombinert med karrieredag som
arrangeres årlig ved UiT - Norges
arktiske universitet. Håp i Havet
har vært arrangert siden år 2000
og fokuset er fortsatt det samme:
de endeløse muligheten i kysten
og havet.

Bedrifter og organisasjoner får
en unik mulighet til å komme tett
på studentene. Med mulighet til
å stå på stand og holde bedriftspresentasjoner, kan man gjøre
seg synlig på den eneste arenaen i
Nord-Norge som samler sjømatinteresserte studenter.

Konferansen representerer
næringen godt, ettersom den har
et høyt faglig innhold og en god
dose humor. Tidligere deltakere
vil kunne fortelle om uforglemmelige opplevelser. Noen kan eksempelvis fortelle om da de spiste
middag med fiskeriministeren,
håndhilste på kronprinsen, debatterte med konsernsjefen i Sparebank 1 Nord-Norge, eller traff sin
fremtidige arbeidsgiver. År etter
år ser vi at folk kommer langveis
fra for å delta. Dette er ikke bare
for faglig påfyll, men fordi konferansen evner å skape et samhold
på tvers av fagfelt og bakgrunn.

Det velges nytt styre hvert år.
Styret består av studenter fra
Fakultet for biovitenskap, fiskeri
og økonomi. Styrearbeidet er
en lærerik prosess som resulterer i mange nye erfaringer, tette
vennskap og viktige kontakter i
næringslivet.

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

Uavhengig av faglig utgangspunkt
er vår oppfordring til deg: kom på
konferansen, tilegn deg kunnskap
om en spennende og voksende
næring samtidig som du blir
inspirert, har det gøy og skaper
minnerike og verdifulle øyeblikk.

Benytt anledningen til å bli kjent med
studenter og næringsliv på Nord-Norges
flotteste sjømatkonferanse
Håp i Havet - Norges Fiskerihøgskole - 9037 Tromsø - kontakt@haapihavet.com - www.haapihavet.com
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MANETER TIL BESVÆR OG FORUNDRING
Av Roger B. Larsen, 1. amanuensis, BFE-NFH, Norges arktiske universitet
Alle foto: Roger B. Larsen
Etter at NRK Troms ble tipset om at vi i løpet av studenttoktet med F/F «Helmer Hanssen» i begynnelsen av november (2015)
hadde funnet en delvis forklaring på det «røde gugget» som farget fiskeredskaper rødt og skapte en viss bekymring hos lokale
fiskere, tok det helt av med «medias interesse» og spekulasjoner.

Historien reiste i løpet av kort tid Bakgrunn og fakta rundt
og telling av fisk ved hjelp av
fra norske aviser, TV2, ulike nettfortellinga om det «rosa slimet»: lyd (dvs. tolking av ekkoloddets
steder, til USA, Brasil, Sør-Afrika,
informasjon, prøvetaking, m.v.) i
Fiskere i ytre del av Lyngen og
Tyskland, England, etc. og foto fra deler av Kvænangen har siden
områdene Lyngen og Kvænangen
min eldgamle mobil (2010
tidlig høst 2015 støtt på et forun- med forskningsfartøyet «Helmer
modell) ble bl.a. brukt som bevis
derlig tilfelle av «rød gugge». De
Hanssen». Helt siden 2006
for at «kysten av Nord-Norge
har vi brukt Lyngen-fjorden og
har beskrevet det som et uforkkveles av et klebrig teppe med
larlig rødt slim i havet, som farge- Kvænangen som studieområde
rosa slim». Eksempler på overfor akustikk og fangstmetodikk
legger alt av fiskeredskaper og
skrifter var: «What Is This Bizarre
og vi inkluderer en del av HI’s
tauverk i sjøen. Spekulasjonene
Purple Goo Taking Over Norway’s har vært mange og flere har via
overvåking på kysttorsk i dette
Coast?» og «Rätsel um pinken
Havforskningsinstituttet (HI) etter- kurset. Vi kjenner etter hvert
Schleim vor Norwegen». Det kom lyst en forklaring på fenomenet.
områdene rimelig godt og vi har
forespørsler fra en rekke mediikke registrert noen dramatiske
Som så ofte, så var mange av
er (de fleste internasjonale) om
endringer i abiotiske parametere
spekulasjonene rettet mot de
intervjuer, bruk av videoopptak
populære skyteskivene «klimaen- som temperatur, saltholdighet,
og bilder, og jeg fikk flere hendringer» og «oppdrettsnæringa». etc. i denne perioden. Populasvendelser og tips fra seriøse
joner av fisk og reker har sine
maneteksperter. Ettersom jeg har I løpet av den første uken i
variasjoner, men også her har vi
begrenset kunnskap om maneter november 2015 arrangerte jeg
ikke registrert noen dramatiske
det årlige undervisningstoktet
og var langt til havs på nytt tokt
endringer siden 2006. Det vi fant i
hadde jeg bare mulighet til å bes- (på NFH-kursene FSK-2008 og
november 2015 var derfor overBIO-3556) innen fangstmetodikk
vare noen få av henvendelsene
raskende og de mengdene med
jeg fikk. Av de mest forunderlige
forespørsler som kom i kjølvannet
av disse oppslagene kan jeg nevne
en TV stasjon i Tyskland som
ønsket litt mer bakgrunns
-materiale før de «publiserte»
saken på barne-tv, BBC ville lage
et intervju mens jeg var i det
«rette elementet, et tysk vitenskapsprogram ønsket videoopptak av trål som fylles av rødt
slim, en meget respektert professor innen kontemporær musikk
ved prestisjeuniversitetet i Stanford ønsket kopi av lydopptakene
(dvs. de akustiske signal vi registrerte som ekko fra manetene) for
Ekkogram som viser det ca. 200 m tykke manetbeltet. De nederste 30-15 m (rødt) er
å lage en musikalsk presentasjon
svært store ekkotettheter. Vi fikk nesten ingen fisk eller reker i bunntrålprøvene her.
av fenomenet.
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maneter vi observerte var unike,
slik jeg ser det.

ale studenter. Fjord-systemene
i Lyngen og Kvænangen er bl.a.
kjent for relativt gode forekomster
Under toktet bruker vi blant annet av mange arter fisk og reker, men
avanserte ekkolodd (med 3 ulike
på denne turen fant vi mindre
frekvenser parallelt) for å måle
fisk og reker enn i tidligere år. Til
mengde fisk, utstyr for å samle inn gjengjeld fant vi store mengder
hydrografiske data, prøvetakings
maneter i ytre deler av Lyngen og
trål for ulike fiskeprøver, seleksjon deler av Kvænangen. I de dypeste
og bifangst reduksjon, innsamling lagene av manet-beltet var tettav kysttorsk-data, etc. Vi gjorde
heten (målt som ekko-mengde) så
stor at det kunne
forveksles med
tette stimer av
fisk. I min tid på
havet (yrkesmessig siden 1973)
har jeg aldri sett
noe lignende.
Prøvetaking med
en liten finmasket bunntrål
i området med
sterkest ekko
Prøvetakingstrålen ble i løpet av 20 minutter dekket av en tykk,
viste at nettet
rosa-rød slimaktig masse.
ble tettet igjen
også forskjellige forsøk med
etter kort tid av et klebrig, seiplanktonhåver, vannhentere, bunn gt, rødt, slimaktig stoff. Det tok
og flyte-trål for å finne ut av hva
mange timer med høytrykksspy«slim-mysteriet» kunne være.
ler for å vaske trålen ren igjen. I
dette området, som normalt er
På toktet hadde vi med totalt
et godt fangstfelt, var det nesten
nesten 50 norske og internasjoningen fangst av reker og fisk. Vi

Roger B. Larsen
Førsteamanuensis
Norges Fiskerihøskole
Fiskeriteknologi
Startet sin yrkeskarriere som fisker i
en alder av 15, men ble etter hvert
“omskolert” og utdannet som fiskerikandidat i 1985. Fast ansatt ved
UiT i 1987.
Arbeidsfelt innen fangstmetodikk i
marint fiske, der fokus er utvikling
og tilpassing av fangstmetoder
innenfor rammene av ansvarlig
forvaltning. Hans viktigste bidrag
ligger i utvikling og introduksjon av
verdensledende selektive fangstmetoder. Roger underviser på 2 kurs
ved NFH.
Larsens forskningsoppgaver de
senere år har vært rettet mot effektivitet og HMS i kystfiske med line,
garn og teiner og i det havgående
autolinefisket. I tillegg kommer
en rekke prosjekter (vedrørende
effektivitet, selektivitet, kvalitet og
HMS) innen fiske med trål på fisk
og reker. Han deltar for tiden i en
spennende utvikling på et miljøriktig og kostnadseffektivt snøkrabbefiske, inklusive metodeutvikling for
kartlegging av ressursen.
I prosjektsammenheng utføres det
meste av arbeidet i samarbeid med
SINTEF fiskeri og havbruk, Nofima

Utilsiktet flytetrål-fangst av maneter i Lyngen-fjorden den 07. november 2015.

og Fiskeridirektoratet. Roger B.
Larsen er også tilknyttet CRISP
(som er en 8-årig SFI) som ligger
under Havforskningsinstituttet i
Bergen.
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fangstforsøk med flytetrål i ulike
dyp og i ett tilfelle i området ned
mot de «røde ekkotetthetene»
fikk vi mange kubikk-meter med
maneter opp på dekk. På grunn
av det store volumet så var
størstedelen av manetmassen
uskadet.

Til venstre “klinkekule”-maneter (av arten Tiaranna rotunda?), som er ca. 20 mm i
diameter. De mangler åpenbart tentakler og de har en firedelt, gulaktig kjerne. Til
høyre ser vi et bilde av trålposen hvor mer enn 90 % av innholdet var ribbemaneter
av typen Beröe cucumis

observerte en god del maneter i
bunntrålprøvene, men vi antar at
størstedelen blir knust/most av
nettet under fangstprosessen.

ulike dyp med både tradisjonelle
vannhentere og planktonhåver.
Disse prøvene inneholdt nesten
ingen maneter, kun vanlige plante- og dyreplankton. Vi klarte
heller ikke å fange opp det røde
slimet på denne måten. Vi gjorde

Observasjoner med ekkolodd og
trål:
Manet-beltet hadde en tjukkelse
på inntil 200 meter, og det lå som
et sammenhengende teppe over
hele ytre del av Lyngenfjorden
og deler av ytre Kvænangen. Vi
snakker millioner av kubikkmeter og det synes som om
manetene samles på de dypeste
feltene, hvor det trolig er mer
To døgn etter fangst og oppbevart i sjøvann og i kjøleskap begynte
strømstille enn i andre områder.
Vi prøvde å samle inn maneter fra agurk-manetene å gå i oppløsning og
ble til en rosa-rød “grøt”.

To døgn etter fangst og oppbevart
i sjøvann, i kjøleskap begynte også
klinkekulemanetene å gå i oppløsning.
De fikk gulbrun farge og var mer oppløst
enn agurkmanetene.
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Agurkmaneter (Beröe cucumis) begynte
å produsere et gulaktig slim ca. 12 timer
etter fangst. Manetene var ennå i live og
sendte lys langs ribbene.

Manet-arter:
Store ansamlinger av maneter er
åpenbart noe som skjer fra tid til
annen, og at flere arter samles på
samme sted er heller ikke uvanlig.
Altså ingen dramatikk rundt dette,
men det var mengdene og utbredelsen som var spesiell for oss.
Visstnok er de fleste manetartene «rovdyr» som beiter på annet plankton, inklusive maneter.
Som et apropos kan det nevnes at
jeg for snart 15 år siden var med
på å utvikle de planktontrålene som firmaet Calanus
AS (som har sitt utspring i NFH)
bruker til fangst av raudåte. Den
største utfordring i dette plankton-fisket er den dag i dag å
unngå manetene som følger
planktonets vertikale døgnmigrasjon.
Jeg har fått en del hjelp fra bl.a.
spesialister på maneter fra Havforskningsinstituttet (Dr. Tone
Falkenhaug m.fl.) og forskere fra
Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI) for å forklare hvilke
arter maneter vi observerte.
Størstedelen av manetene synes

Rosa “Slim” som ble tatt fra trålnettet ses
her to døgn etter fangst og oppbevart
i kjøleskap. Et hvitt, voksaktig lag skilte
seg ut fra massen.
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å være av typen ribbemanet eller
«agurkmanet» (Beröe cucumis), vi
fant også noen få «kobbespy»
som er en dypvannsmanet av
arten Periphylla periphylla. Vi
fant store mengder av en manetart jeg aldri har sett i min tid i
dette økosystemet. Disse manetene så ut som glassaktige egg;
«klinkekuler» ca. 20 mm i diameter med en firedelt, gulaktig
kjerne. De kan være av arten
Tiaranna rotunda, som visstnok
har vært observert opp mot Trøndelag tidligere.

maneter», noen få hvitreker,
andre små krepsdyr (copepoder),
etc. selv om vi holdt CTD-sonden i
ca. 20 min. nede i det tykkeste
laget. Vi så derimot nye typer
maneter og flere ganger kom det
fram 20-30 cm lange strenger
med gul-/rødaktige «bær». Vi
er nokså sikker på at vi her observerte kolonimaneter av typen
Siphonophorae. På bakgrunn av
våre bilder foreslår forskere ved
WHOI, at det kan være arten
Nanomia bijuga eller Agalma
elegans.

