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Skribentene av de dette innlegget mener Steinar
Eliassen henter ut løsrevne sitatet fra en rapport
om leveringsforpliktelsene.

Leveringsplikten
z politikk

I

en kronikk i Intrafish 21.
juni har Steinar Eliassen
hentet ut et løsrevet sitat i
en artikkel skrevet av oss,
og på bakgrunn av dette
utviklet sine resonnementer
og stilt en rekke spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi
konkluderer med: «… leveringsforpliktelsen blitt til en
rituell øvelse mellom fartøy
og bedrift uten praktisk
betydning eller mulighet for
offentlig intervensjon». (Hele
setningen Eliassen har valgt
lyder: «I stedet for en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser
i saken var gjort eksplisitt
og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt til en
rituell øvelse mellom fartøy
og bedrift uten praktisk
betydning eller mulighet for
offentlig intervensjon»).
Dersom han hadde valgt
hele setningen eller et annet
løsrevet sitat, kunne han
enkelt ha argumentert med
motsatt fortegn og stilt oss
helt andre spørsmål. Han
kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme
side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette
perspektivet – en institusjonell garanti for lokalsamfunnets plass i verdiskapningen
i fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene forstås
dermed ikke bare som et
svik mot den begunstigede
bedrift, men også som et svik
mot det kystsamfunn der
bedriften befinner seg.»
Ingen av disse løsrevne
sitatene fanger opp spennet
og nyansene i problemkomplekset vi bretter ut i artik-
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God start: Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk

kom på totalt 943,7 millioner kroner i januar måned. Økningen fra 2011 er på
156,2 millioner eller 20 prosent, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Tydelig signal til Aker
z lev.plikt
De tre nordnorske
fylkespartiene i Ap ber
om tiltak for å ivareta intensjonen i konsesjonsvilkårene til trålere med
leveringsplikt til landanlegg. Med seg på laget
har de to statsråder.
Terje Jensen
Harstad
De tre nordnorske fylkespartiene i Ap, med statsrådene
Lisbeth Berg-Hansen og Karl
Eirik Schjøtt-Pedersen som
deltakere, vedtok sist helg en
uttalelse hvor de ber fiskerimyndighetene innføre tiltak
som ivaretar intensjonen i
konsesjonsvilkårene til trålerne med leveringsplikt til
landanlegg.
– Dette er
et kraftfullt
signal om at
nå må det ryddes opp. De tre
nordnorske
fylkespartiene
er enige om at Ingalill Olsen
nok er nok, sier
fylkeslederen i Finnmark, Ingalill Olsen i en kommentar.
Olsen karakteriserer sist
helgs vedtak som et første skritt
på veien for å få fiskeråstoffet på
land dit det hører hjemme.
I dag går store mengder av
det leveringspliktige råstoffet
på kjøl til Kina fordi selskapene
som eier trålerne og fiskebrukene i land hevder at det ikke er
mulig å produsere denne fisken
lønnsomt i land. – Vårt mål er å
få hvert eneste kilo som er ment
for landindustrien her nord på
land og i produksjon, fastslår
fylkeslederen.
– Dette akter i hvert fall jeg
for min egen del å forfølge med
alle demokratiske midler. Jeg
ser at Aker blant annet hevder
at dette ikke lønner seg. Men vi
vet samtidig at det finnes fiskebruk uten de samme forutsetninger og leveringsgarantier
som får det til å lønne seg. Så
dette må det være grunn til å
stille spørsmål ved, sier Olsen
til FiskeribladetFiskaren. Uttalelsen fra de tre nordnorske
fylkeslagene, ble altså gjort

SER DEG: Statsministerens egen statsråd, tidligere finans- og fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (t.v), var blant de som
stemte for «et kraftfullt signal» til trålerrederne med leveringspliktige trålkvoter på fellesmøtet mellom de nordnorske fylkeslagene i Arbeiderpartiet sist helg. ARKIVFOTO

Fakta: leveringsplikt

QQNorge har i dag 41 torsketrå-

lere.

