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Nofimas rolle

• Forskere ikke etterforskere

• Vi trenger tillit i hos aktører
– Ting vi har fått vite i fortrolighet, forblir fortrolig!!

– Hermansen & Svorken: Dokumenterer 

– Vi trenger ikke å si noe om enkelttilfeller for stille 

diagnose på systemet.

• Kan bidra med kunnskap for å forebygge
– Vi påberoper oss å være rimelig sterke på kontekst
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Kort om bakgrunn

• Vi har lenge hørt rykter
– Små og store kvoter

– Markedsproblemer: Prising eller kriser

– Kystflåten i større grad enn havfiskeflåten i hvitfisksektoren

• Fra rykter til eksplosjon i pressen
– Forrige og nåværende minister hardt ut

– NFD finansierer jobben direkte og indirekte  

• Konferanse om kriminalitet og «Tveterås» 
– Problemet i nordnorske kystfiskerier undervurdert

– «Feie for egen dør!»
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Feilfri

Sjødød
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Tvilsom og utmerket kvalitet på torsk
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Garn – fangstskader i 2004 og 2014
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Snurrevad – fangstskader i 2004 og 2014
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Sammenhenger

• Kvalitet
– Ikke pristrekk, men leverer mer enn det som står på 

seddel.

– Skadd fisk havner aldri på seddel, men i produksjon

– Fremmer en aktivitet som bidrar til sløsing med 
samfunnets verdier

• Kriminalitet
– Økonomisk kriminalitet; Del av en svart økonomi?

– Ressurskriminalitet

– Klage fra kunder: «For lite overvekt»
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Feile incentiver (Tvetrerås)

• Feil vinnere, og taperne er de
– Kvalitetsbevisste

– Effektive og dyktige markedsaktørene

– Hederlige

• Smitteeffekt

• Bidrar til av man sløser og stjeler fra 

fellesskapet, heller enn å hente verdier i 

markedet.  
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Francis Seiersedt: Demokratisk 

kapitalisme 

«Markedets legitimitet i det større samfunn, og 

dermed dets funksjonsdyktighet, hviler på to 

forutsetninger. Det må fremme den materielle 

velferd, og det må, om ikke fremme, så iallfall ikke 

undergrave den moralske velferd» (side 42)
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Hva kan vi gjøre?

• Bedre systemer?
– Er den nye journalforskriften tilstrekkelig?

– Sørge for at dokumentasjon stemmer med realiteter!

– Er et fullstendig og revisorpliktig materialegenskap 
løsningen?

• Kontroll og oppdagelsesrisiko
– Dataanalyser

– Større åpenhet

– Kontroll på de riktige stedene?

– Samarbeid og samordning!

– Tre strømmer: Råvare, penger og informasjon.
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Viktig avgrensing

• Det som skjer på havet holdes utenfor 

• Fra kaikant til markedet 
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Takk for oss

www.nofima.no