Vi holdt noen av manetene i
vanntank i over et døgn og i løpet
av denne perioden produserte
de et mer gulaktig, slimlignende
stoff. En del døde agurkmaneter
ble oppbevart i kjøleskap og etter
et par døgn løste de seg opp til en
grøtaktig, slimete rød-rosa masse
og det lignet på det som setter
seg fast i fiskeredskaper. Det røde
«slimet» som satt fast i trålnettet
ble også tatt vare på, men
prøvene er ennå ikke analysert.
Etter et par døgn i kjøleskap så
ble dette «stoffet» mer rosa-rødt
i farge og det ble skilt ut en hvit,
voksaktig masse.

Kolonimaneter av typen Siphonophorer sies å være kjent for å
skape så sterke ekko at de av og
til danner «falsk bunn» slik vi også
erfarte enkelte steder på toktet
vårt. Det sterke ekkoet fra disse
manetene skyldes at de har et
gassfylt flytekammer i toppen,
sies det fra WHOI. Det finnes også
historier om at U-båter under 2.
verdenskrig klarte å skjule seg
(for sonar) under tette lag av slike
maneter.

Observasjoner med undervannskamera:
Etter studentkurset la vi ut på et
forskningstokt ved Svalbard og
det nordøstlige Barentshavet. Vi
stoppet i ytre del av Lyngenfjorden for å forsøke å ta undervannsbilder av det «røde mysteriet». Vi gjorde 2 dykk med dobbelt
sett av undervannskamera for HD
opptak. Kameraene med lyssetting var montert på en CTD-sonde
og ble senket ned i det laget som
ga de sterkeste ekko. Opptakene
ga oss ingen hint for å komme
nærmere en forklaring på det
røde slimet. Tvert om, så klarte
vi kun å observere et par «agurk-

Status i ytre del av Lyngenfjorden:
Da vi avsluttet vårt tokt i Barentshavet i slutten av november
gjorde vi et «ekkoloddsveip»
innom ytre del av Lyngen på vei
inn til Tromsø (natt til 27.11.15). I
løpet av de 3 ukene siden
studenttoktets slutt var mengden
maneter øyensynlig blitt større. I
midten av desember var vi igjen
inne i Lyngen for å gjøre reketrålforsøk og det var mindre maneter
å observere med ekkoloddet. Vi
hadde ikke tid til å gjøre nærmere
undersøkelser. I starten av 2016
rapporterte fiskere i Lyngen at
de fremdeles finner rosa slim
på fiskeredskapene og at fisken
åpenbart er borte fra disse områdene. Det blir spennende til
høsten å se om vi igjen kan bruke
Lyngen og Kvænangen som gode
«laboratorier» for undervisninga
innen fangstmetodikk og bruk av akustiske
instrumenter.

Ekkogram fra ytre del av lyngen-fjorden natt til 27. november 2015, som viser at
tettheten av maneter var større enn tre uker tidligere
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NORGESMESTER I SJØMAT, Veronica Samuelsen
Av Haakon Mikkelsen, Student ved NFH
Veronica Samuelsen (26) fra Åndalsnes i Møre og Romsdal fikk 12. September tittelen Norgesmester i
sjømat. Hun er utdannet kokk, og har god jobberfaring med sjømat. Bak beltet har Vernoica erfaring fra
fiskrestaurant, samt ferskvarelinjen til to av Norges fremste matvarekjeder. Hun ble stadig mer og mer
spesifisert på sjømatdelen, og det var her veien til NM startet for alvor. Da sjefen spurte om hun kunne
tenke seg å stille i uttaket til Norgesmesterskapet, var svaret klart og tydelig.
-- JA, var svaret lenge før han hadde fått sagt hva det gikk ut på. Dette var snakk om kanskje 2 måneder
før uttaket skulle være. Så jeg ble nødt til å hive meg rundt å begynne og øve.

Veronica tar oss gjennom mesterskapet.
Mesterskapet starter med
en uttakskonkurranse, som
hvem som helst kan melde
seg på. Det eneste kravet som
stilles er at man må jobbe som
sjømathandler, hvor fulltidsstilling ikke er et krav. Seks personer
kommer så videre til konkurransens finale. Den regjerende
norgesmesteren vil få tilbud om
en syvende plass slik at hun eller
han kan forsvare tittelen. Før
finalen starter, rigger deltakerne
seg til med utstyr og redskaper,
ettersom de kun får utdelt skjærebenk, disk, samt to bøtter vann.
Finalen er delt inn i seks ulike
deler, der første del omfatter
varemottak hvor deltakerne skal
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artsbestemme og sjekke kvalitet
på 4-5 ulike typer fisker og skalldyr. I neste del skal fisken grovskjæres, hvor deltakerne har 30
minutter på seg. Torsken, som er
rundt, skal skjæres i skiver, renses
for blod og klargjøres til trekking.
Seien skal fileteres til c-trimmet
filet, laksen i én filet uten ben,
og én filet i butterfly. I tillegg til
disse 3 artene, er det en art som
er ukjent for deltakerne frem til
finalen. Også hva som blir oppgaven for denne arten er ukjent
for deltakerne. Alle ben skal være
rene for kjøtt, og det skal ikke
være smuss i eventuelt avskjær,
som legges til side for senere bruk
(for eksempel til farse).
Etter grovskjæringsdelen skal
deltakerne filetere flest mulig rødspetter på 5 minutter, uten skinn
og ben. Pille flest mulig reker på
3 minutter, og åpne 12 østers
på kortest mulig tid. Den neste
delen er rettet mot deltakernes
ferdighet til å lage produkter som
skal til salgs. De lager produkter
av dagens fangst, hvor de også
kan bruke alt de har forberedt på
forhånd før finalen, som tilbehør
og ulike gjenstander som sauser
og merkelapper. Dette har de
45 minutter på seg å fullføre.
Den neste delen er naturlig nok
legging av disk, hvor disken skal

legges etter krav. Kravene vil være
å skille mellom ulike typer, krav til
skalldyr og andre krav som skinn
mot skinn og lignende. Den siste
delen er presentasjon og salg av
produktene. Her går dommerne
rundt mellom deltakernes disker og spør om ulike ting som for
eksempel hva de skal spise til
ulike anledninger. Hele finalen tar
rundt 6 timer å gjennomføre, ettersom det må sjekkes grundig og
nøye etter detaljer som kan skille
deltakerne.
Hvordan føltes det å vinne tittelen
som norgesmester i sjømat? Det
må jo føles ekstra spesielt, siden
Norge ligger i verdenstoppen i
nettopp sjømatnæringen.
-- Det var helt fantastisk! Føltes
nesten som om jeg hadde
ventet på en pakke som jeg
aldri trodde skulle komme,
og så dukket den opp! Det
er helt klart at det er ganske
mye større enn hva de fleste
tror, for det ligger timevis med
trening bak, og da blir det ekstra deilig med resultater som
dette.
Kan du fortelle litt om vinner-produktene dine, og inspirasjonen
bak disse?
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-- Inspirasjonen bak mine produkter kommer faktisk litt fra
mine tidligere kollegaer, for vi
hadde ulike ting som vi brant
for og var gode på. Vel å merke
så drev de med kjøtt, men jeg
tenkte at jeg ikke kunne være
noe dårligere. Så jeg disket
opp med både laksepølser og
«pulled» laks. Noe som smakte
helt fortreffelig. I denne
konkurransen er det svært
viktig at det er nyskapende, og
siden det har blitt gjennomført mange ganger er det mye
som er blitt brukt, så det er en
oppgave som krever mye tid og
prøving. Jeg legger heller ikke
skjul på at kunnskapen som
ligger ute blant forbrukerne
også har gjort at jeg alltid vil
streve etter mer. For hvis folk
flest skal spise mer fisk, tror jeg
vi er avhengig av folk som kan
sakene sine.
Nå har du både, bronse, sølv og
gull i NM, sikter du etter noen
andre medaljer?
-- Ja, man burde kanskje gi
seg på topp. Men jeg har nå
mulighet til å kjempe i Nordisk
mesterskap, siden jeg ble norgesmester.

Vinnerdisken til Veronica Samuelsen

Har du noen råd for andre som
ønsker å delta i konkurransen?
-- Det rådet jeg kan gi er, oppsøk
noen som er flink og har masse
kunnskap, på de ulike områdene. Og selvfølgelig bare
tørre å satse, man har definitivt
ikke noe å tape, her kan man
kun bli bedre!
Norge har en visjon om å være
best i verden innen sjømatnæringen, hvordan synes du Norge
lykkes med det?
-- Vi gjør det vel jevnt over bra.
Men vi har et kjempe-potensiale i oss selv. Ola Nordmann
kan i gjennomsnitt lite om fisk.
Vi må løfte oss selv opp og
frem. Vise yrkesstoltheten!
Hva er den beste fiskeretten du
vet om?

-- Stekt lysing med en potetmos
med Grov sennep, glaserte rødbeter/selleri og sjalottløk. Og
som en god nummer to så må
jeg si varmrøkt ørret som har
en god og syrlig rub, servert
som burger med deilig hjemmelaget aioli og fersk ananas.
Hva er favorittdestinasjonen din?
-- Hjem! Ingenting er som høye
fjell og frisk sjøluft.
Har du en funfact om deg selv?
Eller kanskje en god eller dårlig
vits?
-- Funfact om meg selv: Norgesmester i sjømat, men angst
for hele fisker. (Må jo være
tidenes mest ironiske setning,
men sant).

TromsøTerminalen as

Postboks 732, 9257 Tromsø
Telefon: 77 60 01 50 – Telefaks: 77 60 01 55
www.fiskernes-agnforsyning.no
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MONSTERFISKE I NORD-NORGE
Av Oda Bjørklund, student ved NFH
Alle Foto: Johan Mikkelsen
Fakta: Johan Mikkelsen, i sitt 6. år som fiskeguide for Nordic Sea Angling- Skandinavias største reisearrangør av fiskereiser. Personlige rekorder: Kveite 154 cm- 50+ kg. Sei 16kg og skrei over 30 kg.
net gi optimale vekstforhold for plante- og dyrelivet og
dermed et artsrikt
farvann rett utenfor
døren vår. Dette lokker turister fra fjern
og nær som ønsker
å delta på fisket,
samt få oppleve den
fantastiske naturen
Norge har å by på.
Turistene kommer i
hovedsak fra Sverige, men også Tyskland, Russland og
England for å fange
sin drømmefisk og
Fiskeguide Johan Mikkelsen med personlig rekord i Å,
størrelsesmessig er
Lofoten.
det kanskje kveita
Fiskesesongen er snart i full mars
som lokker mest.
og dette gir den unike mulighetHver år landes det kveite på
en til å hale inn store mengder
over 2 meter av gjestene, og den
av verdifull fisk. Hos Nordic Sea
største har veid opp mot 165,5
Angling (NSA) er det ikke kvantitet
kg! Disse monsterkvesom står høyest på lista,
itene vil ikke bli
men muligheten til å fiske
tatt opp,
store praktfulle eksemmen
plarer av den mest
anerkjente fisken,
skreien, men også
andre arter som
steinbit, uer, sei
og havets lille
gigant; kveita.
Takket være
Golfstrømmen som
treffer inn
mot kysten,
vil dette
varme van-
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avkroket i vannet for å få videreført monstergenene. NSA
har interne regler der all kveite
over 130 cm skal slippes tilbake i
havet, og individer på 150 cm skal
ikke engang tas opp i båten for
fotografering. Fiskeren får pent
hoppe i vannet for trofebilde med
fangsten.
I høysesongen mars-april er det
mulighet til å få kroket på monsterskrei og under forrige sesong
har Johan hatt gjester som har
fått skrei på opp mot 40 kg. Han
forteller også at gjestene har fått
9 torsker på over 30 kg, hvorav 3
av dem var rundt 40kg under èn
dags fiske. Den største torsken
veide 42,75 kg! Dette viser at vi
har et fiske i verdensklasse, som
vil bidra til at turistnæringen kommer til å fortsette å vokse.
Sammenlignet med årene
tidligere har Johan observert
at fisket har blitt bedre og
bedre, i tillegg til at gjennomsnittsvekta på
fangsten har økt.
Dette gjelder spesielt for kveita, om
det er på grunn av at
de har blitt flinkere til
å lure kveita på kroken
er uvisst. Hos Johan
topper kveita øverst som
favorittarter å fiske på.
Ettersom den er vrien
å få på kroken må en
ligge i flere timer, om
ikke dager, for å få sin
første på kroken. Der

