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Norsk filetnæring står 
og faller på forutsigbar 
tilførsel av råstoff med 

høy kvalitet. De markeds- og 
produksjonsmessige konse-
kvensene av uregelmessig 
tilførsel av råstoff med varier-
ende kvalitet er så store at 
norsk filetnæring vil kunne 
marginaliseres dersom disse 
utfordringene ikke løses.

Det aller meste av den 
ferske norske torsken landes 
i årets fire første måneder. 
Årets sesong har vært ekstra 
hektisk på grunn av rekord-
høye kvoter. Siden kvoteøk-
ningen har kommet samtidig 
med betydelige økonomiske 
utfordringer i våre største 
torskemarkeder, har prisen 
både på første hånd og i 
sluttmarkedet falt. Mange 
fartøy har respondert med 
større fangster på kortere 
tid. Hensikten har vært å 
redusere fangstkostnadene 
for å sikre egen lønnsomhet. 
Når fangsteffektiviteten økes 
går det ofte på bekostning 
av råstoffkvaliteten. En slik 
fangststrategi truer eksis-
tensen til norsk filetindustri, 
fordi det er den delen av 
hvitfiskindustrien som ram-
mes hardest av varierende 
råstoffkvalitet.

Filetindustri
Nofima har vist at betyde-
lige deler av råstoffet som 
leveres fra kystflåten er 
dårlig utblødd, har spalting 
i fiskekjøttet og slag- eller 
klemskader. De vanligste 
feilene på råstoffet i filetin-
dustrien er dårlig utblødning, 
spalting og sur eller dårlig 
lukt, som igjen gir «rød filet», 
spalting og dårlig lukt på 
sluttproduktene.

Konsekvenser
Konsekvensene av dårlig rå-
stoffkvalitet i filetindustrien 
blir tydelige både i produksjo-
nen og i sluttmarkedet. Varia-
bel råstoffkvalitet gir dårli-
gere produksjonseffektivitet 
og økte lønnskostnader per 
produsert enhet og reduserer 
utbyttet i produksjonen. Er 
det skader i tykkfisken, kan 
det for eksempel ikke produ-
seres like mye loins som av en 

feilfri fisk. Et annet moment 
er at variabel kvalitet øker 
sannsynligheten for rekla-
masjoner og skaper betydelig 
ekstraarbeid. På lengre sikt 
vil reklamasjoner kunne 
føre til redusert etterspørsel 
eller dårligere pris. Siden 
variabel kvalitet begrenser 
fleksibiliteten i produksjonen 
setter det også begrensninger 
på mulighetene til å levere 
de mest etterspurte og best 
betalte produktene.

Lokalisering
Skal norsk filetnæring ha 
en lønnsom framtid må den 

redusere produksjonskost-
nadene. Mange aktører i 
hvitfisknæringen har de siste 
årene pekt på automatisering 
som en forutsetning for en 
norsk filetindustri og en stra-
tegi for å redusere ulempene 
med et høyt kostnadsnivå i 
Norge. 

En forutsetning for en 
vellykket automatisering er 
et velegent råstoff, hvis ikke 
reduseres utbyttet i produk-
sjonen og bedriftene behøver 
mer manuelt arbeid. Det vil 
gå på bekostning av lønnsom-
heten. 

Hvis ikke variasjonene i 
råvarekvaliteten reduseres 
vil manuell filetproduksjon 
være nødvendig. 

Dette vil bidra til å flytte 
produksjonen til geografiske 
områder med lave lønnskost-
nader. Billig arbeidskraft 
forklarer hvorfor Kina er den 
største eksportøren av fryste 
torskefileter til EU. Likeledes 
bidrar det polske lønnsnivået 
til en betydelig eksport av 
fersk sløyd og hodekappet 
norsk torsk til polsk videre-
foredlingsindustri.

Stabil tilførsel
En mer automatisert pro-
duksjon betyr høyere faste 
kostnader. Skal en oppnå 
lønnsomhet i en automatisert 
filetindustri må en i tillegg 
til høy råstoffkvalitet sikre 
stabil råstofftilførsel. Hvor-
dan kan filetindustrien løse 
utfordringene relatert til 
kvalitet og tilførsel?

Mulige løsninger
Krokfanget fisk oppfattes å 
ha bedre kvalitet enn fisk 
fanget med andre redskaper. 
Størrelsen på fangsten er 
også avgjørende for kvalite-
ten. Nofima har tidligere vist 
at det ofte er bedre kvalitet 
på mindre enn større fang-
ster. Det er sterke indikasjo-
ner på at filetbedrifter som 
har høy andel av krokfanget 
fisk over tid har hatt best 
lønnsomhet. Et virkemiddel 
for å sikre bedre råstoff til 
filetindustrien vil derfor være 
å øke landingene av krokfan-
get råstoff. Det forutsetter at 
industribedriftene i større 
grad bruker mulighetene i 
prissystemet til å variere pris 
etter kvalitet.

Automatisert produksjon 
med høye faste kostnader 
krever jevn tilførsel av råstoff 
hele året. Flere fangstregu-
leringer har vært innført i 
torskefiskeriene for å påvirke 

fisket i tid og rom, uten at det 
har løst utfordringene til fi-
letindustrien. En løsning kan 
være å fange fisken levende, 
slik at man kan opparbeide 
seg et levende råstofflager 
som gir grunnlag for regel-
messig tilførsel av råstoff 
med høy kvalitet. Bedriftene 
kan da hente råstoff basert på 
etterspørselen i markedet og 
ikke utelukkende på tilbudet 
i råvaremarkedet. Det gir 
muligheter for en kostnads-
effektiv og markedsstyrt 
produksjon som kan skape 
grunnlag for en lønnsom 
filetindustri i Norge.

Tilgang på råstoff av høy 
kvalitet flest mulig dager i 
året er en forutsetning for til-
stedeværelsen av en lønnsom 
norsk filetindindustri. Det må 
fiskerinæringen ta innover 
seg og arbeide aktivt med. I 
motsatt bidrar næringen til 
ytterligere flytting av indus-
triaktivitet.

