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Beregninger viser at kvalitet kan gjøre forskjellen mellom ulønnsom og lønnsom produksjon.
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Forskerne Morten Heide og Edgar Henriksen intervjuet 
industriaktører og eksportører i hvitfisknæringen, og 
sammenliknet resultatene med tidligere arbeid og offen
tlig statistikk. Konklusjonen er at til tross for god tilgang 
på en solid torskebestand, er fisken som bringes på land 
av høyst variabel kvalitet. Utfallet blir tapt fortjeneste. 

NæriNgeN må ta aNsvar: Vesentlige deler av fiske
råstoffet er dårlig utblødd, har spalting og har slag og 
klemskader. Feilene forplanter seg til sluttproduktene 
og gir seg utslag i blant annet høyere kostnader i 
produk sjonen, lavere priser på sluttprodukt og dårlig 
 omdømme. Det er fiskeredskapene garn og snurrevad 
som scorer dårligst når det gjelder kvalitet på råstoff.

Det er sammensatte årsaker til at en så stor andel av 
kystflåtens fangster leveres med redusert kvalitet. Men 
det er først og fremst fiskerne og industrien selv som 
kan heve kvaliteten ved bedre håndtering og valg av 
fiskeredskaper.

– Det er behov for en god dialog mellom fisker og 
kjøper, og det er åpenbart at enkeltaktører har ansvar 

for og mulighet til å påvirke kvaliteten i positiv retning, 
slik at vi unngår store tap av verdier, sier Heide.

Kvalitet gjør forsKjelleN: I markedet for fersk fisk er 
det normalt halvannen til dobbel pris for høykvalitets
torsk i forhold til prisen på industriråstoff. I tillegg er 
produksjonskostnadene høyere for råstoff av dårlig 
kvalitet.

– Våre beregninger viser at kvalitet kan gjøre for
skjellen mellom ulønnsom og lønnsom produksjon, sier 
forskerne.

Fiskeprodukter med høy kvalitet kan også ha mulig
heter til å øke sin verdi ytterligere. For å oppnå en bedre 
pris i markedet for høy kvalitet er det viktig å fokusere 
på markedsforståelse, langsiktighet og god kommu
nikasjon med fiskerne. Dessuten må man utvikle flere 
markedssegment med høy betalingsvilje, sikre en god 
råvarestrøm og ha en kontinuitet som gjør det mulig å 
levere godt over tid.

Eksportverdien for norsk hvitfisk kunne vært betydelig høyere med 
bedre råvarekvalitet.

Store tap på variabel kvalitet
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Quality can make the difference between profitable and unprofitable production.
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Scientists Morten Heide and Edgar Henriksen interviewed 
industrial actors and exporters in the white fish industry, 
and compared the results with earlier work and official 
statistics. The conclusion is that despite a good supply 
from a stable cod stock, the fish that is landed is of ex-
tremely variable quality. This leads to reduced earnings.

INduSTRY MuST TAkE RESPONSIBILITY: Large amounts of 
the raw material are poorly bled, have gaping and have 
other damage from rough handling. These quality errors 
result in higher production costs, lower prices for the end 
products and a poor reputation. The gear types gillnet 
and Danish seine score lowest in relation to quality of 
raw material.

There are complex reasons why such a big proportion 
of the coastal fleet’s catches are landed with reduced 
quality. But it is primarily the fishermen and the industry 
itself that can raise the quality by improved handling and 
choice of gear types.

“There is a need for a good dialogue between the 
fisherman and buyer and it is clear that individual actors 

have a responsibility and an opportunity to improve the 
quality to avoid big loss of value,” says Heide.

QuALITY MAkES ThE dIFFERENCE: In the market for fresh 
fish, it is normally one and a half to twice the price for 
high quality cod compared to the price for industrial raw 
material. The production costs for poor quality fish are 
also higher. 

“Our calculations show that quality can make the dif-
ference between profitable and unprofitable production.” 

Fish products of high quality can also further increase 
their value. In order to achieve a better price in the high 
quality market, good communication with the fishermen, 
understanding of the market and a long-term approach 
are important. It is also necessary to develop more 
market segments with high willingness to pay, and to 
secure a continuous flow of raw materials and products 
over time.

The export value of Norwegian white fish could be significantly higher 
with better raw material quality.

Big losses on variable quality
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