Svært fornøyde gjester med dagens fangst på over 40 kg. Tatt ved Sørøya, Finnmark
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Nok en fantastisk fangst av gjestene. Tatt
ved Sørøya, Finnmark

første på kroken. Deretter er det
å få denne massive fisken opp
til havoverflaten, gjort nærmere
målinger og litt fotografering,
for å så bli avkroket og sluppet
ut igjen. Alle kveitene som blir
halt opp av Nordic Sea Angling vil
bli merket for Havforskningsin-

stituttet, for videre forskning på
arten. Det har flere ganger skjedd
gjenfangst av merket kveite, noe
som forteller at den ikke har tatt
skade av ”catch and release”.
Det er viktig at vi satser på turistfisket da det tilfører Norge, og

spesielt de lokale plassene, mye
penger og arbeidsplasser. For å
kunne tilby turistene fantastiske
opplevelser er vi avhengige å
drive med et bærekraftig fiske for
å bevare vårt artsrike mangfold av
monsterfisker.

Fiskus er en linjeforening for studenter ved fiskeri- og havbruksvitenskap på BFEfakultetet. Foreningen sin målsetting er å utvikle det fiskerifaglige miljøet og
knytte kontakten mellom undervisning, forskning og næring. Foreningen holder
både faglige og sosiale arrangementer for studentene på NFH.
FOR BEDRIFTER tilbyr Fiskus en sosial
arena hvor studenter kommer i
direkte kontakt med næringen
gjennom bedriftspresentasjoner o.l.
Denne arenaen gir også bedrifter
muligheten til ulike utlysninger rettet
Fiskeristudenter.

FOR STUDENTER tilbyr Fiskus ulike
arrangementer som grillfest, quizzer
og andre sosiale sammenkomster for
å fremme studentmiljøet på Norges
Fiskerihøgskole.

Kontakt: fiskus@uit.no
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INNOVASJON FRA ALTA TAR OPPDRETTSNÆRINGA MED STORM
Av Niklas Högstedt, student ved NFH
I de nye fabrikklokalene til rørfabrikken Arges står maskinene og
går for fullt. Det produseres framfor alt store hvite rør i dimensjonen 90mm som skal brukes som
fôrslanger ved oppdrettsanlegg av
laks. Stemningen inne på fabrikken er god og ikke til å ta feil av,
Arges som bedrift har bare vært i
drift i ca. to år og har allerede en
omsetning på 30 000 000 kr.
Men veien hit har ikke vært enkel.
I 1992 startet rørfabrikken Polyfemos av gründeren Arnstein
Johansen som etter noen tunge
år i starten ble en blomstrende
bedrift med stor omsetning. Noe
som verdens største rørprodusent, meksikanskeide Wavin
merket seg, og kjøpte opp bedriften i 2007. For så bare fem år
senere å flytte produksjonen fra
Alta til (Oslo) selv om Polyfemos
var selskapets mest lønnsomme
fabrikk i Norge.
Misnøye hos de tidligere Polyfemosansatte var selvfølgelig stort og
snart vokste det fram en kjerne
med nøkkelpersoner som sammen med den gamle gründeren
Arnstein la en plan om å opprette
en ny rørfabrikk i Alta. Maskinene
var nå flyttet til Oslo, men kompetansen var fortsatt igjen i Alta.

innovasjon og nytenking var sentrale
deler undersøkte man
kundenes behov for
nye produkter. Man
fant snart ut at her
fantes et behov og en
forespørsel om nye produkter, spesielt innen
oppdrettsnæringa. Det
viste seg at de gamle En illustrasjon av en rørprøve fra Arges nye fôrslange.
konvensjonelle fôrslangene som bruktes på
På NASF konferansen i Bergen
oppdrettsanleggene ble ladet opp 2014 ble Arges tildelt blant annet
med statisk elektrisitet da foret
3. plass i innovasjon for sine nye
beveget seg gjennom slangene på fôrslanger.
sin vei til merden. Dette innebar
en direkte risiko for røkterne og
Og den 3. juli kom en enda
ledet til at ansatte innimellom fikk bedre beskjed, denne gangen
kraftige støt som i visse tilfeller
fra Arbeidstilsynet som påla alle
førte til sykemeldinger. I det
eksisterende norske oppdrettsanstille ble det startet med, i Arglegg å bytte ut konvensjonelle
eslokalene, å utvikle et produkt
fôrslanger med antistatiske fôrsfor å få en løsning på dette problanger. I dag har de altså nesten
lemet. Det tok ikke lange tiden
hele oppdretts-Norge som kunde
før de hadde funnet ut en løsning og framtiden hos bedriften ser
der elektrisiteten trekkes rett ut
meget lys ut. Men daglig leder
av røret og jordes i sjøen.
Bjørnar Bull ser allerede frem mot
nye prosjekt. «Vi har en rekke nye
Løsningen har de i dag søkt patideer som ligger på lager, det er
ent på og produktet har blitt veld- deilig og kunne få bestemme litt
ig populær og etterspurt blant
sjøl igjen» sier han og smiler.
oppdrettsselskap i hele Norge.

I januar 2013 var så var alt på
plass og en ny skreddersydd
fabrikk stod ferdig. I mars 2014
var alt av maskiner på plass i
fabrikken og produksjonen kunne
endelig dra i gang for fullt.
Man hadde fortsatt god kontakt
med gamle kunder hvilket var
verdifullt. Med sin gamle filosofi fra tiden på Polyfemos der
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På utsiden av Argeslokalene står kilometervis av fôrslanger klare for å sendes ut til

Visste du at et av
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Foto: Bjørn Joachimsen

Europas største institutt
for anvendt matforskning
har hovedkontor i Tromsø?

Alta
Tromsø
Nofima leverer forskningsbasert kunnskap og
rådgivning til de som produserer mat, enten
råvaren kommer fra fiske, havbruk, fjøs eller åker.
Hovedkontoret ligger på universitetsområdet i
Tromsø. I tillegg bruker vi forskningsanlegg i
Kaldfjord og Kraknes på Kvaløya, og
Havbruksstasjonen i Kårvika på
Ringvassøya.
Vi har avdelinger i Ås, Stavanger, Bergen,
Sunndalsøra og Alta.

Sunndalsøra
Bergen
Stavanger
Ås
360 ansatte

(90 i Tromsø)

527 millioner NOK

i omsetning (2014)

620 forskningsprosjekter

nofima.no | Telefon 02140 | post@nofima.no
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FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP, KULL 2013
Alle foto: Oda Helen Bjørklund
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KULL 2013

Bjarni Larsen (23)
Fuglafjørdur, Færøyene
Havbruk
Bakgrunn: Har vokst opp i en bygd der
fiske og oppdrett er sentralt. Har jobbet
på settefiskanlegg.
Funfact: Er færøysk norgesmester i norsk
eliteserie-volleyball

Venil Trælvik eilertsen (24)
Tromsø, Kvaløya
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Har bestandig hatt en interesse for alt det som skjuler seg i havet.
Samtidig som jeg fullførte bachelor i biologi begynte jeg på fiskeri- og havbruksvitenskap som er et lignende fagområde
med mange spennende jobbmuligheter.
Funfact: Kan ikke flyte
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Konstanse Karlsen (24)
Husøy
Marked og ledelse
Bakgrunn: Har vokst opp i et fiskevær.
Funfact: Har vært på landslaget i undervannsrugby.

Bård Nordseth (23)
Trondheim
Havbruk
Bakgrunn: Ønsker å bidra til at vi får en
bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring
hvor kunnskap og kompetanse ligger i
bunn.
Funfact: Mester i sjakk

Richard Taknes (23)
Tromsø
Havbruk
Bakgrunn: Drevet med inspeksjonsvirksomhet i Svalbard-området under
kystvakten.
Funfact: Var redd for fisk og uhyrer i
sjøen frem til jeg var 11 år, da erobret
jeg frykten min og har vært fascinert
over alt i havet siden.

Niklas Högstedt (30 år)
Norrköping, Sverige / Alta
Ressursforvaltning
Bakgrunn: Utdannet fiskeguide og sportsfiskeentusiast. Begynte å studere Fiskeriog havbruk fordi jeg vil jobbe med å løse
miljøutfordringene i
oppdrettsnæringen
Funfact: Usannsynlig dårlig på funfacts
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Audun Århus (26)
Ringsaker
Ressursforvaltning
Bakgrunn: Mjøsfisker, bondesønn og
russlandsstudent. Mangefasettert type.
Funfact: Spiser havregryn til frokost hver
bidige dag.

Peter Meinert (23)
Trondheim
Ressursforvaltning
Bakgrunn: En interesse for en høyst
verdifull næring hvor spennende utfordringer er synonymt med minst like
spennende muligheter.
Funfact:Kan ikke stupe

Aina Holm Andersen (23)
Bekkarfjord, Lebesby
Ressursforvaltning
Bakgrunn: Utdannet agronom, men etter
flere somre på oppdrettsanlegg, fant jeg
fisken mer spennende enn kua.
Funfact: Går egentlig fiskeri og havbruk
kun for å lære å svømme crawl

Ola Mellingsæter (24)
Melhus
Ressursforvaltning

Therese Meyer (24)
Bodø
Havbruk

Haakon Mikkelsen (24)
Tromsø
Marked og ledelse

Bakgrunn: Kommer fra ei bygd hvor
laksefiske er en viktig næring med sterke
meninger og interesser. Ser på fiskerinæringen som en framtidsrettet næring
med mange muligheter.

Bakgrunn: Helt fra jeg var lita og kjente
den var gode lukta fra sildoljefabrikken
sive utover byen, skjønte jeg at jeg måtte
inn i den marine næringa.

Bakgrunn: Har siden barndommen hatt
stor glede av fiske, hvor fisketurer med
familie, særlig min bestefar ligger sterkest i minne. Selve interessen for sjømatnæringen vokste for alvor i perioden jeg
startet på fiskeri- og havbruksvitenskap.

Funfact: Målet var å bli sjørøver.

Funfact: Har dykka hånd i hånd med
Moses i Kenya.

Funfact: Spiller amerikansk fotball i
norsk 2. divisjon
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Steffan Sletten (27)
Finnsnes
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: startet å jobbe på fiskebruk
som sesongarbeider, deretter gikk jeg
over i stilling som røkter hos Flakstadvåg
Laks AS. Hvor jeg jobber som helgevikar
ved siden av studiene.

Sverre Mikalsen Hals (25)
Dyrøya
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Startet som ferievikar hos
Nordlaks Oppdrett AS som 16 åring, og
jobber enda der som helgevikar. Har
også jobbet to år som fisker på garn,
snurrevad og ringnot.

Funfact: Har vært naboen til John Carew, Funfact: Har eget selskap som satser på
ble desverre ikke proff fotballspiller!
gjenfangstteknologi til havbruksnæringen

Sebastian Reidar Barriteau Siiri (22)
Bodø
Havbruk
Bakgrunn: Fikk interesse for akvakultur da
jeg så det var mye jeg egentlig ikke visste
om næringen. Etter jeg hadde lest meg litt
opp fant jeg ut at det var noe jeg kunne tenke meg å studere. Som en bonus er det mye
spennene jobbmuligheter ute i næringen.