QQDe fleste (unntaket er først og

fremst fabrikktrålerne) har såkalt
leveringsplikt til anlegg, fiskevær,
kommuner eller regioner i land.
QQPlikten er knyttet til over 100
trålerkonsesjoner som i hovedsak ble tildelt i etterkrigstida
fram til 1970-tallet. Flåten fikk
konsesjon for å fiske og levere
ferskt råstoff til filetindustri i
Nord-Norge.
QQStore omveltninger i fiskeindustrien på 1980- og 90-tallet
førte til at leveringsplikta kom
under press.
QQSiden 2003 har leveringsplikt
i realiteten handlet om en plikt å
tilby råstoffet til industrien - til
markedspris.
QQFra 2007 ble denne plikten innskjerpet med krav til driftsplaner
og bedre innsyn for industrien.
QQKravet til bedriftene ble at
leveringspliktig råstoff skulle
foredles og skape sysselsetting.
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– Frikjøp
er et ran
z leveringspl.

Trålveteranen Kjartan
Arctander synes det
er en uhyrlig tanke at
samfunnet skal måtte
kjøpe tilbake trålkvotene
som de overlot til Aker
og Kjell Inge Røkke.
Terje Jensen
Harstad
– Det vil være noe i nærheten
av ran på høylys dag. Samtlige
trålkonsesjoner som i sin tid
ble gitt til Nord-Norge, ble gitt
med den uttrykkelige forutsetningen at de skulle skaffe fisk
til fiskeindustrien i land. Det vil
være et svik mot alle dersom
myndigheter og skattebetalere
nå skal måtte betale dyrt for
dette, hevder 84-åringen.
Kjartan Arctander var selve
trålsjefen i nord mens han drev
Lofoten Trålerrederi og var leder i Norske Trålerrederiers
Forening. 84-åringen var med
fra starten, og husker godt «spillet bak» trålkonsesjonene.

z lev.plikt
Fiskeridirektoret i Finnmark har gjort funn i
forbindelse med kontroll
av leveringspliktige fiskeleveranser i fylket som
indikerer dokumentfalsk
og fiktive leveranser.
Terje Jensen
Harstad
– Vi er en
smule urolig,
ja, etter at vi
nå har gjort
de første undersøkelsene.
Det forteller
regiondirek- Hermod
tør Hermod Larsen
Larsen ved
regionkontoret i Vadsø.
– Vi ser antydninger vi ikke
liker. Så her er det ting vi kommer til å se nærmere på, varsler
regiondirektøren.
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Inngangsbillett
– Alle konsesjonssøknader for
å få trålkonsesjon i Nord-Norge,
ikke bare de som i dag har leveringsplikt, men også alle de
andre, bygde på en argumentasjon om at trålerne skulle skaffe
fisk til fiskeindustrien i nord.
Det var selve inngangsbilletten.
Det stod i alle søknader til myndighetene og til Distriktenes
Utbyggingsfond og til Statens
Fiskarbank som finansierte
disse båtene.
– Dette var rett og slett den
eneste begrunnelsen som holdt
for å få disse tillatelsene. Da
er det nærmest uvirkelig å nå
oppleve at det diskuteres seriøst å betale markedspris for å
ta disse konsesjonene tilbake.
Det vil definitivt ikke bli forstått
av de som kjenner forhistorien,
sier Arctander.84-åringen
kjenner naturligvis aller best
til trålkonsesjonene som han
selv disponerte gjennom Lofoten Trålerrederi i Stamsund.
Disse inngår nå i kvoteporteføljen til Nordland Havfiske
sammen med de tilsvarende
konsesjonene på Melbu. Dette
er ett av de tre trålselskapene
som inngår i Aker Seafoods.
En av disse trålerne bærer i
dag Kjartans navn. Det beskriver godt posisjonen han i sin tid
hadde, ikke bare i rederiet, men
i hele trål-Norge.