Kvalitet og 
forutsigbarhet

Finn-Arne Egeness og Edgar Henriksen, begge 
forskere ved Nofima, har skrevet dette innlegget om 
kvalitet og forutsigbarhet i filetindustrien.
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framtid må vi både redusere 
produksjonskostnadene og 
identifisere segmenter som 
vil betale mer for norskpro-

Kina er både et stort 
marked og en betydelig 
konkurrent for norske 

hvitfiskindustri. Økte løn-
ninger truer imidlertid den 
kinesiske filetindustrien. 
Hvem skal produsere fryste 
fileter for konsum i Europa 
hvis kineserne ikke evner å få 
til en lønnsom produksjon?

Kina er et viktig marked for 
norsk hvitfisk, og samtidig en 
betydelig konkurrent i slutt-
markedet. Norske bedrifter 
eksporterte i 2012 fryst sløyd 
og hodekappet torsk, sei og 
hyse til Kina for NOK 960 
millioner. Siden Kina i stor 
grad videreforedler fisken og 
eksporterer den tilbake til 
EU, møter norsk industri den 
samme fisken igjen i slutt-
markedet.

Globalt råvaremarked
Moderne fryse- og tinetekno-
logi og lave transportkostna-
der har globalisert markedet 
for fryst torsk. Kineserne 
kan dermed utnytte sine lave 
lønninger til å produsere 
fryste filetprodukter manuelt. 
Det gir et høyere utbytte enn 
konkurrentene som har auto-
matisert produksjonen. Kina 
ble allerede i 2003 en større 
eksportør av fryste fileter til 
EU enn Norge. Framveksten 
til den kinesiske industrien 
kunne ikke skjedd uten at 
markedet aksepterte filet-
produkter som har vært fryst 
to ganger. En viktig årsak til 
denne aksepten er at pris er 
et viktig kjøpskriterium for 
fryste filetprodukter.

Mister fortrinn
Lønnen til kinesiske filetar-
beider er nesten tredoblet 
siden 2007. Siden kinesisk 
filetindustri er basert på 
manuelt arbeid og en unik 
tilgang på billig arbeidskraft, 
vil fortrinnet kunne forvitre 
dersom industrien respon-
derer på økte lønninger med 
en mer automatisert produk-
sjon. Hvem skal forsyne EU 
med fryste fileter dersom 
Kina reduserer produksjo-
nen på grunn av manglende 
lønnsomhet? Mye tyder på 
at Øst-Europa og Baltikum 
vil bli en større produsent av 
fryste hvitfiskfileter fram-
over. Hvorfor?

Lokalisering
Økte lønnskostnader er bare 
en av utfordringene for den 

kinesiske industrien. De 
store geografiske avstandene 
mellom Nordøst-Atlanteren 
og Kina gjør at det går lang 
tid fra kineserne kjøper inn 
hvitfisken til de får betalt for 
sine ferdigproduserte varer. 
Det er svært problematisk 
når tilgangen på kreditt både 
er begrenset og dyr. Østeuro-
peiske bedrifter er lokalisert 
nærmere både fangstfeltene 
og markedene enn kinesiske 
bedrifter, slik at kapitalbin-
dingen skjer i en kortere 
periode. Lokaliseringen gir 
også muligheter for raskere 
distribusjon. Kundene behø-
ver derfor mindre varelager 
og kan enklere korrigere 
bestillingene dersom et-
terspørselen er større enn 
forventet. Det er særlig verdi-
fullt for supermarkedskjeder 
i forbindelse med salgskam-
panjer eller i perioder med 
stor etterspørsel.

Flere råvaremuligheter
Kineserne baserer sin 
filetproduksjon på fryst sløyd 
og hodekappet fisk. Filetbe-
drifter lokalisert i Øst-Europa 
har mye større råvarefleksi-
bilitet. De kan benytte ferskt 
råstoff, i tillegg til fryst, sløyd 
og hodekappet fisk. De store 
sesongvariasjonene i de nor-
ske torskefiskeriene bidrar 
for eksempel til at prisen 
på første hånd ofte faller i 
perioden fra mars til april, 
fordi tilbudet er større enn 
etterspørselen. I perioder vil 
det derfor være mer lønnsomt 
å produsere fryste fileter av 
ferskt enn tint råstoff, selv om 
det er større kostnader med 
å transportere fisken i fersk 
enn fryst tilstand.

Produktfleksibilitet
Den geografiske avstanden 
mellom Kina og EU gjør at 
kinesiske filetbedrifter kun 
eksporterer fryste filetpro-
dukter til EU. Siden østeuro-
peiske bedrifter er lokalisert 
nært både fangstfeltene og 
konsummarkedene kan de 
produsere ferske, tinte eller 
fryste produkter avhengig av 
hva som gir best lønnsom-
het. Det gir en langt større 
produktfleksibilitet og skaper 
grunnlaget for et betydelig 
konkurransefortrinn sam-
menlignet med kinesiske 
bedrifter.

Avslutning
Pris er et viktig kjøpskrite-
rium for fryste filetprodukter. 
Det betyr at de som evner å 
tilby slike produkter til en 
lavest mulig pris vil være 
den største produsenten. Så 
lenge kinesisk industri har 
lave lønninger og kan tilby de 
billigste filetene, vil de være 
den største produsenten og 
eksportøren av slike produk-
ter til EU. En rekke forhold 
antyder imidlertid at østeu-
ropeiske land vil bli en større 
produsent av fryste filetpro-
dukter framover. Det vil en-
dre vareflyten for fryst, sløyd 
og hodekappet hvitfisk og 
redusere Kina som marked 
for norsk fisk. Samtidig vil 
det kunne øke etterspørselen 
etter fersk fisk i perioder med 
store landinger av fersk torsk 
i Norge. Dersom etterspørse-
len etter fryste fisk ikke øker, 
vil det kunne skje på bekost-
ning av etterspørselen etter 
fryst sløyd og hodekappede 
fisk under 2,5 kilo, som egner 
seg best til filetproduksjon.