Linda Stensen (25)
Bømlo
Sjømatvitenskap

Bakgrunn: Født og oppvokst på ei øy i
Hordaland hvor oppdrett og fiske spiller
en sentral rolle i samfunnet. Har alltid
vært fascinert av havet og skapningene
i det. Ser på fiskerinæringen som en
mulighet til å få en spennende og variert
jobb innenfor en næring som stadig er i
Funfact: Vinner av dikt-konkurranse ombord
utvikling.
Helmer Hanssen.
Funfact: Prøvde å overvinne høydeskrekken ved å hoppe i fallskjerm.. Det hjalp
ikke.
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Aslaug Lervik (22)
Kyrksæterøra, Hemne
Havbruk
Bakgrunn: Vokst opp med en avlsstasjon
for laks som nærmeste nabo, men fikk
først interessen for oppdrett og havet da
jeg begynte å studere. Har de siste årene
hatt sommerjobb på settefiskanlegg og
på avlsstasjon.
Funfact: Aldri vært i Oslo

Ole Johannes Sørensen (27)
Risør
Ressursforvaltning
Bakgrunn: Har jobbet med fisk siden
13 års alderen, og har alltid hatt en
sterk tilknytting til havet. Derfor er det
viktig for meg at forvaltningen av alle
ressursene havet tilbyr oss, sikrer at de
neste generasjonene også får mulighet
til å høste av dem.
Funfact: Jeg later som at jeg kan spansk,
men egentlig er jeg halvsvensk.
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Henry Christoffer Farstad (25)
Farstad, Møre og Romsdal
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Har vokst opp med Hustadvika rett utenfor døra og alltid hatt
interesse for fisk og fiske. Min far er
fiskeselger og er den som har hatt mest
innflytelse på meg og mitt valg av studie.
Funfact: har studert petroleumsteknologi
med fordypning i boring.

Thomas Guneriussen (23)
Tromsø
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Født og oppvokst i
Tromsø. Med familie fra Vesterålen
har mange sommere blitt tilbrakt i
båten og på fjellet.
Funfact: Lystrer kun navnet G!

Kevin Salbuvik (23)
Stoksund, Sør-Trøndelag
Havbruk
Bakgrunn: Min mor er dagligleder for et
oppdrettsanlegg i Stoksund og jobbet på
det oppdrettsanlegget hver sommer siden jeg var 15. Ble interessert i atferden
til fisk så jeg bestemte meg for å studere
det.
Funfact: Har drept en elg med
motorsykkel

Oda Bjørklund (21)
Reipå/ Meløy kommune
Sjømatvitenskap

Magnus A Nygaard (24 år)
Lauksletta, Arnøy, Nord-Troms
Havbruk

Birte Richardsen (22)
Rossfjordstraumen
Ressursforvaltning

Bakgrunn: Kommer fra bondefamilie og
har hatt lite med havet å gjøre. Likevell har interessen for dyrehold, matproduksjon og oppdrett, i tillegg til å ville
prøve noe nytt, gjort at jeg har havnet i
Tromsø.

Bakgrunn: Har vokst opp ved kysten hvor
fiske og oppdrett har vært sterkt etablert
i lokalsamfunnet, og har jobbet som
ung på familiedrevet oppdrettselskap.
Tok naturbruk og akvakultur på videregående, og ønsket om videre kunnskap
og utdanning innenfor den marine sektor
gjorde at jeg valgte å studere fiskeri og
havbruksvitenskap.

Bakgrunn: Med en familie fra yttersia av
Kvaløya er det vanskelig å komme unna
fiske og havet. Har brukt hele min barndom på å fiske etter småsild med nylon
og nål, så da måtte eg bare studere
fiskeri og havbruksvitenskap!

Funfact: Får sjyværk bærre av å sjå på
en båt

Funfact: Min store drøm i livet er å
klemme kongen.

Funfact: Usannsynlig god på “gode”
vitsa
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KULL 2013

Hilde Karoline Haaheim (25)
Alsvåg
Sjømatvitenskap

Ingrid Thomassen (24)
Skarsvåg, Nordkapp
Ressursforvaltning

Karina Mortensen (35)
Tromsø
Sjømatvitenskap

Bakgrunn: Jeg kommer i fra Norges
største torskekommune, Øksnes i Vesterålen. Jeg vil tippe at over 90 % av alle
jeg kjenner har en eller annen gang vært
på tråler, vært messepie eller stuert,
skjært torsketunger eller hatt en annen
tilknytning til næringa.

Bakgrunn: Har vokst opp i ei ægnarbu i
verdens nordligste fiskevær, der æ blei
fortalt at fekselokt e pengelokt. Har mange
fiskere i familien og fikk i tidlig alder være
med på ungdomsfiske om somrene. Har
også hatt sommerjobb på oppdrettsanlegg
etter at jeg begynte å studere.

Funfact: Spiste ikke fisk da jeg var lita
om ikke mamma sa det var hai

Funfact: Har en egen dans som jeg kaller
“rekevalsen”, sykt god på den.

Bakgrunn: Vokste opp i et lite samfunn,
uten fiskelukt, inni en fjord. En og annen
fisketur fra berget var det nærmeste jeg
kom en sprell levende fisk. Fikk etterhvert sansen for havet og mulighetene
som befinner seg der etter flere år i
kokkeyrket, og valgte derfor å fordype
meg i sjømat.

Kristin Beate Hansen (35)
Tromsø
Sjømatvitenskap

Kristian Johansen (27)
Båtsfjord
Marked og ledelse

Bakgrunn: Jeg har alltid vært glad i å
være i eller i nærheten av havet. Gjennom sportsdykking har interessen for
havet økt. Da jeg ville skifte retning i
arbeidslivet, falt valget på fiskeri- og
havbruksvitenskap da interesse og arbeid
kan kombineres.

Bakgrunn: Vokste opp på Millionærhøyda i
Båtsfjord og spiste frokost til utsikten av Fiskerihovedstaden hver dag. Etter å ha fullført
bachelorgraden i økonomi, ble jeg trukket
mot Norges Fiskerihøgskole og fiskerikandidatstudiet. Det må være nostalgien som
trakk meg hit da jeg så plakaten på NFH med
skrifta “Båtsfjord havn - er dog den beste”.

Funfact: Når jeg er under vann, leter jeg
alltid etter havedderkopper og sjøhester,
da disse skapningene fascinerer meg
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Funfact: Har lett for å forveksle UP med
en landeveisrøver.

Funfact: Reiste en gang 110 mil for å delta på
UKM!
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KULL 2013

Sigurd Lerengen Grønli (24)
Kvaløysletta, Tromsø
Marked og ledelse

Ceselia Høyvik Rokne (23)
Bergen
Sjømatvitenskap

Bakgrunn: Oppvokst på Kvaløysletta, men
brukt store deler av fritiden til jakt og fiske
på «yttersia», hvor kveita har fått størst
oppmerksomhet de siste årene. Ellers alltid
hatt stor interesse for fiskeri og etter hvert
også oppdrett. Har uten tvil valgt rett vei å
gå - fiskeri- og havbruk er framtiden!

Bakgrunn: Vokst opp i Bergen og alltid
vært glad i hav, fiske, reise og kultur.
Kommer også fra en restaurantfamilie,
hvor mat har vært sentralt gjennom hele
oppveksten.

Funfact: Ja, si det.

Funfact: Spilte fotball i mange år, fikk
aldri scoret et mål men vant masse fairplay priser.

Trygve Johansen (23)
Tromsø
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Hadde egentlig ikke noen tilknytning til fiskeri- eller sjømatnæringen før
jeg begynte på studiet. Leste om studiet, og
syntes det virket veldig interessant. Etter jeg
startet på studiet har interessen bare økt og
jeg gleder meg til å kunne jobbe innenfor
næringen en dag.
Funfact: Deltatt i et crossykkelløp, det endte
opp med et dundranes tryn i elva og har aldri
prøvd meg på det igjen.

Elin Alise Figenschou Johansen (24)
Tromsø, Kvaløya
Sjømatvitenskap
Bakgrunn: Bakgrunnen min for valg av
studiet er at jeg kommer fra en fiskefamilie som har vært i næringen i alle år. Jeg
startet med å studere samfunnsøkonomi
ved universitetet i Tromsø, men skjønte
fort at dette ikke var noe for meg. Jeg fikk
bytte studieretning, og har ikke angret et
sekund siden.
Funfact: Hold diktkurs hver torsdag etter
klokka 22:00.

Maria Dauli (26)
Tromsø
Ressursforvaltning
Bakgrunn: Har arbeidet kunderettet hele
mitt yrkesliv både i bank og butikk der salg
og service har vært i hovedfokus. Grunnen
til at jeg valgte Fiskeri og Havbruksvitenskap er såre enkelt fordi fisk er kult! Fisk er
alt i fra teknologi, mat, økonomi, biologi,
rekreasjon osv. Uansett hvordan man velger
å snu på det så er det alltid ei spennende
side ved fisken, så mulighetene er mange.
Funfact: Har tatt Dalai Lama i hånden (var
9 år).
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INTERVJU MED NATTSVERMEREN PÅ BFE
Av Niklas Högstedt, Student, NFH
Hvis du ser en mann gå i korridorene nattestid på NFH bygget på UiT-campus så er det mest sannsynlig
Malcolm Jobling. Det er få personer på BFE som er mer omtalt blant studentene enn den engelske professoren som over tid er nærmest blitt en myteomspunnet person på fakultetet.
Når jeg skal avtale en tid for mitt intervju, sender jeg Malcolm en mail og spør når han har tid til å møtes.
Svaret tikker inn i innboksen kl.01:18, noe som ikke er så uvanlig. Malcolm står nemlig opp mellom 00:30
og 01:00 hver dag for å gå på jobb.
liker som kunne passe. Han velger
ut en jazzplate av Billie Holiday &
Lester Young; «Lady Day» og «The
Pres»

Når vi så møtes på kontoret så
begynner jeg med å spørre om
han er nervøs for at jeg skal
skrive stygt om han, som hevn
for to mindre gode karakterer.
Han smiler nå og svarer:

Jeg husker fra en forelesning at du
refererte til Rolling Stones, lytter
du mer på jazz enn på rock?

-- Nei overhodet ikke!

-- Nei det er omtrent likt, men jeg
lytter mye på klassisk musikk
og. Men en person som jeg
også er imponert over er jazzmusikeren Miles Davis, han er
en superhelt.

Han er som sagt en beryktet
person og er ikke redd for å
kalle en spade for en spade!
I forkant av intervjuet har jeg
forhørt meg med medstudenter om hva de er interesserte
i å vite om deg. Det første
spørsmålet er; hva blir du imponert av?
-- Folk som er virkelig dyktig på
det de gjør, uansett om det
er idrett, litteratur, musikk
eller fag.
Har du noen eksempel på en slik
person?
-- Snooker-spilleren Ronny O Sullivan, han er meget god. Han er
jo i tillegg aktiv i en individuell
sport som framhever hans
prestasjoner mer. Et lag kan
være meget bra i fotball, men
da er det en laginnsats og ikke
individene selv.
Jeg vet at du er interessert i
fotball, men samtidig ikke liker
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Stemningen på kontoret er meget
koselig med musikken som ruller
videre i bakgrunnen mens jeg
fortsetter med spørsmålene fra
mine medstudenter.
Professor Malcolm Jobling

å prate om ditt favorittlag. Hva
hadde betydd mest; om England
vant VM eller om ditt klubblag
vinner Premier League?
-- Klubblaget helt klart. De må
riktig nok rykke opp en divisjon
først, men laget fra hjemtraktene er mye større enn landslaget.
I den velfylte bokhyllen bak
Malcolm oppdager jeg en imponerende samling av CD plater, jeg
spør han om å sette på noe han

Du har jo publisert mye av ditt
arbeid, har du kontroll på alt du
har publisert?
-- Nei det er litt av en blanding av
bøker, artikler, kapitler i bøker,
rapporter, anmeldelser og populærvitenskapelig stoff.
Av det du har publisert hva er du
mest stolt over?
-- Det må være noe av mine tidligere arbeid fra begynnelsen
på 80-tallet. Forskningen om
stoffskiftet hos fisk, som hadde
stor gjennomslagskraft og er i
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dag fortsatt mye sitert. Det var
enklere den gangen, man var
ung og sulten på fremgang da.
Skulle du beskrive deg selv som en
smart person?
-- NEI!...mer som en arbeidshest.
Når flyttet du til Norge og var det
etter en utvalgt jente? Noen studenter tror nemlig det.
-- Nei, det var overhode ikke på
grunn av en jente. Jeg var nylig
ferdig med min doktorgrad, det
var i 1979 og jeg var arbeidsledig. Så fikk jeg tilbud om jobb
på UiT her i Tromsø, det var dog
midlertidig på to år. Det har så
blitt forlenget og forlenget og
nå har jeg vært her i over 35år.
I min klasse var det ingen som
fikk essay eller labbrapporten
godkjent på første forsøk, det var
heller ingen som fikk karakter
A i kurset. Synes du sjøl at du er
streng?
-- Nei jeg syns ikke jeg er streng,
men kanskje jeg oppleves som
det fordi jeg presser studentene til å prestere bedre. Flere
ganger kunne jeg godkjent
studenters arbeid ved første
utkast men jeg vil at de skal

lære at det går an å forbedre
et arbeid selv om det er rimelig
bra i utgangspunktet.
Det er jo faktisk i løpet av
årenes løp flere studenter som
har fått både essay og labbrapporten godkjent ved første
forsøk…OG fått A i karakter ved
eksamen.
Du har jo en annerledes døgnrytme, hva kommer det av?
-- Jeg har alltid vært en morgenfugl. Når jeg var yngre stod jeg
opp rundt 05 på morgenen, det
har blitt forskjøvet i løpet av
årene så det har blitt tidligere
og tidligere. Jeg går jo og legger
meg tidlig da, så når jeg har
forelesning mellom 14 og 16 er
det av og til et helvete, og det
er noen ganger at jeg føler at
jeg går på autopilot.
Det er framfor alt en ting på
kontoret til Malcolm som skiller
seg ut fra de andre professorenes
kontorer. Det er nemlig fullt av
kosebamser, sikkert flere hundre.
Bamsene står nøye plassert og
man ser kjapt at de ikke er tilfeldig
plassert.
Når startet du med å samle på kosebamser og hvorfor begynte du?