MOTORSERVICE

– Service og overhaling
– Reservedeler og byttedeler
– Filter
– Alle motormerker

WWW.SEVI.NO – TLF 700 85 500 - DØGNVAKT

– Må kjøpe kvotene tilbake
z levering

Andøy-ordfører Jonni
Solsvik mener myndighetene må kjøpe
tilbake de leveringspliktige fiskerettighetene
de har gitt til Røkke,
Aker og andre, og det til
markedspris.
Terje Jensen
Harstad
– Det er antagelig eneste utvei
hvis man konkluderer med at
dagens ordning ikke virker etter hensikten, mener Solsvik.
– Rettighetene kan i hvertfall ikke inndras uten videre
så lenge de som i dag sitter på
pliktene og rettighetene kan
vise til at de har fulgt gjeldende
regelverk til punkt og prikke,
hevder han.

Til frys
Andøy kommune har selv to
leveringspliktige trålkonsesjoner som i henhold til gjeldende regelverk primært skal

”

Det har utvilsomt
vært utøvd dårlig politisk håndtverk i tilknytning til leveringsplikten
Jonni Solsvik, ordfører i Andøy
kommune.

tilbys J. M. Nilsen på Nordmela
og Framnes Fiskeindustri på
Andenes, sekundært andre
bedrifter i Andøy kommune
og til sist øvrige interessenter
i Vesterålen.
I praksis er det lite og ingen

ting som tilflyter bedriftene
i Andøy, uten at leveringsplikten misligholdes av den
grunn. Kvotene er for lengst
lagt på en frysetråler og solgt
til Prestfjord-rederiet på Sortland. Og selv om Framnes har
tineanlegg, så byr de på lite av
det som i utgangspunktet er
deres egen fisk.

TVANGSKJØP: Ordfører Jonni Solsvik tror
eneste vei ut av uføret
rundt leveringsplikt
og industrivilkår er at
staten tvangskjøper
kvotene tilbake til
markedspris.

VETERAN: «Mr. Trål» i Nord-Norge, Kjartan Arctander (84) er som alltid klokkeklar. – Det vil
være å sidestille med ran dersom myndighetene nå skal betale for trålkonsesjoner. ARKIVFOTO

FOTO: TERJE JENSEN

Klandrer politikerne
– Dette er markedsbetinget. Vi
har hatt litt behov i høst. Men
da raknet markedene i Italia
og Hellas, og det ble ingen ting
av, forteller Knut Haagensen i
Jangaard som eier Framnes
Fiskeindustri.
Han klandrer følgelig ikke
Prestfjord-rederiet for at fisken
nå går helt andre steder enn til
Andøy. Det gjør heller ikke ordføreren. Men han klandrer politikerne opp igjennom tiden for å
ha vært altfor slipphendte.
– Det har utvilsomt vært utøvd dårlig politisk håndtverk i
tilknytning til leveringsplikten.
Det er kanskje også derfor at
politikerne nå synes å være lite
villige til å diskutere selve kjernen i denne problemstillingen,
nemlig hvilke virkemidler som
må til for å løse flokene, sier
Solsvik.
Gordisk knut
Han for sin del er altså overbevist om at det ikke lar seg gjøre
politisk og forskriftsmessig «å
ro seg inn i mea» igjen.
– Man kan vanskelig se for
seg at myndighetene kan straffe
rederiene og ta fra de kvotene
så lenge de har gjort det de er
pålagt. Og kvotene kan ikke
frigis til de samme rederiene
uten leveringsbetingelser. Da
får de en mye større verdi enn
det de har med leveringsplikt.
Dette er langt på vei en gordisk
knute. Og jeg vil ikke forskuttere noe som helst. Men jeg tror
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DEBATT: Det brygger opp til bred politisk debatt om leveringsplikten til torsketrålerne. Dette er «Vesttind» på Melbu Fryselager.
FOTO: TERJE JENSEN

Krever opprydding

Fakta: leveringsplikt

z levering

Landsstyret i SV åpner i
et enstemmig vedtak for
ei forskriftsendring som
sikrer at leveringspliktig
trålråstoff blir levert
dit de var ment. Også
regjeringskollega Sp er
på banen i saken.
Terje Jensen
Harstad
Forslaget kom

Q QNorge har i dag 41 torsketråle

re. De fleste (unntaket er først og

Aker tester Lisbeth på leveringsplikt
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langs hele kysten, og vi kan
helt åpenbart
situasjonen
slikikke
den leve
har blitt,
med
mener Senterpartiets fiskeripo-

”