Norsk industri har ikke 
klart å konkurrere mot 

Kina på pris. Vi kan heller 
ikke konkurrere mot øst-
europeiske industri på pris. 
Skal norsk filetnæring ha en 

Hvem skal produsere 
fryste torskefileter?

Krav til sjølaksefisket Norge og EU-medlemskap

Finnmark Sjølaksefiskerfore-
ning har framsatt følgende 
krav angående kommende 
sjølaksefiskesesong 2013 i 
Finnmark:

A. Fiskesesong 15.5 – 4.8 
med ukentlig fisketid 4 døgn. 
 Skal gjelde hele fylke, 

-alle tidligere kunstige soner 
fjernes.
 Kilenot/krokgarn likestil-
les. 

Da vil krokgarn naturlig 
dominere værharde strøk- ki-
lenot ellers. 
B. Ved avvik i kravet fra 
foreninga, kreves det ut 
fra kontrollerbare data 
konsensus ang. fiskesesong 
mellom Direktoratet for 
naturforvaltning (Dirnat) og 
Havforskningsinstituttet / 
Fiskeridirektoratet, fagmiljø-

ene ved våre universitet samt 
lokal kunnskap.
 Tidligere bestemte saks-
behandlerne fisketiden ut 
fra forslag fra Dirnat. alene, 
jfr. konsultasjonen mellom 
Miljødept og Sametinget. 

Dette vil ikke bli akseptert 
lenger da fisket ble forskjø-
vet fra sjø til elv, hvilket er 
unaturlig da laksen vedlike-
holdes av havet og dermed er 
en havets ressurs.
C. Forvaltningen har medført 
fangstuttak i elv / sjø til 70 % 

/ 30 % de siste åra. Resultat 
herav:  
 Samfunnsøkonomisk tap 
grunnet liten spredning av 
inntektene.
 Laksepopul. alvorlig truet 
grunnet det store uttaket av 
produktiv fisk (elvene).
 Fisket i sjøen har blitt inn-
skrenket med begrunnelsen 
- å berge villaksen- enda det 
er allment kjent at ordinært 
sjølaksefiske aldri har vært 
noen trussel mot villaksen.
 Om de siste års forvaltning 

av sjølaksefisket presses 
videre, vil en rimelig protest 
kanskje være at alle sjølakse-
fiskere starter fisket samtidig 
ut fra egne vurderinger. 
 Kanskje er slikt nødvendig 
for at samfunnet skal bli klar 
over det tyveri / ran vi er 
vitne til i lakseforvaltningen 
nå.

Styret i Finnmark 
Sjølaksefiskerforening 

NHO, Høyre og storparten 
av Ap-ledelsen truet før 
folkeavstemmingen i 

1994, med at dersom Norge 
ikke ble medlem i EU, så 
ville Norge synke i havet, 
økonomisk sett. Etter at de 
tapte folkeavstemmingen, ga 

Mye tyder på  ”at Øst-Europa og 
Baltikum vil bli en 
større produsent 
av fryste 
hvitfiskfileter 
framover

Finn-Arne Egeness er 
forsker ved Nofima.

Forsker Finn-Arne Egeness ved Nofima har skrevet denne kronikken 
om hvem som skal produsere fryste torskefileter dersom kineserne ikke 
evner å få til en lønnsom produksjon grunnet økte lønninger.

FRYST: Kina er i dag den 
største eksportøren av 
fryste torskefileter til 
EU. Økte lønninger truer 
imidlertid den kinesiske 
industrien. Det kan åpne 
muligheter for større 
produksjon i Øst-Europa 
og Baltikum. 
FOTO: NOFIMA
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framtid må vi både redusere 
produksjonskostnadene og 
identifisere segmenter som 
vil betale mer for norskpro-

duserte fileter. Det forteller 
at både automatisering og 
markedsutvikling er avgjø-
rende for en framtidig norsk 

filetindustri.

Finn-Arne Egeness, forsker 
Nofima

Kina på pris. Vi kan heller 
ikke konkurrere mot øst-
europeiske industri på pris. 
Skal norsk filetnæring ha en 

Krav til sjølaksefisket Norge og EU-medlemskap
av sjølaksefisket presses 
videre, vil en rimelig protest 
kanskje være at alle sjølakse-
fiskere starter fisket samtidig 
ut fra egne vurderinger. 
 Kanskje er slikt nødvendig 
for at samfunnet skal bli klar 
over det tyveri / ran vi er 
vitne til i lakseforvaltningen 
nå.

Styret i Finnmark 
Sjølaksefiskerforening 

NHO, Høyre og storparten 
av Ap-ledelsen truet før 
folkeavstemmingen i 

1994, med at dersom Norge 
ikke ble medlem i EU, så 
ville Norge synke i havet, 
økonomisk sett. Etter at de 
tapte folkeavstemmingen, ga 

de samme politiske kreftene 
uttrykk for at de svermet for 
at Norge burde slutte seg til 
Eurosonen.

Nå ser vi at Eurosonen slår 
sprekker. Dette skjer ved at 
innskyterne i de Kypriotiske 
bankene ikke lengere får 
flytte sine penger fritt rundt 
omkring i Eurosonen. Der-
med aksepteres det at en av 
grunnsteinene i EU-systemet 
ikke skal gjelde uinnskrenket 
lenger. Denne grunnsteinen 
heter: fri flyt av kapital. 

Det er for øvrig 21 millioner 
arbeidsledige i EU for tiden. 
Historiens høyeste for dette 
området av Europa. I flere 
land i EU er ungdomsledighe-
ten på omkring 50%.

Allikevel uttrykker norske 
statsborgere i meningsmå-
linger, at de mener at mener 
at Norge bør bli medlem i EU. 
Forstå det den som kan. Jeg 
fatter ikke at slikt er mulig i 
dag.

Jarl Hellesvik

Miljøhensyn og gruve-
industri kan kombineres

Regjeringa la onsdag 13. 
mars fram en mine-
ralstrategi som legger 

rammene for norsk gruve-
drift. Her skriver regjeringa 
at «Norsk mineralnæring 
skal være blant verdens mest 
miljøvennlige». Dessverre 
følges ikke visjonen opp med 
konkrete miljøkrav. Det er 
dårlig for industrien selv, som 
trenger at det stilles krav for 
å fornye seg, og selvfølgelig 
dårlig for miljøet.