Malcolm Jobling (65)
Professor of Aquaculture and
Fish Biology
Institutt for Arktisk Marin Biologi
BFE - UiT
Worked in Tromsø since 1979;
first as a lecturer and then appointed Professor og Aquaculture
in 1986.
Teaching and research duties
cover Aquatic BioSciences
Research in aquatic biology
covers fish biology, ecology and
physiology, aquaculture, feeding
and nutrition.
Teach on courses in fish biology,
aquaculture, fish nutrition and
scientific writing at under-graduate and post-graduate levels.
Involved in scientific publication via membership of editorial boards of journals covering
aquatic biology, fish biology and
aquaculture and fisheries science.
Read more about Malcolm
Jobling at UiT.no or scan the QRcode:

Om Malcolm er streng i sin retting kan være opp til hver og en å bedømme, slik så
artikkelen ut etter han hadde “kommet med innspill”
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-- Det startet med noen få fisk,
jeg brukte dem i sammenheng
med en populær forelesning
utenfor UiT. Det ble meget
godt mottatt, så rundt 97-98
begynte jeg å bruke de i mine
vanlige forelesninger.
Det går rykter om å du har
stålkontroll på hvor de hører
hjemme.

ikke med den!
Jeg tenkte å avslutte med å spørre
litt om din pensjon, når har du
tenkt å pensjonere deg?
-- Det vet jeg ikke, spørsmålet er
om jeg lever så lenge.
Hva har du tenkt å bruke all fritid
på når du blir pensjonist?

-- Stemmer det, det har hent at
studenter har flyttet om på
de når jeg ikke har sett, men
sånt legger jeg merke til med
en gang. Alle bamsene har sin
plass, du ser hylla der borte for
eksempel, der står alle dyrene
som er nevnt i bøkene om Ole
Brumm.

-- Kanskje begynne å trene på
alvor igjen, bli en superpensjonist. Kanskje jeg flytter hjem
til England og bruker vinteren
til å sitte på hjemmetribunen
og se på favorittlaget, og om
sommeren se på cricket, eller
nja... det tviler jeg sterkt på at
jeg gjør.

Har du noen bamser hjemme?

Det blir sikkert en forandring, det
ryktes at du aldri tar ferie.

-- Ja noen få, blant annet en skilpadde som moren min strikket
til meg når jeg var liten, den er Alle dyrene som er nevnt i Ole Brumm59 eller 60 år nå. Men jeg sover bøkene

Blir du med på den blå
kunnskapsrevolusjon?
Havbunnen gav oss energi, hvordan kan
havrommet bære velferden?
Sjømatnæringen trenger mer kunnskap,
kreative løsninger og engasjerte
medarbeidere i fremtiden. Har du valgt rett?
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-- Joda jeg hadde ferie i 1971…
NEJ! Det må vært 1970 for jeg
jobbet hele sommeren 71.
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GJENFANGSTTEKNOLOGI FOR HAVBRUKSNÆRINGEN
Av Sverre Mikalsen Hals, Student, NFH
I mars meldte Sverre seg på forretningsplankonkurransen Venture
Cup med en idè om en oppbevaringsenhet for gjenfangstgarn. Han
vant den lokale finalen ved UiT og kom på 2. plass i den regionale
finalen mellom UiT og Universitetet i Nordland.
forbedre beredskapen og effektivisere gjenfangsten kan vi redusere
konsekvensene dersom rømming
forekommer. Gjenfangstgarnene
må settes ut raskere – uten at det
går på bekostning av sikkerheten.
I januar 2015 rammet stormen
«Nina» vestlandet, noe som førte
til havari på flere oppdrettsanlegg
i området og over 100.000 fisk
rømte. Dette var et ekstremtilfelle
men gjorde likevel at jeg valgte å
sette meg ned å se på utfordringene som er knyttet til rømming
og hva som kunne forbedres.
Rømming trekkes ofte frem som
næringas største utfordring sammen med lakselus, og det må nye
metoder til for å løse dette på
best mulig måte. Jeg er klar i min
mening om at så lenge produksjonen skjer i sjøen vil risikoen for
rømming være tilstede. Ved å

Etter å ha gjennomført en
markedsundersøkelse med ulike
selskaper så jeg tidlig at behovet
for nye løsninger var tilstede. Jeg
designet en oppbevaringsrull som
garnene kunne settes direkte fra.
Rullen kan plasseres i fester som
monteres på båten og garnene
trekkes ut når båten kjøres fremover. Denne metoden gjør det
enklere å sette ut garn om det
er for overvåkningsfiske, øvelser
eller gjenfangst. Dette fordi denne
metoden er lettere å håndtere
enn de tradisjonelle metodene
som brukes i dag hvor garnene

settes fra kasser, sekker eller
garnbinger. Operatørene unngår
å måtte følge med at garnene går
riktig ut uten snurr og garnene
kan settes ut i raskere fart fra
rullen. Tanken er at hvert anlegg
har fire ruller, to for langsidene og
to for kortsidene og faste punkter som garnene kan festes i og
ramme inn hele anlegget.
Patentsøknad for ”oppbevaringsenhet for fiskegarn og metode
for bruk” ble sendt inn i april
2015 og ble i januar 2016 godkjent. Mulighetene som gis ved
å oppbevare gjenfangstgarn på
rull er store, og jeg ser for meg at
i fremtiden kan Recatcherrullen
oppbevares i havet og garnene
settes ut ved hjelp av et tastetrykk
fra fôrflåte eller fôrsenter. Teknologien er allerede tilstede for
å realisere dette. Etter å ha fått
noe medieoppmerksomhet rundt
dette har jeg blitt kontaktet av
selskaper både fra leverandørindustrien og havbruksnæringen.
Dette vitner om en næring som
er opptatt av å finne ny teknologi
som ivaretar sikkerhet og beredskap.

Illustrasjon av gjenfangstrullen med garn
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MARIN FORSØPLING
- Et av våre største miljøproblemer
Av Therese Meyer, student ved NFH
Marin forsøpling er i dag et
enormt problem i alle verdenshav.
Det er et tema som ofte blir satt
fokus på i mediene; de fleste har
kanskje lest om ryddeaksjoner
i nærområdene her i Norge, og
lest artikler om dyr som får ekstra utfordringer i hverdagen på
grunn av avfall i havene. Avfallet
kan også være til stor hinder for
alle andre som ferdes på havet.
Dette er et økende problem, som
trenger enda mer oppmerksomhet.
Først om fremst, hva er egentlig marin forsøpling? Marin
forsøpling vil si alt avfall som
befinner seg i havene; plast, trevirke, metaller og andre bestanddeler. Det ble først omtalt som
et problem i politikken i Norge
på starten av 70-tallet. Grunnen
til at marin forsøpling har blitt et
stort miljøproblem, er fordi det
aller meste av avfallet i havene er
plast. Plast er et syntetisk materiale som i motsetning til hva vi
tidligere trodde, ikke blir borte
med tiden. Plast brytes ned til
mindre og mindre deler. Plastbitene blir spist av alle slags dyr i
havene, og er observert i magen
til blant annet kongekrabbe, hval,
lysprikkfisk, svært mange ulike
fuglearter og hos skjell. Avfallet
er også til stor hinder for dyreliv
fordi dyr kan vikle seg fast i tau,
garn og andre ting. Bildet viser
en isbjørn nært Svalbard som satt
seg fast i et garn på 170 kg. Dette
var en heldig bjørn som fikk hjelp,
og livet ble berga. 		
Plast er også observert i magen
til havhest, en fugl i stormfugl-
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familien som lever langs kysten.
Havhest er en såkalt indikatororganisme for marin forsøpling. Det
vil si at mengdene plast som man
finner i magen til død havhest,
skal gi et grunnlag for å fortelle
hvordan mengdene av plast
varierer i havet i områdene hvor
havhesten lever. I disse dager har
over 95 % av alle havhester plast
i magen, og OSPAR (en organisasjon for beskyttelse av ressursene i
nordøst-Atlanteren) har en målsetting om at mindre enn 10 % av
havhester skal ha mer enn 0,1 g
plast i magen. Volummessig tilsvarer 0,1 g en hel middagstallerken for mennesker. Det som skjer
når dyr spiser plast er at plasten
hopes opp i magen, og tar opp
plass som ellers ville vært brukt
til å ta opp næringsrik mat. Dette
kan føre til at dyr dør av sult.
Det er oppdaget at plastbiter kan
ha opp til en million høyere konsentrasjon av organiske miljøgifter
enn sjøvannet de befinner seg i.
Disse miljøgiftene er hovedsakelig
PCB, PAH, pesticider, pthalater,
bromerte flammehemmere og
bisphenol A. Slik fungerer de som
giftpiller for de som inntar dem.
Det er en stor sannsynlighet for at
dette kan ende opp i maten vår.
Plastproduksjonen i verden steget
kraftig de siste tiårene. Fra 1975
har produksjonen mangedoblet
seg fra å ligge på 45 millioner
tonn, til i dag å være over 310
tonn. Mange land har problemer
med avfallshåndtering, og det er
disse landene som utmerker seg
som verstinger når det gjelder å
slippe ut plast i havene. Jambeck

med flere (2015) estimerer at
Kina bidrar med å slippe ut mer
enn fem millioner tonn avfall
til havene hvert år. Tett etter
kommer Indonesia, Malaysia og
Taiwan. Man regner med at disse
tre hver for seg slipper ut mellom
1 – 5 millioner tonn avfall årlig.
Den neste utslippskategorien
gjelder de landene som forsøpler
med mellom 250 000 og 1 million
tonn årlig, og disse er blant annet
Brasil, USA, India og Marokko.
Skandinavia og Canada regnes for
å være best i klassen, og estimatet her er en utslippsmengde på
maks 10 000 tonn årlig.
Plast er et relativt lett materiale, så derfor vil 10 000 tonn
ha et rimelig stort volum. Hvor
blir dette av? En kjent antakelse
(UNEP, 2005) er at 70 % av avfallet som tilføres til havet synker til
havbunnen, mens 15 % av avfallet flyter og de siste 15 % blir
liggende i strandsonen. Dagens
tidsalder kalles ofte den antropocene epoken. Grunnen er at
mennesker i dag påvirker hver
eneste kvadratmeter på jorda.
Når det gjelder marin forsøpling,
så har havstrømmene fraktet
søppel til de mest avsidesliggende områder. Det er funnet plast
på fem tusen meters dybde på
havbunnen, innfrosset i is i Arktis
og Antarktis og på de mest fjerne
ubebodde områder. Problemet er
stort også i Norge. De siste årene
er det gjort to årlige registreringer
av søppel ved syv ulike strender i
Norge i regi av OSPAR for å få et
større innblikk i omfanget av dette
miljøproblemet. Her ble gjenstander sortert i flere kategorier,
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og telt opp. På det meste er det
blant annet blitt funnet over 2000
plastkorker1 på kun 100 meters
strandlinje i Rekvika på Kvaløya.
Det er tydelig at mye søppel
kommer med havstrømmene til
Nord-Norge, og vi er derfor ekstra
utsatt i disse trakter.
Havstrømmene på jorda skaper
fem store virvler. Disse virvlene
har ført til at plasten som finnes
i havet blir akkumulert og konsentrert på fem områder. Her er
konsentrasjonen av plast så tett
av havet blir som en plastsuppe.
Dette kalles en gyre.
Den mest kjente av disse gyrene
ligger i det sørlige Stillehav. Det
har vært mye oppmerksomhet
rundt denne i mediene, men det
hersker fortsatt litt usikkerhet og
uenighet om hvor stor den er. Det
er ikke overraskende at dette har
blitt den største, siden den ligger
nært de verste forurenserne; Kina
og dets naboland.
World Economic Forum anslår
at i 2050 vil havet bestå av mer
plast enn fisk. Dette kan vi ikke
la skje. Hva kan vi egentlig gjøre?

kunne de melde at skotske fiskere
hadde fisket opp 600 tonn avfall.