Engasjementet er
stort langs hele kysten,

litiske talskvinne Irene Lange
Nordahl.

og vi kan helt åpenbart
ikke leve med situasjo-

Engasjement
Hun har fått en rekke henven delser i sakens anledning, og

Irene Lange Nordahl, Senterpartiet

fremst fabrikktrålerne) har såkalt
leveringsplikt til anlegg, fiskevær,
kommuner eller regioner i land.
Q QPlikten er knyttet til over 100
trålerkonsesjoner som i hovedsak ble tildelt i etterkrigstida
fram til 1970-tallet. Flåten fikk
Q Qkonsesjon for å fiske og levere
ferskt råstoff til filetindustri i
Nord-Norge.
Q QStore omveltninger i fiskeindustrien på 1980- og 90-tallet
førte til at leveringsplikta kom
under press. Mange trålere la
om til produksjon av fryst råstoff
mens russiske trålere tok seg

f unnsk voter
sene vi nå ser av måten leve underlagt lokal
Irene Lange ringsplikten i dag praktiseres
forvaltning.
Nordahl
på, mener Lange Nordahl.
«Kvot ene
skulle ikke være et finansielt Mot industrikvoter
instrument. De skulle tjene Sp-talskvinnen har bedt om ei
samfunnene, og ikke tilfeldige vurdering fra departementets
aksjonærer», heter det i lands - side av hvilket handlingsrom
styrevedtaket.
de mener man nå har politisk,
eventuelt hvilket handlingsrom
SP-henvendelse
det er mulig å skaffe seg.
Samtidig har det andre miMen i motsetning til SV, så
noritetspartiet i regjeringen, er Lange Nordahl klar på at
Senterpartiet, henvendt seg til hun for sin del anser det som
Fiskeridepartementet og bedt uaktuelt å omgjøre dagens

av leveransene av ferskt råstoff
til industrien. Da leveransene
av russetorsk gikk dramatisk
ned, kom kritikken mot brudd på
leveringsvilkårene for fullt.
Q QSiden 2003 har leveringsplikt
i realiteten handlet om en plikt å
kvotene i fortsettelsen.
tilby råstoffet til industrien - til
– Dette vil indirekte kunne markedspris. Fra 2007 ble denne
ramme de anleggene som ikke plikten innskjerpet med krav til
har tilgang på denne type fiske - driftsplaner og bedre innsyn for
kvoter, og er ingen god løsning. industrien. Kravet til bedriftene
Det har jeg fått en rekke hen - ble at leveringspliktig råstoff
vendelser på, forteller Troms- skulle foredles og skape sysselrepresentanten.
setting.
Q QRåstoffet kan ikke selges uten
Også Høyre
at filetkniven har vært i bruk.
Etter hennes mening så er
hovedproblemet rundt leve ringsplikten den altfor store bred og tverrpolitisk oppmerkomleggingen fra ferskfisk- og somhet rundt denne saken, sier
kombitrålere til reine fryse - Lange Nordahl.
trålere.
– Her er jeg for min del ak- Moden
kurat like skeptisk som de Aller størst engasjement rundt
berørte ordførerne. Det andre denne saken, har det nok allikehovedproblemet er naturligvis vel vært i Arbeiderpartiet.
omleggingen fra leveringsplikt
Finnmark Arbeiderpart var
til tilbudsplikt i regi av Høyre- først ute med å gi uttrykk for at
statsråd Svein Ludvigsen. Her tiden nå er moden for å rydde

om ei vurdering av hva som leveringspliktige kvoter til så er mulig å få til reint politisk kalte industrikvoter hvor de
i denne saken.
tilgodesette fiskeindustrianleg – Engasjementet er stort gene fritt kan disponere disse

er det da grunn til å merke seg opp i denne saken.
de initiative som nå kommer fra
Høyre i sakens anledning. Det terje.jensen@fbfi.no
viser i det minste at det nå er Telefon: 77 05 90 21

fra de tre nordnorske fylkeslagene,
og
fikk altså full
opp slut n i n g
i landsstyret
sist helg. SV åpner nå for at de
leveringspliktige kvotene
enten inndras
og refordeles
til kystflåten,
eller at de omgjøres til sam-