For Rødt er det viktig å 
beholde industri i Norge. Da 
er det avgjørende at det stilles 
krav som gjør at industrien 
fornyer seg, så den ikke får 
rykte som miljøversting og 
får folkemeningen mot seg. 
Derfor gjør vi ikke indus-
trien noen tjeneste om det 
ikke stilles skikkelige krav. 
Regjeringas mineralstrategi 
har ikke skjønt dette. Den tar 
kun hensyn til gruveindustri-
ens kortsiktige behov. Glemt 
er det helhetlige hensynet til 
miljø-, industri og naturres-
surser.

Det største problemet med 
mineralstrategien er at sjøde-
poni fortsatt blir sett på som 
en mulig løsning for avfalls-
stoffene fra gruvene. Det plas-
serer Norge i gruveindustri-
ens bunnsjikt sammen med 
Tyrkia, Papua Ny Guinea og 
Indonesia. I dag er det bare 
fem land i verden som tillater 
sjødeponi. Norge legger også 
opp til enda dårligere miljø-
krav til slik avfallsdumping 
ved å legge deponiene i grunt 
hav der konsekvensene for 
dyre- og planteliv er langt 

større enn fra deponier som 
legges på 1000 meters dybde 
og dypere. Resten av verdens 
gruvenasjoner tillater ikke 
deponi i havet på grunn av 
de store miljøkonsekvensene 
dette har.

Rødt mener at regjeringen 
ikke kan tillate sjødeponier i 
Førdefjorden. Om denne fjor-
den blir omgjort til avfalls-
plasser vil det få fatale følger 
for livet i fjorden. I stedet må 
gruveindustrien pålegges 
å redusere avfallsmengden 
gjennom mer skånsomt uttak 
og alternativ bruk av stein-
massene som tas ut. Dette er 
på sikt også en langt bedre 
løsning for gruveselskapene.

Førdefjorden er en nasjonal 
laksefjord og et gyteområde 
for kysttorsk. Både fiskerne, 
Fiskeridepartementet, 
Havforskningsinstituttet og 
Direktoratet for Naturfor-
valtning uttalt seg kritisk til 
sjødeponi knyttet til mulig 
rutilutvinning i Engebøfjellet. 
Det finnes også flere truede 
arter som ål, uer og elvemus-
ling i fjorden. Rødt mener 
dette er kunnskapsgrunnlag 
godt nok, og mener miljø-
verndepartementet burde ha 
avslått søknaden om fjord-
deponi og ikke bare utsatt 
saken.

Vi vil likevel gratulere 
miljøaktivister i Førde og 
andre steder i landet med 
en viktig etappeseier. En 
utsettelse viser at det fortsatt 
nytter å presse regjeringen 
til å stoppe planene. Dette 
viser hvor viktig det er å vise 
motstand og få frem kunn-
skap om potensielt naturøde-
leggende aktivitet.

Elin Volder Rutle, klima- og 
næringspolitisk talsperson i 
Rødt

Foreløpig miljøseier for Førdefjorden

Einar Lindbæk
Oslo

– En svært god 
dag for oss. Vi 
feirer med fis-
kekaker. Vi tar 
avgjørelsen i 
Miljøvernde-
partementet 
som en seier 
og vil fortsette 
å følge denne 
saken tett, sier  
leder for Vevring og Førdefjor-
den miljøgruppe, Anne Line 
Thingnes Førsund.

– Vi har ikke noe i mot at 
grunnlaget for avslaget er at 
miljøvernministeren ser det 
mangler kunnskaper om fjor-
den. Blant annet krever han 

strømmålinger i ett år som 
dokumentasjon. Vi mener at 
ytterligere kunnskaper bare vil 
styrke vår sak, sier Thingnes 
Førsund til FiskeribladetFis-
karen.

Førdefjordens fremtid
Miljøgruppa i Førdefjorden 
gleder seg over den kursend-
ringen som saken har fått, men 
kommer ikke til å legge ned 
aktiviteten på grunn av dette.

– Det handler om Førdefjor-
den sin fremtid. Dette er en 
artsrik fiskefjord, et havets 
spiskammers, nasjonal lakse-
fjord med tre laksevassdrag 
og flere rødlistede  arter som 
skate, ål og nise og flere svært 
viktige gyteplasser for kveite 
og kysttorsk, sier miljøgrup-
pelederen.

– Jeg mener utfallet i denne 
saken også får konsekvenser 
for andre fjorder, sier Thing-
stad Førsund.

Miljøgruppa ble opprettet et-
ter at mineralselskapet Nordic 
Mining ASA, ville ha et åpent 
dagbrudd og sjødeponi i forbin-
delse med produksjon av mine-
ralet rutil, et hvitt pigmentstoff 
til blant annet matsminke og 
tannkrem. 

Dumpes i fjorden
Tre-fem prosent av knust berg 
er planlagt benyttet. 95-97 pro-
sent av masse og gruveslam 
tilsatt kjemikaler er planlagt 
dumpet i Førdefjorden. I følge 
Thingnes Førsund er det snakk 
om 11 tonn kjemikalieblandet 
gruveslam som er planlagt 
dumpet i fjorden hvert minutt 
i en døgndrevet produksjon.

Et stort antall faginstanser 
har vendt tommelen ned for 
planene til mineralselskapet og 
nå har Miljøverndepartementet 
også satt foten ned. 

– Mineralstrategien gir jo in-
gen åpning for gruveindustrien 
til å kunne bruke fjordene til å 
dumpe gruveavfall i – for det 

står i meldingen: «Norsk mi-
neralnæring skal være blant 
de beste i verden på miljø». Når 
hele verden, med et par unntak, 
har gått bort fra å dumpe i sjø 
fordi dette er så miljøskadelig 
for våre marine ressurser, vil 
dette bety at heller ikke Norge 
kan dumpe, mener Thingnes 
Førsund, og legger til:

– I så fall blir Norge på jumbo-
plass når det gjelder miljø.  