Foto: Sysselmannen på Svalbard.

Det har heldigvis begynt å skje
ting. I statsbudsjettet i 2015 ble
det for første gang bevilget midler
til marin forsøpling; 10 millioner
kroner. Disse kronene er blant annet blitt bevilget til SALT i Lofoten,
hvor jeg var så heldig å ha min
praksisperiode som tredjeårsstudent på bacheloren i fiskeri- og
havbruksvitenskap. SALT har flere
prosjekter om marin forsøplig, og
ett av dem er ”Fishing for litter”,
som innebærer at fiskere skal ta
med seg alt avfall de får opp med
fiskeriredskaper under vanlig
fiske. I Skotland har dette prosjektet pågått i noen år, og i 2013

Mikroplast i kroppsskrubbe-produkter og annen kosmetikk er
blitt forbudt i flere land; USA,
Australia og New Zealand. Nå må
Norge hive seg med. Rwanda,
Kina og Bangladesh har gjort plastposer forbudt, og det har redusert bruken med hele 40 milliarder
plastposer. Andre ting vi kan gjøre
for å begrense forsøplingen, er å
kjøpe mindre syntetiske klær og
sko, og å minke bruken av engangsemballasje.
Et annet tiltak som jeg tror har
svært stor betydning, er å gjøre
levering av avfall svært rimelig
eller gratis. Her bør Norge gå fram
som et eksempel. Det bør være
anlegg for levering av avfall ved
alle havner slik at det er enkelt å
gjøre det riktige for de som ferdes
på havet. Det bør også finnes en
vrakordning for båter og campingvogner, slik vi har for personbiler.
Fiskeridirektoratet har en årlig
innsamling av tapt fiskeriutstyr,
og denne er det viktig at alle vet
om og tar i bruk. Det bør gjøres
holdningsarbeid blant fiskere, slik
at vi er sikre på at
både nye og erfarne
fiskere har de riktige holdningene til
avfall på havet.

WORLD CLASS FISH FEED

Noe vi alle kan
bidra med, er å
delta på strandryddinger i
nærområdene og
plukke opp annet
søppel ved enhver
mulighet, slik at vi
får et renere hav.
1: http://www.
mcsuk.org/ospar/
beach/rekvika/survey/100m/2012-05-04
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GIFTIG OG FARLIG FISK - En trussel i vårt marine matfat
Av Konstanse Karlsen, Kristin Beate Hansen og Karina Lovise Bergan Mortensen, Studenter ved NFH
Fisk har vært en viktig næringskildene i tusenvis av år, og vil fortsette å være det for verdens befolkning
i fremtiden. De fleste ser på fisk som en trygg, god og næringsrik kilde i kosten, men ser vi nærmere på
fisken, vil vi også kunne se at det er flere fisk som ikke bør havne på vårt matfat. De er giftig og kan gjøre
oss syke, og i verste fall kan fisken være dødelig.
Det er to grunnleggende ulike
måter en fisk kan være giftig.
Noen fisker har giftkjertler og
pigger som går gjennom huden
ved berøring, og gift blir injisert i
offeret. Den andre måten fisk kan
være giftig på er ved konsumering. Dette skyldes at gift er tilstede i fiskens indre organer og vev.
Det er flere ulike gifttyper fisk kan
ha og ulike måter fisken kan bli
giftig på.
Vi har valgt å fokusere på fisk
som kan være giftig ved konsum.
De tre typene gift vi valgte å se
nærmere på er Scombroid-, Ciguatera- og tetrodotoksin forgiftning. Disse gifttypene er ulike i
måten giften fungerer på og på
hvilken måte fisken blir gifting.
Alvorlighetsgrad, utbredelse og
symptomer er svært ulike.
Scombroid forgiftning:
Scombroid forgiftning, eller
histamin forgiftning, er en type
forgiftning som oppstår når noen
spiser fisk som er blitt giftig
grunnet lagring i for høy temperatur etter fangst. Arter i familien
Scombridae er de som oftest er
assosiert med scombroid forgiftning, men også fisk fra andre
familier har vist seg å ha samme
egenskaper. Felles for artene er at
de er pelagisk fisk, er gode svømmere og histidin konsentrasjonen
i fiskekjøttet er høy. Bakterier i
fiskekjøttet har enzymet histidine decarboxylase, som setter
i gang en reaksjon hvor histidin
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blir omdannet til histamin etter
at fisken er slaktet. Histamin er et
nitrogenholdig stoff som finnes
naturlig i vev i menneskekroppen.
Ved skader på celler eller ved allergiske reaksjoner frigis histamin
fra cellene i kroppen, noe som
blant annet forårsaker utvidelse
av små blodårer i kroppen og
sammentrekninger av enkelte
muskler.

atera forsvinner ikke når en fisk
spiser algen, men lagres i musklene, levra og innvollene. Alle fisk
som beiter på alger med ciguateraforgiftning vil være potensielt
giftig og forårsake videre spredning oppover i næringskjeden og
spre seg videre til fiskespisende
fisk. Mennesker som spiser fisken
med toksinet vil påvirkes og bli
syk, derfor kalles det en matbåren
forgiftning. Ciguateratoksinene
forsvinner ikke ved frysing eller
varmebehandling.

Ciguateraforgiftning:
Ciguateraforgiftning er den vanligste formen av marine forgiftninger og
er et kompleks av
nervegifter forårsaket av dinoflagellater i tropiske og
subtropiske områder. Giftstoffene
som produseres av
små mikroorganismer er lipidoppløselig ciguatoxin
og vannløselig maitotoxin. Begge dis- Stim av Barracuda (Sphyraenidae)ved Sipadan i Malaysia
se toksinene fører
til en ciguateraforgiftning, men
Tetrodotoksinforgiftning:
ciguatoxin er oftest representert
Tetrodotoksin er en marin nervei forgiftningstilfeller. Dinoflagelgift som først var oppdaget i
laten som produserer nervegiften eggstokkene til en fisk i familer sannsynligvis Gambierdiscus
ien Tetraodontidae (Kulefisk). I
toxicuns. Det er spesielt planteet- ettertid er giften lokalisert i flere
ende fisk som beiter på alger ved andre marine organismer som
skadet rev som får i seg denne gif- for eksempel enkelte sjøstjernten pga. gode oppvekstsvilkår for
er, krabber, alger, marine ormer
alger der korallene er ødelagte.
og marker. Giften stammer fra
Hvor giftig fisken er, kommer an
bakterier og tas opp i organismer
på størrelsen på fisken og innhol- gjennom næringskjeden. Kulefisk
det av giftstoffer i fisken. Ciguog Pinnsvinfisk (Diaodontidae) tar
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aktivt opp giften gjennom leveren
og overfører den til gonadene.
Disse fiskene er en delikatesse
i Japan. Tilbereder man ikke
fisken riktig, kan giften gå over i
fiskekjøttet. For et menneske er
tetrodotoksin over 1000 ganger
mer giftig enn det cyanid er, og
det finnes ingen motgift. Symptomer på forgiftning kan være en
prikkende eller stikkende følelse,
nummenhet, magesmerter, oppkast, paralyse, svikt av hjerte og
pusting og død. Tetrodotoksin er
den mest aggressive og alvorlige
formen marin toksin vi kjenner til.
Avslutning:
Giftige fisker finner i større eller
mindre grad i alle hav, men den
største andelen finnes i tropiske
områder. Vi har sett på tre typer
marine gifter, siden disse er blant
de mest utbredte og spesielle

giftene som
vi finner i
fisk. Histamin
forgiftning har i
det ene ytterpunktet ikke
blitt rapportert med noen
dødelige utfall,
mens Tetrodotoksin i det
andre ytterpunktet har
To fisker i familien Tetraodontidae fotografert i Myanmar . Art er
en svært høy ikke identifisert. (Foto: Kristin Beate Hansen)
prosentandel
Dette er utdrag av en lengre tekst.
der den forgiftede dør. CiguaterScan QR-koden og les artikkelen i sin
aforgiftning blir liggende et sted
helhet:
mellom disse to forgiftningene
der dødsfall har forekommet,
men oftest er det observert at
sykdommen har gitt plager for
pasienten i opptil flere tiår.

Løsningene på mange av de globale
utfordringene ligger i havet
Vårt mål er å øke verdien av eksisterende forretningsområder og legge grunnlaget for nye varestrømmer
basert på marine ingredienser som kan benyttes til alt fra
fôr, helsekost og medisiner, til energi og plast.
Vi hjelper bedrifter med å forbedre sin produktivitet og
innovasjon, og styrke sin markedsorientering!

Vi gir lokale idéer globale muligheter

www.innovasjonnorge.no/sjomat
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LAKSELUS, BEHANDLING OG RESISTENSUTVIKLING
Av Sebastian Siiri, student ved NFH
Lakselus
Ifølge NRK kostet lakselus oppdrettsnæringen rundt 5 milliarder kroner i behandling i 2015,
og den er dermed den største
utfordringen i næringen for øyeblikket. Lakselus utgjør et stort
fiskevelferdsproblem, der hyppig avlusing og behandling med
medikamenter kan være problematisk for fisken. Lakselusen truer
også de ville laksestammene våre.
Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten
på oppdrettslaks i dag. Den er
egentlig en hoppekreps i orden
Harpacticoida. Den finnes naturlig
i norske farvann, og blir 8 - 12mm
lang. Den lever på huden til laks
(Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta) der den spiser hud,
blod og vevsvæske. Lakselusen
tåler ikke ferskvann, så når fisken
vandrer opp i elvene igjen, slipper
den taket etter en stund.

Lakselus har en komplisert livssyklus med
sju livsstadier. Hvilket
livsstadie lusa befinner seg i avgjør hvilket
behandlingsmiddel som
kan brukes. Skal lusen
for eksempel snart skifte
skall, er et alternativ å
bruke kitin-hemmere
som hindrer lusen i å
Rognkjeks full av lus Foto: Mette W. Breiland. Tillatelse
gjennomføre skallskifte. © Nofima.
Samtidig skaper medikamentell
behandling av lakselus resistens,
Ved behandling av lus er det
og vil kunne ende i en situasjon
mange faktorer en må ta hensyn
der effekten av medikamentene
til for å sikre en best mulig avlusing for fisken. Temperatur i havet, minker. Utvikling av ikke-medikamentelle behandlingsmetoder
oksygenmetning, strømforhold i
i næringen blir derfor utviklet.
havet og andre ting må tas i betraktning når en skal planlegge en I dag brukes mekaniske og biologiske behandlingsmetoder
avlusning. Å vite hvor mye vann
som faktisk er i en merd må til for for å få bukt med lakselus, også
som forebyggende tiltak. Jeg
å kunne dosere riktige mengder
blir å ta for meg noen av behanmedisin. Feilmedisinering kan
dlingsmetodene som eksisterer i
skader fisken eller gjøre slik at
næringen i dag.
lusa overlever.
Forebygging og behandling
Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)
er en fiskeart som finnes naturlig
langs hele kysten i Norge. Karakteristisk for denne arten er
at den har en sugeskive mellom brystfinnene. Den bruker
denne til å suge seg til bunnen
eller andre på faste plater. Ved
en tilfeldighet oppdaget man at
rognkjeksen spiser lakselus, og i
dag oppdrettes rognkjeks til bruk i
lakseoppdrett.