Johnny
sendte mandag en skriftlig
Ingebrigtsen forespørsel til Fiskerideparte -

mentet i sakens anledning.
– Det går godt an å si at det
koker på kysten rundt denne
saken. Engasjementet er used vanlig stort, og tiden er over moden i forhold til å foreta ei
kartlegging av de konsekven-

nen slik den har blitt

at den eneste frabare veien ut av
problemene er at myndighetene
kjøper seg ut, sier Solsvik.
Han viser i den forbindelse
til tilsvarende forslag om tilbakekjøp av trålkvoter som man
nå diskuterer på Island. Og for
den del til Kjell Inge Røkkes
egen historikk i amerikansk
fiskerinæring.

Island
– Slik jeg har fått den framstilt,
så ble han langt på vei kjøpt ut

av amerikanske myndigheter
den gangen. Det tror jeg også
må bli utfallet her hjemme nå,
selv om dette naturligvis også
vil være svært kontroversielt.
Men det er i det minste på tide
at de politiske partiene nå tar
denne diskusjonen, og ikke
går rundt grøten slik man ser
tendenser til, mener Andøyordføreren.

Vik i Helgeland - 8920 Sømna
Tlf. 75 02 99 40 Fax. 75 02 99 41

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

DONG E&P Norge vil i perioden fra uke 40–2011 til uke 9–2012 (6.10.2011–1.3.2012)
installere et produksjonsrør som skal graves ned.
Det vil ikke bli utlagt sjømerker i forbindelse med installasjonsarbeidet.
En sikkerhetssone på 500 meter vil være gjeldende fra 6. oktober 2011 til 1. mars 2012.
Området hvor det vil være aktivitet er begrenset av følgende koordinater:
56˚55’59’’N
56˚56’00’’N
57˚06’48’’N
57˚06’47’’N

Økt fokus
Kontrollene startet allerede
sist høst da det ble økt fokus på
forholdene rundt leveringsplikten, og ikke minst det faktum at
anlegg med bearbeidsplikt ikke
hadde råstoff i lange perioder.
– Utgangspunktet er jo at
leveringsplikten nå er en tilbudsplikt hvor tråleren byr
frem fisken sin til det anlegget
hvor den har forpliktelser. Men
samtidig er det også bearbeidingsplikt på ulike anlegg for
mye av denne fisken. Derfor er
det viktig at fisken reint faktisk
kommer fram dit den skal, presiserer Larsen.
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På vei til

Endelig
oppe
Sydpolekspedisjo
nen til Asle
T Johan
sen, Gaute
Grindheim
og FBFIjourna list Agnar Berg
Agnar Berg
er de første
som har besteget Aksel Hei
bergbreen uten hunder. Det
skjedde i helgen.
Ekspedisjonen hvor to av
deltakerene, Johansen og
Grindheim, går i kopi av
Roald Amundsens utstyr
er nå på 2800 m.o.h. Det er
kun to lag før dem som har
besteget Axel Heiberg-Breen
fra Ross Ice Chelf. De to før
ste var Roald Amundsen i
1911 og Monica Kristensen
som ledet en ekspedisjon opp
platåeet i 1986/1987.
Andre ekspedisjoner, som
Børge Ousland, Cecilie Skog
og andre har alle gått ned
breen. Alt står bra til med
Ekspedisjonsdeltakerene,
melder støtteapparatet hjem
me i Norge. Utstyr fungerer
bra og ekspedisjonsmed
lemmene er fortsatt i godt
humør.
Det var en strevsom ferd
opp breen. De tre karene
har vært værfast i tre dager
grunnet dårlig sikt og snø
vær. Det falt 60 cm snø i løpet
av kort tid, noe som førte til
at de måtte tråkke spor og
gå flere runder med utstyr.
Kontrastene var vanskelig å
se. På grunn av store sprek
ker og vanskelig sikt var
det i perioder nødvendig å
gå uten solbriller, dette førte
til at to av deltakerene, Gaute
Grindhaug og Agnar Berg
fikk lettere snøblindhet.
På hjemmesiden skriver
Ekspedisjonen;
«Nå har vi gjort oss ferdig
med Axel Heiberg breen, kla
tret opp Det store isfallet og
rukket opp på platået som
strekker seg helt til polen. Vi
er nå de første som noen gang
har gått opp her uten hjelp av
hunder. Det ble en nokså tøff