Alvorlige konsekvenser
Mineralsaken skaper stort en-
gasjement i ulike kretser:

– Vi har for lite kunnskap om 
miljøkonsekvensen av mine-
ralnæringa. Det er derfor po-
sitivt at regjeringens strategi 
for næringa tar utfordringen 
på alvor, sier politisk rådgiver 
i SV,  Alf Holmelid, i forbindelse 
med lanseringen av regjerin-
gens mineralstrategi.

– Det er særlig viktig når 
beslutningene kan ha alvor-
lige konsekvenser for verdifull 
naturressurser som villaksen 
og våre sjømatressurser, sier 
Holmelid.

Næringspolitisk talskvinne 
i Senterpartiet, Irene Lange 
Nordahl, er glad for mineral-
meldingen og utålmodig på 

Folk ved Førdefjorden 
gleder seg ekstra over 
gladmeldingen fra Mil-
jøverndepartementet 
onsdag om at de avslår 
søknaden om  sjøde-
poni for gruveavfall i 
fjorden.

 MILJØ Sjødeponi for gruveavfall så langt stoppet av Miljøverndepartementet

Alf Holmelid

Storindustri
eller fjordvern

Kjersti SandvikBergen

Høsten 2008 sendte sel-skapet Nordic Mining a.s utsl ippssøk-nad til Statens Forurensings-tilsyn (SFT) om å få dumpe opptil 365 millioner tonn av-fallsmasse i fjorden. De vil drive dagbrudd i 15 år og deretter underjordisk gruvedrift i cirka 35 år.Av avfallsmassen som skal deponeres i fjorden er 60 pro-sent grovere enn sand, fire prosent er leirfraksjon. For å få den finkorna avfallsmassen til å synke ned og legge seg på havbunnen, har selskapet søkt om å tilsette stoffet magnafloc, som igjen inneholder det kreft-framkallende stoffet acrylamid. Tallene for utslipp er nedjustert i forhold til utslipssøkanden, og konsernsjefen i Nordic Mining A/S, Ivar S. Fossum sier han føler seg trygg på at de er langt under de tillatte grensene for utslipp. 

Ikke tryggMen lokalbefolkningen, fiskere og oppdrettere i Vevring og nærområdet rundt det plan-lagte fjorddeponiet er bekym-ret for konsekvensene av det planlagte fjorddeponiet.Fem seks kilometer nord om Vevring ligger Svanøy. Ola Sveen er daglig leder på Svanøy Havbruk. Han er heller ikke begeistret for planene om fjord-deponi bare noen kilometer fra øya. Det er heller ikke kollega-ene Steinar Hagesæther, som er en av eierne til Flokenes Fiskefarm. Begge har lokali-teter noen kilometer unna det planlagde fjorddeponiet. Odd Johannessen, daglig leder i in-teresseorganisasjonen Havdyr-kerne, deler bekymringene. Det er særlig det at de skal bruke gifte for å få støvet frå steinbruddet til å synke, opp-dretterne frykter. – Vi har jo strømninger i sjøen, og finstoffet vil følge med strømmen, sier Sveen.– Vi produserer ei matvare. 

Hvis markedet blir usikkert på produktet, fordi det er et giftutslipp i nærheten, snakker vi om mange arbeidsplasser. Skal de etablere dette, for å få nye arbeidsplasser, og samtidig ødelegge andre? Bare i dette området er det over 20 arbeids-plasser i oppdrettsnæringa, supplerer Johanessen.Det skal bygges fabrikk, ny veg og ny kai, som skal ta i mot to til tre skipninger per måned med 5.000 til 15.000 tonn rutil og granat per last. De som bor på tre av de nærmeste gårdene der fabrikken skal ligge, må flytte. 

«Ordne opp»Nordic Mining vil drive dag-brudd i Engebøfjellet i 15 år. Det vil si at drifta skal gå kon-tinuerlig frå klokka 0700 til 2300, med noe redusert drift i helgene. Resten av driftfasen vil være gruvedrift i 35 år. Nordic Mining ser for seg at industrien vil føre til 170 nye langsiktige arbeidsplasser i kommunen. Under deponifasen vil alle or-ganismer som lever på bunnen i deponiområdet være døde. Men fem år etter bergverksdriften er over, vil naturen selv «ordne opp» og livet vil komme tilbake, ifølge Fossum. Deler av depone-ringen i Førdefjorden vil være i den delen av fjorden som er nasjonal laksefjord.  Fossum forstår at lokalbe-folkningen er engstelige. Men de har ingen grunn til å frykte at fisken skal være giftig, eller forsvinne der depoet er plan-lagt. Han mener det er feil å tegne et skremselsbilde av konsekvensene.– Vi må kunne stole på hva de fremste ekspertene sier. Vi ville aldri satt dette i gang dette hvis vi visste at norske miljømyn-digheter ikke kunne godkjenne det. De som fisker i fjorden i dag, vil fortsatt kunne fiske ned 

til 150 meter djupt hav. Herifra og til overflaten vil depotet ikke få noen konsekvenser.  

BekymretIfølge undersøkelser Niva har gjort av bunndyrene i fjorden, er den en artsrik fjord, sam-menlignet med andre fjorder. Forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstiuttet me-ner at deponeringen kan få en rekke negative virkninger på økosystemet. – Ingen vet helt eksakt hva som vil skje når en vesentlig del av fjordøkosystemet settes ut av spill i 40 til 60 år. 

Han understreker at det ikke finnes nok erfaring å vise til når det gjelder hva som vil skje med fjorden hvis det blir deponi. – For å kunne kommentare og vurdere den aktuelle saken nøyere må vi vite, gjennom kon-sekvensutredningen, på hvilket faglig grunnlag konklusjonene trekkes, sier Fosså. Eksempelet OslofjordenHan viser til hva som skjedde i Oslofjorden da giftige sedi-menter ble mudret og flyttet fra Bjørgvika til lenger ut i fjorden. Ingen giftstoffer skulle slippe ut, men det skjedde likevel.Det var også en rekke andre forutsetninger som lå til grunn for beslutningen om å gå for løsningen med deponi, som ikke holdt mål i Oslofjorden, sier Fosså. kjersti.sandvik@fbfi.noTelefon 55 21 33 28

BEKYMRET: Oppdrettere og fiskere i Vevring og nærom-rådet er bekymret for det planlagte fjorddepoinet. Fra venstre Odd Johannes-sen, Ola Sveen og Steinar HagesætherALLE FOTO: Kjersti Sandvik

Fredag mottok Naustdal kommune i Sogn og Fjordane Norges største konsekvensanalyse på bergverksdrift. Det rutil-rike Engebøfjellet i bygda Vevring kan bli storindustri.