Foto: Tillatelse fra Lars Are Hamre, UiB
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Forebyggende tiltak
Luseskjørt brukes for å hindre at
lakselusa kommer inn i merden.
Skjørtet har en svært liten
maskevidde, og på den måten
hindrer det lusen i å komme inn i
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Foto: Tillatelse SalGard AS

merda. Installering av luseskjørt
etter påslag av lakselus vil derfor
ha ingen effekt. Bruk av skjørt i
forsøk har vist gode resultater.
Skjørtet minker vanngjennomstrømningen og dermed også oksygeninnholdet i vannet, og dette
kan stresse fisken. Stress øker
fiskens mottakelighet for sykdom.
SalGard har utviklet en fluidpermeabel planktonduk som har en
soliditet på 50 % i motsetning til
tett presenning med en soliditet
på 100 %.
Fluidpermeabel duk mot lakselus
Slice (Emamektin benzoat) er et

fôrbasert lusemiddel som brukes
for å hindre påslag av lus. Lakselus er sensitiv ovenfor stoffet,
og vil få det i seg når det beiter
på fisken. Slice fungerer ved at
virkestoffet transporteres til hud
og muskel hos fisken der lusen
beiter. Slice fungerer mot alle
stadiene hos lakselusen, og som
alle andre medikamenter kan lakselus utvikle resistens mot dem.
Ulempen med Slice er at den er
fôrbasert. Hvis fisken ikke spiser
tilstrekkelig, vil det ikke være nok
virkestoff på tilgjengelig slik at
effekten blir dårlig.

Mekanisk behandling: Innenfor
mekanisk fjerning av lakselus det
utviklet flere ulike løsninger. Bruk
av varmtvann, spyling og laser er
noen løsninger som har dukket
opp som i dag brukes. Mekanisk fjerning av lakselus har den
fordelen at behandlingsmetoden
ikke har noen utslipp av legemidler som kan skade miljøet. Ved
mekanisk fjerning av lakselus
er det derimot viktig at en ikke
skader fisken mekanisk. Fisk som
mister hud og slimlag er mer
mottakelig for sykdom, og gir økt
stress for fisken da osmoreguleringen blant annet vil bli svekket.
Veien fremover
Hvordan lusa vil bekjempes i
fremtiden er vanskelig å si. Lusa
kan tilpasse seg nåværende og
fremtidige behandlingsmetoder.
Det eneste jeg tenker er sikkert,
er at lusa vil være der, men i hvor
stor grad, er opp til oss. Samarbeid mellom næringsaktører,
myndigheter og interesseorganisasjoner må legges til grunn.
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«MED LOV SKAL LANDET VÅRT BYGGJAST, OG IKKJE
MED ULOV ØYDAST» (MAGNUS LAGABØTE 1274),
ELLER FORTELLINGEN OM HVEM BRYR SEG VEL OM
LOVEN?
Av Peter Ørebech, Professor, Norges Fiskerihøskole, Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi, UiT
Eventyrfortellinger om fisket
har i store deler av Norge anno
2016, større forklaringskraft enn
deltakende observasjoner. «Ondt
ofte lider den Fiskermand» (Claus
Frimann) er kanskje det nærmeste Norges befolkning kommer,
til den næring som statsminister
Erna Solberg så treffende karakteriserte slik: «En bergenser
glemmer aldri at sjømat alltid har
vært en viktig eksportvare, helt
siden middelalderen. Min hjemby
er bygget på hardt arbeid i NordNorge» («Nord-i-Sør» konferansen i Oslo 7 januar d.å.).
Ikke bare har eventyret overkjørt det dokumentariske. Også
eliminering av gjeldende rett må
vike for økonomisk tankespinn og
«fri diktning», i miljøer der «lov

og lov, fru Blom» er en levende
realitet. I le av dette skjermbrett
har Fiskeridepartementet opphevet Stortingets lov om folkets
eiendomsrett til fisket og har gitt
deltakerrettighetene til kvotebaronene. Det har utviklet seg en
«Tonypandy» (fri diktning som
omskriver en virkelig hendelse, og
som feilaktig utgir seg som sann
beskrivelse av denne virkelighet)1
om fiskere og fiskeres rettigheter.
Stortinget har enstemmig vedtatt «at fiskeressursene tilhører
det norske folk i fellesskap. Det
er derfor i utgangspunktet ingen
enkeltpersoner eller selskaper
som kan gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av og tjene på disse
ressursene, mens andre stenges
ute fra å delta i fisket. Komiteen

meiner dette skal liggja til grunn
også i framtida».2
Dette er en drøy skrøne, selvsagt.
Departementets praksis opphever
loven: «Det norske folk i fellesskap» blir i departementet til «de
norske kvotebaroner i felleskap».
Bestander som ved god forvaltning kan generere ressursrente
på over 100 mrd.kr. i året tilhører
ikke lengre folket slik Stortinget
har bestemt, men slik embetsverket har villet det, kvotebaronene.
Altså; konsesjoner som gratis er
tildelt noen få utvalgte tillater
departementet at blir gjort til
gjenstand for handel og vandel i
strid med loven.
Kong Magnus Lagabøte lovfestet
(1274) «At lögum scal land várt
byggia en eigi at úlögum eyða»
(med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast).
Forestillingen i departementet er
nok at salige Magnus for lengst er
utdatert – detaljert «top-down»
styring («micromanagement»)
er i juridisk språkbruk – desuetudo. Departementet har innført
neo-merkantilistisk markedsallokering uten å be Stortinget om
lovendring.
Men om dette ikke var ille nok,
denne handel med konsesjoner og kvoter genererer penger,
masse penger. F.eks. vil en ringnotkonsesjon som gir rett til fiske
av sild, makrell, lodde etc. i dag
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Join the
blue revolution
Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten

BLI MED PÅ VINNERLAGET!
Å arbeide med levende organismer og de utfordringer biologien har å by på og samtidig prestere i et inter
nasjonalt, børsnotert konsern, er noe av det som gjør Marine Harvest til en arbeidsplass utenom det vanlige.
En spennende og aktiv hverdag med oppgaver for verdens ledende sjømatselskap og lakseprodusent!
Vi trenger flere dyktige mennesker fra de fleste fagområder, særlig innen akvakultur, biologiske fag, nærings
middelfag, tekniske fag, økonomi og administrasjonsfag.

www.marineharvest.com

ha en verdi over 300 mill. kr.
Fisket som eies av det norske folk
i felleskap, genererer altså penger
som tilfaller, ikke eieren – som
vanlig er ved salg av eiendom –
neida! men den reder som tilfeldigvis var på rett sted til rett tid og
fått tildelt konsesjoner og kvoter
gratis. Eier av fisket – folket – får
intet betalt!
Men det er verre enn som så:
fordelingen av tillatelser til fiske
skal iht. loven skje ved politiske
vedtaksprosesser, og ikke via
markedet, slik forvaltningspraksis
legger til grunn. Forvaltningen har
– uhjemlet – innført et laugssystem som vi må tilbake til eneveldet i Danmark-Norge for å finne
maken til. Dette er et alvorlig
brudd på norsk rett. Vi er havnet
i det absurde system at oligarken
som trekker seg ut av næringen
får bestemme sin etterkommer.

Og hvem velger så han? Den dyktige rekrutt eller den velhavende
investor?
Følgen av markedsallokeringen
er at en rekke ensidige fiskerikommuner i Nordland- Troms
og Finnmark er tappet for fiskerettigheter. Følgen av det? Hvem
har vel ikke hørt om den nye
næringsgren «å nave»?
Embetsverket har uten å be
Stortinget om endrede fullmakter,
fjernet verdiene i fisket fra folkets
felles eie med det formål å fylle
oligarkenes private lommebøker.
Fiskerirettens regler er endret
uten et eneste pennestrøk til
fordel for noen få rederier: «Ondt
ofte lider den Fiskermand»?
«Det var da og itte nå», som Alf
Prøysen skrev.

Peter Ørebech
Professor i Rettsvitenskap
Norges Fiskerihøskole
Arbeider innen fiskeri- og havrett,
EU-rett og forvaltnings- og statsrett.
Professor II, University of Akureyri, Island (2012-)
Gjesteforsker, Harvard Law
School, Cambridge (2005-07)
Gjesteforeleser, University of Zagreb, faculty of law (2003-05)
Professor II, Chicago-Kent College
of Law, (2000-03)
Gjesteforeleser, NTNU, Trondheim, 1997-2005),
Professor II, University of Namibia, 1999 - 2006)
Privatpraktiserende advokat ,
Tromsø 1989-1994
Professorstipendiat, Det juridiske
fakultet, Norges arktiske universitet 1987-89.
Publisert en rekke arbeider, se
disse på UiTs nettsider eller scan
QR-koden:

: Phil Carradice, The Tonypandy Riots of 1910 at BBC Wales History, 3 November
2010.
2
: Innst.O.nr.73 (2000-2001) . Innstilling frå næringskomiteen om lov om endring i
lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (spesielle kvoteordninger) s.2 sp. 2.
1
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VISSTE DU AT?
Av Oda Helen Bjørklund
1. Enkelte svampearter kan pumpe 10 000 til 20 000 ganger sitt
eget volum i løpet av et døgn.

4. Kjempeslimormen (Lineus
longissimus) kan bli hele 60 meter
lang.

2. Røde brennmaneter (Cyanea
capillata) spiser ofte andre maneter

5. Hoppekrepsene ( underklasse
Copepoda) er den viktigste animalske fødeorganismen i marine
næringskjeder på grunn av sine
enorme mengder.

3. Dyr som lever på en annen organisme eller fast underlag kalles
for epifauna (eks hornkoraller).

at enkelte andefugler ble klekket
ut av andeskjellenes skall.
7. Rur (Underklasse Thecostraca)
har verdens lengste kjønnsorgan
sammenlignet med kroppsstørrelsen, da den kan føre paringsorganet over til naboen for befruktning.

6. Navnet andeskjell (Lepas anatif- 8. Krill (Orden Euphausiacea) er
era) er knyttet overtro. En trodde viktig føde for bardehvaler og
blekkspruter, men også
for voksen torsk i tiden
lodda var ”oppfisket” på
1980-tallet.
9. Når du spiser reker, har
du lagt merke til at det
bare er den store reka
som har rogn? Dette er
fordi dypvannsreka (Pandalus borealis) er født
som hanner og skifter
kjønn når den er kommet
til en viss størrelse.
10. En mye nyttet artskarakteristikk for bestemmelse av strandsnegle
(Littorina littorea) er
utforming og lengde på
penis.
11. På større dyp kan
hårstjerna (Ophiothrix
fragilis) danne tette
ansamlinger med opptil
10 000 individer per m2.
12. I livmoren hos
håbrann (Lamna nasus)
forsyner fostrene seg
ikke bare av ubefruktede
eggene under utviklingen, men også av en eller
flere søsken.
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13. Håkjærringa har fått navnet
sitt fra den tro at dette var hunnfisken (”kjerringa”) til ”Håkallen”
(håbrannen(Lamna nasus))
14. Navnet knurr har artene i familien (Triglidae) fått fordi de lager
en knurrende lyd når de kommer
opp på land. Lyden framkommer
som et resultat av vibrasjoner i
svømmeblæra
15. Rognkallen (Cyclopterus
lumpus- rognkjeks) vokter eggene
med livet som innsats. Om hunnen har lagt eggene på så grunt
vann at de blir tørrlagt ved lavvann, så vil rognkallen ofte blir
stående tross tørrleggingen.
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Kilde:
Dyrelivet i havet.
Frank Emil Moen & Erling Svensen
5. utgave-2008, Kom forlag
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Reisebrev fra Australia
Av Niklas Högstedt og Magnus Nygaard, studenter ved NFH
Tidlig i 4. semester ved Fiskeri og
havbruksvitenskap leker Niklas
med tanken på å reise bort kommende jul. Langt bort skulle det
vise seg å bli, nærmere bestemt
Australia. Han vil ikke reise alene
og spør da meg om jeg vil være
med, noe jeg svarte ja på ganske
kjapt. Vi bestiller så billetter i mai
og turen skal foregå fra 15.desember til 7.jan 2016. Nå var det bare
å vente.

met til Townsville på østkysten,
dessverre uten hell (vi velger å
skylde på saltvannskrokodillene
for at vi ikke fikk fisk).