FiskeribladetFiskaren 301111
dag. Vi har klatret 400 høyde
meter og er nå på 2800 moh.
Man merker det på pusten
når man går oppoverbakker.
Etter at vi hadde kommet oss
et stykke innover platået be
gynte det plutselig å blåse
kraftig. Med -19,1 grader og
vind hadde vi for lite klær
på oss og det endte med at vi
slo leir en time tidliger enn
planlagt. Blir nok nødt til å ta
på flere sett med stilongs og
underskjorte re
sten av veien.»

Fakta: leveringsplikt
QQNorge har i dag 41 torsketrålere. De fleste har såkalt leveringsplikt til anlegg, fiskevær,
kommuner eller regioner i land.
QQPlikten er knyttet til over 100
trålerkonsesjoner som i hovedsak ble tildelt i etterkrigstida
fram til 1970-tallet. Flåten fikk
konsesjon for å fiske og levereferskt råstoff til filetindustri i
Nord-Norge.
QQStore omveltninger i fiskeindustrien på 1980- og 90-tallet
førte til at leveringsplikta kom
under press.
QQSiden 2003 har leveringsplikt
i realiteten handlet om en plikt å
tilby råstoffet til industrien - til
markedspris.
Fra 2007 ble plikten innskjerpet
med krav til driftsplaner og bedre
innsyn for industrien. Kravet ble
at leveringspliktig råstoff skulle
foredles og skape sysselsetting.

FiskeribladetFiskaren 2.12.11
02˚39’18’’Ø
02˚43’14’’Ø
02˚53’04’’Ø
02˚47’07’’Ø

indirekte styring. Dette «ga» så
myndighetene fra seg for 20
millioner kroner. Det gjør meg
nesten syk å oppleve noe slikt,
sier Arctander.
Til sammen var det snakk om
et titalls trålkonsesjoner bare i
Lofoten Trålerrederi. De hadde,
og har forsåvidt fortsatt, full
leveringsplikt, blant annet til
det som nå er Aker Seafoods J.
M. Johansen i Stamsund i Vestvågøy kommune og Moskenes
Fiskeindustri i Moskenes kommune.

NR.1
i NoRge

www.trucktek.no

QQRåstoffet kan ikke selges uten

at filetkniven har vært i bruk.

 Vi kan kraner, hydraulikk og vinsj
 Sakkyndig kontroll
 Kompetanse og erfaring:
20 år i bransjen
 Nærhet til kunden
 God service

Fakta: leveringsplikt
QQI 2003 endret fiskeriminister
Svein Ludvigsen leveringsplikten
trålere hadde til landanlegg i
Troms og Finnmark til en tilbudsplikt.
QQI 2007 bestemte fiskeriminister Helga Pedersen at trålerne
med tilbudsplikt skulle lage en
halvårig plan for drift og levering
til landanleggene.
QQNå er det krav om at leveringsplikten gjeninnføres.

Finnmark. 17 av disse tilhører
Aker.
Regiondirektøren understreker at de nå ser på trålleveransene i fylket på generelt
grunnlag, og at dette ikke bare
handler om Aker-trålerne.
Samtidig innrømmer han at
det er spesielt utfordrende å
kontrollere disse tingene når
samme selskap har anlegg på
flere, ulike steder.

Uoversiktlig
– Da føres det gjerne en del
fisk på vogntog i tillegg til det
som leveres over kai. Det gjør
situasjonen litt mer uoversiktlig. Men vi kommer til å gå så
dypt som vi må for å avklare
eventuelle uklarheter i forhold
til om forpliktelsene som ligger
på denne fisken blir overholdt,
forsikrer regiondirektøren.