 FJORDDEPONI Vil legge fjordbunn brakk i over 50 år

Håkon Myrvang, 

Vi må kunne stole  ”på hva de fremste ekspertene sier. Vi ville aldri satt dette i gang dette hvis vi visste at norske miljømyndig-heter ikke kunne god-kjenne det.Ivar S Fossum, Nordic Mining
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FAKTA: RUTILRutil inneholder titan, som er et lett og sterkt metall.Det er en stor industri på ver-densbasis, og behovet for titan øker kraftig. Spesielt i flyt- og oljeindustrien.Det må skilles mellom råstof-fet titan og titanpigment.Titanpigment brukes blant annet til kosmetikk og alt det er fargestoff i, som maling, mens råstoffet titan blir brukt i blant annet våpenindustri, fly- og oljeindustrien. Store forekomster av rutl finnes først og femst i Nordfjord, i Sogn og FJodane, og i de ytre delane av Møre og Romsdal. Flere av disse er freda.Nordic Mining har også sikret seg undersøkelsesrettigheter i fjellet Steinkrossen i Naustdal kommune. 

Søker 
partnere
Ni institutt har levert 30 delrapporter til utredningen, som er koordinert av Niva (Norsk Institutt for Vannfors-kning). Så langt har Nordic Mining brukt rundt 20 mil-lioner kroner på utredninger og analyser. Selskapet ble stiftet i 2006 og var en fisjon av selskapet Rocksourse ASA, med en åpningsbalanse på ti millio-ner kroner.

BørsenMålsettingen for selskapet er blant annet å undersøke og utvikle kjente mineral-forekomster, og bygge opp tilstrekkelig finansiell kraft gjennom aksjeutvidelser på børsen. Nordic Mining eier 85 prosent i Gudvangen Stein, som produserer blandings-bergarten antorositt.De eier også 68 prosent i Keliber Øy i Finland, som produserer litiumkarbonat, til blant annet legemiddelin-dustrien. I tredje kvartal 2008 hadde Nordic Mining et drifts-underskudd på 16 millioner kroner, der 6,3 millioner var nedskrivinger.

PartnerjaktI en kommentar til regnska-pet sa konsernsjef Ivar S. Fossum at Nordic Mining er avhengige av partnere både for prosjektet på Engebø, og Keliber-prosjektet i Finland.Ifølge Fossum har selskapet startet jobben med å finne potensielle partnere på begge prosjektene. Han ser for seg at Nordic Mining vil trenge ulike og langsiktige partnere for å få finansieringen av prosjek-tet på plass.I tillegg til egenkapital og banklån, kan det også være kunder, som deltar i prosjek-tet på eiersiden, og andre industrielle partnere. – Ingen gruveselskap kan ha kompetanse på alle områder. Derfor vil det være naturlig å skille ut deler av et så stort prosjekt. En mulighet er at det blir eid av et datter-selskap av Nordic Mining.Engebøprosjeketet vil generere rundt 150 millioner kroner i året, i kjøp av varer og tjenester. Fossum mener det vil få store konsekvenser for lokal småindustri i hele Sogn og Fjordane.–Det vil bli en hjørnestens-bedrift, som vil bidra til å opprettholde annen industri i et større område.

RutilnettNettverksgruppa Rutilnett, der blant annet daværende ordfører i Naustdal kommune, Jan Herstad, var med, var en viktig grunn til at Nordic Mining fattet interesse for rutilforekomsten i Engebøfjel-let.Rutilnett sin oppgave var å gjøre rutilressursen i Enge-bøfjellet skulle mer attraktiv for kommersielle aktører. Prosjektet har vært finansiert gjennom ulike program fra 2001 og fram til 2006.
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Anne Line 
Thingnes 
Førsund 

vegne av prosjekt som venter 
på godkjenning.

– Flere mineralprosjekter har 
måttet vente lenge på oppstart. 
Nå er strategien klar, og nå for-
venter vi fortgang i prosjekter 
som Kvalsund og Engebøfjellet, 
sa Lange Nordahl tidlig ons-
dag. Senere på dagen fikk hun 
avklaring om Engebøfjellet i 
Førdefjorden.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 932 56323

FAKTA: MINERALSTRATEGI
Strategisk plan for mineralnæ-

ringen ble lagt fram av nærings- 
og handelsminister Trond Giske i 
Oslo onsdag.

75 prosent av Norge skal kart-

legges for mineraler innen fem 
år. I dag er 30 prosent kartlagt.

Anslag viser at det finnes mi-

neralverdier for 2500 milliarder i 
norske fjell, noe som tilsvarer to 
tredjedeler av oljefondet i verdi.

800 mineralbedrifter med 

6000 ansatte omsetter i dag for 
over 12 milliarder i Norge.

Sjødeponi, for lagring av gruve-

avfall, er kontroversielt og møter 
mostand i ulike fagetater, fiskeri-
næringen og miljøinteresser. 

Ikkje tenk 
politikk
Norges 
Fiskarlag 
meiner den 
nye nasjonale 
mineralstra-
tegien bør 
sjåast på med 
faglege briller, 
ikkje poli-
tiske briller. 
Mange faginstansar meiner 
at der ikkje er eit godt nok 
fagleg grunnlag for å seie ja til 
sjødeponi. 

– Vi må hugse på at av-
gjerdslar i saken må gjerast 
på grunnlag av faglege 
argument, ikkje politiske 
utspel. Det må det vere full 
einigheit om, seier Jan Henrik 
Sandberg, seniorrådgjevar 
i Norges Fiskarlag i ei pres-
semelding.