Syv måneder senere sitter vi på
flyplassen i Tromsø, alle eksamener er ferdige og vi er klare for
eventyr. Som vanlig er det snø
og dårlig vær, men vi klarer som
omtrent siste fly å komme oss i
luften og sette kurs for Gardermoen. Videre fra Gardermoen
går turen via Dubai for så ganske
kjapt videre til Singapore hvor
vi må vente rundt 9 timer på at
neste fly skal gå. Vi booker en
sightseeingtur rundt i byen og i
løpet av to timer får vi sett ganske mye av sentrumet til det lille
landet. Videre fra Singapore gikk
turen til varme og fuktige Darwin.
Der hentet vi vårt transportmiddel og bosted for turen, nemlig
bilen Sigurd, som vi av ulike grunner valgte å kalle den.

Det ble fanget blant annet flere
små haier, snappere og diverse
andre arter. Alle fikk fisk, bortsett
fra meg (Magnus), jeg velger fortsatt å skylde på krokodillene. På
kveldstid var vi på en flytebrygge i
nærheten av Airlie beach hvor det
hver kveld var flere lokale personer og fisket. Der ble det fanget
både barrakuda og snappere (og
et par gamle solbriller av Niklas).

Deretter startet vi den lange reisen mot øtskysten og senere Canberra. Det drøyde ikke lange tiden
før vi oppdaget at drivstofftanken
ikke holdt lenge, omtrent 260
km. Heldigvis gikk forbruket ned
ettersom vi kom inn på veier hvor
fartsgrensen ikke var 130 km/t.
En av aktivitetene som var hovedmålet på turen var å få fisket,
både i havet og i ferskvann. Dette
fikk vi ikke gjort før vi var kom-
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Når vi så var kommet ned til
Airlie Beach, tre timer sørøst for
Townsville, fikk vi booket en tur
med en båt som tok oss med ut
på havet. Der fikk Niklas fisk slik
at han kunne legge ut sitt årlige
julebilde.

Niklas feirer jula med å fiske snapper

23. desember skjedde det noe
litt spesielt. Vi fant frem på kartet
en plass som så ut til å være bra
å campe for natten. Vi kjørte
av hovedveien og ut på en liten
grusvei som ledet ned mot havet.
Vi fulgte den til vi kom til et punkt
hvor vi oppdaget at vi ikke kunne

kjøre videre på grunn av sand. Vi
tenkte at bilen vår (med bakhjulstrekk) ikke ville klare å kjøre
der, så vi bestemte oss å rygge
tilbake. Noe som endte med at
bilen spølte seg ned slik at vi ikke
kom oss av flekken. Heldigvis ble
vi bare stående i fem minutter før
en lokal familie tilfeldigvis kom
kjørende forbi og mot alle odds
(vi var faktisk midt ute i ingenmannsland) tilbød seg å hjelpe
oss løs av sanden. Etter at vi var
slept løs tilbød de seg å vise oss
en fin plass hvor vi kunne campe
for natten, for så å invitere oss
hjem til seg på besøk. Det takket
vi ja til og vi fikk en hyggelig kveld
med bål (til tross for utetemperatur på godt over 20 grader) og lån
av dusj.
Julaften booket vi et cruise ut til
en øy som heter Keppel Island
hvor vi fikk slappet av på stranden
og snorklet, noe som endte i et
heftig solbrent nakkeparti. Etter
cruiset bestemte vi oss for å kjøre
mot Brisbane og Golden Beach,
noe som resulterte i en «svipptur» på syv timer.
Nyttår ble tilbrakt på Bondi
Beach, hvor det viste seg å ikke
være noen form for fyrverkeri i
det hele tatt (mest sannsynlig fordi hele Australias fyrverkeribudsjett ble brent av rundt operahuset
og Sydney Harbour Bridge).
Vi fikk ikke fisket noe særlig før
vi kom til Canberra. Der var vi
flere turer innom en lokal elv i
utkanten av byen hvor vi fikk både
europeisk abbor og karpe.
En av de siste dagene tok vi turen
til Kosciuszko Nasjonalpark som
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Magnus med sin karpefangst

tett vegetasjon og mangel på
vadebukse. Niklas sto i flere timer
og klarte å lande både regnbueørret og brunørret, begge innførte
arter, fra Nord-Amerika og Europa. Brunørreten ble stekt i folie
på bål og smaken var usedvanlig
god (mye mulig fordi den ikke var
typisk fastfood som vi hadde levd
litt for mye på i løpet av turen).
Med salmonide arter ført på lista
avsluttet vi fisket og tok turen opp
på Australias høyeste fjell, Mount
Kosciuszko (2228moh).

ligger noen timer sør for Canberra. Vi parkerte bilen i en liten
alpin landsby som heter Thredbo
hvor forholdene var ideelle for
salmonide arter å trives. Dette
fordi det var høyt oppe i terrenget, rundt 1500-1600moh.
Fiskeforholdene var ganske
ugunstige da det var utfordrende å fiske med flue på grunn av

På tur tilbake til Canberra så vi
et skilt som lokket oss ut på en
grusvei som ledet til en privat
familiedrevet regnbueørret-farm
ved navn Eucumbene Trout Farm.
Her kunne turister komme og
fiske ørret i menneskelagde dammer hvor det ikke skulle mye til
for å få napp. Siden vi var der så
nært stengetid, fisket vi ikke. I ste-

det fikk vi noen pellets i en kopp
som vi hev i dammene. Så straks
pelletene traff overflaten var ørreten raskt der og snappet de. For
å få en bedre kikk på fisken fikk vi
bestyreren å håve opp et individ,
hvorpå vi så spurte om vi kunne
kjøpe den for å spise senere. Slik
praksis var veldig morsomt å få
oppleve da dette er noe man ikke
finner i Norge.
Den åttende januar tok vi turen
tilbake til Sydney for å levere
bilen hos utleiefirmaet (for så å
oppdage at vi leverte bilen en dag
senere enn avtalt). Bare for moro
skyld sjekket vi hvor langt de andre utleiebilene av samme modell
var gått, og ingen var i nærheten av lengden kjørt med vår bil
(397000km). Av de kilometerne
hadde vi bidratt med 6955km.

Hvor mange nordlendinger
trengs det for å sende en skrei
fra Nordishavet til Middelhavet?
Svaret på akkurat dét har vel variert opp gjennom
historien. Men spør du hvor mange man må fjerne
for at skreien ikke skal komme fram, er svaret alltid
det samme – én. Hvert eneste ledd teller.
www.nergard.no
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BAKKAFROST - DEN BESTE I KLASSEN
Av Bjarni Larsen, Fiskeri- og Havbruksstudent ved NFH, Havbruk
Lakseoppdrett på Færøyene står i
blomstring, resultatene er gode,
prisene høye og lønnsomheten god. Disse gode resultatene
skyldes et veldig strengt regelverk
som ble satt i verk i 2003 av
færøyske myndigheter i samarbeid med oppdrettsnæringen.
Fjordene og sundene gir perfekt
biologisk miljø til oppdrett av
laks. Havstrømmene omkring
og mellom øyene sørger for god
sirkulasjon av sjøvannet. Sjøtemperaturen på Færøyene er stabil
mellom 6-11 oC året rundt.
På Færøyene er det 25 konsesjoner som er fordelt på fire
oppdrettsselskaper. Det største
av disse selskapene er P/F Bakkafrost. Bakkafrost slaktet 53.674
tonn levende vekt i 2014, som
svarer til 62 % av slaktet volum på
Færøyene i 2014.
Siden 2006 har den færøyske
oppdrettsnæringen vokst raskt,
da oppdrettslaksen ble eksportert for 473 millioner DKK. Åtte år
senere var eksportverdien steget
til 2940 millioner DKK. I 2014 stod
oppdrettsnæringen for 45 % av
eksportverdien på Færøyene, og
den nærmer seg fiskerinæringens
eksportverdi.

Margin EBIT/kg siste 5 årene (NOK/kg)
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Bakkafrost – en solskinnshistorie
Bakkafrost ble etablert i 1968
og handlet de første årene med
sild, kolmule og flatfisk. Senere
valgte brødrene Jacobsen, som
stiftet Bakkafrost, å satse fullt på
oppdrettsnæringen. I 2005 satte
ledelsen i Bakkafrost sammen
med ledende aktører i næringen
en ny kurs. Målet var å bygge
opp et nytt stort selskap - med
oppkjøp og fusjoner har selskapet
vokst og blitt en viktig aktør for
det færøyske samfunnet.
I 2009 fusjonerte Bakkafrost med
Vestlax, og året etter ble selskapet
børsnotert på Oslo Børs. I 2011
kjøpte Bakkafrost Havsbrún, som
var den største enkelte eieren i
Bakkafrost. Havsbrún produserer
fiskemel, fiskeolje og fiskefôr. Kjøpet av Havsbrún, gjorde at Bakkafrost fikk den lengste verdikjeden
innenfor oppdrettsnæringen. Helt
fra råstoff, som blir produsert til
laksefôr, til produksjon av smolt,
oppdrett, verdigivende foredling
og salg.
Bakkafrost – gjør seg klar til
fremtiden
I august 2013 publiserte selskapet en investeringsplan for 2013
til 2017. Planen var opprinnelig
å investere 900 millioner DKK,

men i 2014 ble planen utvidet til
over 1.500 millioner DKK. Største
enkelte investeringer er et «state
of art» slakteri og VAP-fabrikk, en
ny 3000 m3 brønnbåt, nye settefiskanlegg og havbruksanlegg
på utsatte lokaliteter. Selskapet
samler derved sju enkeltfabrikker
i ett stort bygg. Før denne investeringsplanen hadde Bakkafrost
kapasitet til å produsere omkring
10 mill. smolt på 100gr per år.
Etter 2018 er denne kapasiteten
kommet opp på 12 mill. smolt på
400 gr per år.
Formålet med disse investeringene er å redusere den biologiske
risikoen, bedre effektiviteten og
konkurranseevnen, og å øke produksjonskapasiteten.
Det kreves gode resultater for å finansiere slike store investeringer.
For at selskapet kan egenfinansiere investeringene skal lakseprisen være minst 34 DKK/kg,
slik at selskapet får 10 kr EBIT/kg
med nåværende kostnadsstruktur.
Lakseprisen har generelt vært høy
siden denne investeringsplanen
ble publisert, og markedsanalytikere spår en fortsatt høy pris på
laks, så disse investeringene blir
høyest sannsynlig gjort.

Margin EBIT/kg 2014E (NOK/kg)
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I en klasse for seg selv
Den færøyske oppdrettsnæringen
har gode resultater de seneste
fem årene med et netto resultat
på 10 NOK/kg, mens Norge har
et netto resultat på ca. 8 NOK/kg.
Med 13 NOK/kg de seneste fem
årene er Bakkafrost klart best av
de fire færøyske aktørene. Tallene
for 2014 indikerer, at Bakkafrost
og de færøyske aktørene øker
avstanden ned til andre aktører.
Men hva er det som skyldes at
Bakkafrost er i sin egen klasse?
Selskapet har gode biologiske parametere på sjøen; dødeligheten
er lav, lite går tapt av sykdom, fôrfaktoren er lav og produktiviteten
god uten bruk av antibiotika. Alle
delene i selskapet kjører med
overskudd. Selskapet har klart å
markedsført sine produkter slik
at de får en høyere pris per kilo
enn de fleste andre oppdretterne
i bransjen. Med filosofien «du blir
det du spiser» og «taste the difference» har selskapet lykkes med
å differensiere sine produkter og
oppnå betydelig høyere salgspris-

Bakkafrost sammenlignet med andre store oppdrettsselskaper fra 2009-2015 Q2.

er. I Bakkafrost sin branding spiller
fôrfabrikken med den marine profilen en vesentlig rolle. Samtidig
er produksjonskostnaden 6 – 7 %
lavere enn for norske selskaper.
Dette er et resultat av bedre
biologiske resultater og effektive
oppdrettsregimer. Etterspørselen
etter laks øker, og selskapet har
klart å differensiere sitt salg av
laks til high-end markeder og alle
kontinenter.
Bakkafrost har sannsynligvis en
høyere fôrkostnad pr.kg fôr enn

andre oppdrettsselskaper pga.
høyt innhold av marint råstoff.
Men selskapet har et betydelig
høyere EBIT pr. kg. Dette kan forklares med at selskapet er veldig
kostnadseffektiv, gode biologiske
nøkkeltall og bliver bedre betalt
for laksen sin.
Det færøyske brand «BAKKAFROST, Salmon from the Faroe
Islands» har med sin gode kvalitet
og sin marine smak klart å differensiere seg fra «Salmon from
Norway».
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