Noko anna vil vere svært 
uheldig meiner Sandberg, 
ikkje berre for fjordmiljøa, 
men òg for den allmenne 
tilliten til miljøregelverk, 
forvaltningsprosessar og 
politikarar. 

Klima- og forurensningsdi-
rektoratet (Klif) sine anbefa-
linger om sjødeponi er blant 
anna utvida undersøkingar 
av straumforhold i Førdefjor-
den og eigenskapane til dei 
industrikjemikaliene som 
er aktuelle å bruke. Norges 
Fiskarlag meiner desse bør 
reknast som minstekrav. 

– Det skal òg nemnast at dei 
andre fagdirektorata var endå 
meir kritisk til desse utsleppa 
enn Klif var, påpeiker Sand-
berg. Nordic Mining AS har 
søkt om å sleppe ut rundt seks 
millionar tonn kjemikaliehal-
dig gruveavfall til Førdefjor-
den kvart år dei neste 50 åra.

Miljøverndepartementet 
vil ikkje godkjenne prosjek-
tet per dags dato før Nordic 
Mining på ein tillitsvekjande 
måte kan dokumentere at 
fjordmiljø og gyteområder 
ikkje vert ødelagt.

Jan Henrik 
Sandberg

Eit år før 
svar kom
Nordic Mining har forsøkt å 
komme i dialog med Miljø-
verndepartementet det siste 
året for å løyse utfordingane 
rundt Førdefjorden. Først 
denne veka, eit år etterpå, 
fekk Nordic Mining brev av 
departementet. Der står det 
konstatert at der er kunn-
skapsmangel i grunnlaget for 
å få i gong eit sjødeponi. 

– Dette har jo ikkje noko 
med å finne forskninga lite 
verdt. Det har noko med å 
komme i dialog med Mil-
jøverndepartementet som 
vi først har lukkast med i 
dag, seier administrerande 
direktør  i Nordic Mining, Ivar 
Fossum til fbfi.no onsdag.

– Nordic Mining si vur-
dering er at dette bærer 
preg av å legge flest mogleg 
hindringar i vegen for å skape 
langsiktig og bærekraftig 
industrietablering.
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Foreløpig miljøseier for Førdefjorden
står i meldingen: «Norsk mi-
neralnæring skal være blant 
de beste i verden på miljø». Når 
hele verden, med et par unntak, 
har gått bort fra å dumpe i sjø 
fordi dette er så miljøskadelig 
for våre marine ressurser, vil 
dette bety at heller ikke Norge 
kan dumpe, mener Thingnes 
Førsund, og legger til:

– I så fall blir Norge på jumbo-
plass når det gjelder miljø.  

Alvorlige konsekvenser
Mineralsaken skaper stort en-
gasjement i ulike kretser:

– Vi har for lite kunnskap om 
miljøkonsekvensen av mine-
ralnæringa. Det er derfor po-
sitivt at regjeringens strategi 
for næringa tar utfordringen 
på alvor, sier politisk rådgiver 
i SV,  Alf Holmelid, i forbindelse 
med lanseringen av regjerin-
gens mineralstrategi.

– Det er særlig viktig når 
beslutningene kan ha alvor-
lige konsekvenser for verdifull 
naturressurser som villaksen 
og våre sjømatressurser, sier 
Holmelid.

Næringspolitisk talskvinne 
i Senterpartiet, Irene Lange 
Nordahl, er glad for mineral-
meldingen og utålmodig på 

 MILJØ Sjødeponi for gruveavfall så langt stoppet av Miljøverndepartementet
Les mer på

fbfi.no

Førdefjorden, Sogn og Fjordane
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vegne av prosjekt som venter 
på godkjenning.

– Flere mineralprosjekter har 
måttet vente lenge på oppstart. 
Nå er strategien klar, og nå for-
venter vi fortgang i prosjekter 
som Kvalsund og Engebøfjellet, 
sa Lange Nordahl tidlig ons-
dag. Senere på dagen fikk hun 
avklaring om Engebøfjellet i 
Førdefjorden.

einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 932 56323

FAKTA: MINERALSTRATEGI
Strategisk plan for mineralnæ-

ringen ble lagt fram av nærings- 
og handelsminister Trond Giske i 
Oslo onsdag.

75 prosent av Norge skal kart-

legges for mineraler innen fem 
år. I dag er 30 prosent kartlagt.

Anslag viser at det finnes mi-

neralverdier for 2500 milliarder i 
norske fjell, noe som tilsvarer to 
tredjedeler av oljefondet i verdi.

800 mineralbedrifter med 

6000 ansatte omsetter i dag for 
over 12 milliarder i Norge.

Sjødeponi, for lagring av gruve-

avfall, er kontroversielt og møter 
mostand i ulike fagetater, fiskeri-
næringen og miljøinteresser. 

...men Giske gir seg ikke
Nærings- og 
handelsmi-
nister Trond 
Giske tror 
fortsatt på 
sjødeponi i 
Førdefjorden.

– Engebø 
er et stort 
og viktig 
mineralprosjekt som kan gi 
grunnlag for mange viktige 
distriktsarbeidsplasser og 
positiv næringsutvikling i 
Naustdal-regionen. 

Det er samtidig viktig at 

avgjørelser knyttet til minera-
luttak og deponeringsløsnin-
ger baseres på et godt faglig 
grunnlag, sier Giske etter 
avgjørelsen i Miljøverndepar-
tementet.

– Når det gjelder Nordic 
Mining ASAs prosjekt i Enge-
bøfjellet og bruk av sjødeponi 
har Miljøverndepartementet 
bedt om at enkelte forhold 
må utredes nærmere før 
endelig beslutning treffes. 
Jeg er optimistisk på at disse 
undersøkelsene vil gi et miljø-
messig godt grunnlag for et ja 

til sjødeponi, sier Giske.
– Samtidig mener jeg at vi 

bør trekke lærdom av denne 
saken. Det er viktig at alle 
relevante forhold identifiseres 
i en tidlig fase slik at man 
unngår unødig lange proses-
ser. 

Dette forutsetter at be-
rørte myndigheter og andre 
aktører deltar aktivt i hørin-
gen av planprogram. En slik 
forutsigbarhet og effektiv 
saksbehandling er sentral i 
den nye mineralstrategien, 
sier Giske.

Trond Giske

Fiskefjorder fredes ikke
– Det er ikke aktuelt å verne 
fiskefjorder for utslipp av 
mineraler hvis slik utslipp er 
faglig forsvarlig. Nærings- og 
handelsminister Trond Giske 
har ingen planer om å legge 
unødvendige hindringer i 
veien, bygd på følelser og ikke 
faktagrunnlag, når han nå 
satser på å legge til rette for 
en kraftig vekst i mineral-
Norge. Utenfor lokalene til 
nærings- og handelsdeparte-

mentet demonstrert miljø-
vernere mot forurensning av 
fjorder som følge av sjødeponi, 
samtidig som Giske la fram 
sin mineralstrategiske plan.

Giske gikk offensivt ut mot 
de som for enhver pris vil hin-
dre sjødeponi av mineraler.

– Det er ikke slik at enhver 
stein som slippes ned i en 
laksefjord er skadelig for 
laksen. Sjødeponi er i prinsip-
pet ikke forbund, men det 

er kontroversielt. Mange 
mineraler lagres bedre i sjø 
enn på land. Vi må ha kunn-
skap og kompetanse. Derfor 
setter vi i gang et forsknings-
prosjekt for å styrke svarene 
omkring sjødeponi, men vi tar 
stilling til søknader ut fra den 
kompetansen vi til enhver tid 
sitter inne med, sa Giske.

Han avviser dermed at kon-
sekvensutredninger skal lede 
til at søknader om eksempel-

vis sjødeponi forsinkes. 
– Vi har ambisjoner om å 

være verdens beste på miljø 
når vi nå legger til rette for å 
bygge opp en mineralnæring. 
Mineralloven skal ivareta 
dette. Bransjens velfortjente 
dårlige rykte skal bygges på 
et nytt grunnlag, sa ministe-
ren på pressekonferansen.

Og han la til:
– Vi skal ikke skade miljø 

eller sjømatnæringen.

DEMONSTRASJON: Uten-
for lokalene til nærings- og 
handelsdepartementet 
demonstrert miljøvernere mot 
forurensning av fjorder. 
FOTO: EINAR LINDBÆK

– Ap 
skremmer
Arbeiderpar-
tiets nestleder 
Helga Peder-
sen, åpner for 
deponering av 
gruveavfall i 
våre fjorder.

– Det er 
svært skrem-
mende at 
arbeiderpartiet går inn for en 
slik løsning da dette vil føre 
til en total ødeleggelse av øko-
systemene i de fjordene det 
gjelder. Det er verdt å merke 
seg at både Havforskningsin-
stituttet og Fiskeridirektora-
tet har gått i mot de planene 
som foreligger om deponering 
av gruveavfall i Repparfjor-
den i Finnmark og Førdefjor-
den i Sogn og Fjordane, sier 
regionleder Ørjan Holm i 
Norges Naturvernforbund.

– Regjeringen proklamerer 
med at de ønsker at norsk 
mineralnæring skal være 
blant de mest miljøvennlige i 
verden. Norsk mineralnæring 
vil være en miljøversting 
om bruk av fjorddeponi for 
gruveavfall blir en fremtidig 
strategi, sier Holm.

Ørjan Holm

Arealkonflikter
GRUNNLAG: Generalsekretær 
Elisabeth Gammelsæter i Norsk 
Bergindustri mener at regjerin-
gens mineralstrategi legger et 
godt grunnlag for en forsvarlig 
utnyttelse av lovende forekom-
ster, men ser hinder i veien:

– Utvinning av mineraler inne-
bærer inngrep i naturen. Myn-
dighetene bør sette tydelige og 
konsistente miljøkrav og hjelpe 
oss med å utvikle gode kriterier 
for dette, sier Gammelsæter.

Mineralene må utvinnes der de 
ligger, og det vil skape arealkon-
flikter i forhold til andre interes-
senter.

Ufattelige 
verdier 
I norsk berg-
grunn ligger 
det verdier for 
minst 2500 
milliarder 
kroner. Det 
utgjør to 
tredjedels 
oljefond. I til-
legg kommer 
ressursene som ennå ikke er 
undersøkt. Nå har vi endelig 
fått en helhetlig strategi for 
hvordan disse verdiene kan 
forvaltes og utnyttes bære-
kraftig og til fellesskapets 
beste, uttaler stortingsrepre-
sentant Lillian Hansen (Ap). 
Hun er svært fornøyd med at 
en egen mineralstrategi nå er 
lagt fram. 

– Strategien er starten på et 
langsiktig arbeid med å legge 
til rette for en lønnsom og 
vekstkraftig mineralnæring, 
sier Hansen i en pressemel-
ding og viser til at verden 
trenger mineraler og metaller 
og Norge har en forpliktelse i 
så måte.

Lillian 
Hansen
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GRUVEDRIFT: Regjeringens nye mineralstrategi bekymrer 
mange som er opptatt av natur og miljø.  ILL.FOTO

FRYST: Kina er i dag den 
største eksportøren av 
fryste torskefileter til 
EU. Økte lønninger truer 
imidlertid den kinesiske 
industrien. Det kan åpne 
muligheter for større 
produksjon i Øst-Europa 
og Baltikum. 
FOTO: NOFIMA

Innlegg

 EU

Innlegg

 MINERALER

En løsning  ”kan være å fange 
fisken levende, 
slik at man kan 
opparbeide 
seg et levende 
råstofflager som 
gir grunnlag for 
regelmessig 
tilførsel av råstoff 
med høy kvalitet

Finn-Arne Egeness er 
forsker ved Nofima.

Edgar Henriksen er seni-
orforsker ved Nofima.

AKER MEHAMN: 
Norsk filetnæring 
står og faller på 
forutsigbar tilførsel 
av råstoff, skriver 
Nofima-forskere i 
dette innlegget. 
ILL.FOTO