Hermod Larsen, regiondirektør
Finnmark

«Oppskrift»
FiskeribladetFiskaren kjenner
til at det verserer en «oppskrift»
på hvordan det er mulig å føre
kontrollørene bak lyset i slike
saker.
Da fylles det ut landingsseddel der fisken landes og fraktbrev dit fisken skal leveres i
henhold til leveringsplikten,
uten at fisken tas ut av anlegget
i det hele tatt. Deretter skrives
det ut sluttseddel som om fisken
er mottatt på «rett» anlegg, og
til og med fraktbrev på retur
av kar til anlegget som har hatt
fisken hele tiden.
– Ja, det er mulig å lure oss,
sier regiondirektøren.
– Derfor går vi nå dypere inn
i visse saker for å se om fisken
er kommet dit den skal, og for
eksempel om den er bearbeidet
i henhold til bearbeidingsplikten.

ILL.FOTO: ARKIV

– Vi har ikke
kjøpt alt
råstoffet som
er tilgjengelig
på de leveringspliktige
trålkvotene
til Mehamn.
Thomas
Det kommer
Farstad
av at anlegget
i Mehamn, som alle andre

filetanlegg i Norge, ikke er
konkurransedyktig på bearbeiding av fryst råstoff.
Det sier den nye lederen
i industriselskapet Norway
Seafoods, Thomas Farstad,
i en kommentar til at anlegget deres i Mehamn har stått
stille siden før ferien i fjor,
og først ble gjenåpnet sist
torsdag.

Leveringspliktige kvoter
spesifikt til Mehamn er i følge
Farstad om lag 2,2 kvoter.
Kvotene er fordelt på ulike
fartøy, både frysetrålere og
ferskfisktrålere med frysekapasitet. – I 2011 kjøpte vi ikke
fisk over egen kai i Mehamn.
Alt råstoffet ble tilført fra andre anlegg, også fisk som kom
fra trålerne. Basert på det rå-

20-talls
Til sammen er det et 20-talls
trålere med leveringsplikt i

FiskeribladetFiskaren 13.1.12
– En tragedie
– Vi hadde totalt sett forpliktelser til 6 - 7 bedrifter i Lofoten-området. Dersom man
nå tillater at grunnlaget for
slik virksomhet tas bort, vil
det være noe nær en tragedie,
mener Arctander.
Han poengterer at samtlige
konsesjoner nordpå, også de
som i dag ikke har konkret leveringsplikt, ble skaffet til veie
med den begrunnelsen overfor
myndighetene at de skulle betjene fiskeindustrien i land.
– De eneste trålkonsesjonene
som ble gitt uten slike løfter, var
de som allerede i utgangspunktet ble gitt til redere på Møre,
forteller Arctander.
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Mistenker
fiskefusk

Fakta: trålkonsesj.

QQNorge har i dag 41 torsketrålere. De fleste (unntaket er først og
fremst fabrikktrålerne) har såkalt
leveringsplikt til anlegg, fiskevær,
kommuner eller regioner i land.
QQPlikten er knyttet til over 100
trålerkonsesjoner som i hovedsak ble tildelt i etterkrigstida
fram til 1970-tallet. Flåten fikk
konsesjon for å fiske og levere
ferskt råstoff til filetindustri i
QQNord-Norge.
QQStore omveltninger i fiskeindustrien på 1980- og 90-tallet
førte til at leveringsplikta kom
under press. Siden 2003 har
leveringsplikt i realiteten handlet
om en plikt å tilby råstoffet til
industrien - til markedspris.
QQFra 2007 ble denne plikten
innskjerpet med krav til driftsplaner og bedre innsyn for industrien. Kravet til bedriftene ble
at leveringspliktig råstoff skulle
foredles og skape sysselsetting.

FiskeribladetFiskaren 25.1.12
”

Ja, det er mulig å
lure oss. Derfor går vi
nå dypere inn i visse
saker for å se om fisken
er kommet dit den skal.

med sentrale statsråder som
en del av medlemsmassen. Og
vedtaket var enstemmig, poengteres det. Dette viser, i følge
fylkeslederen i Finnmark, «en
utstrakt holdning i partiet» i
denne saken.

”

Overordna
Olsen vil imidlertid ikke gå i
detalj på hva hun og partifellene mener bør skje konkret i
denne saken.
– Vi staker ut politikken. Så
får regjeringen og departementet avgjøre hvordan vi kommer
dit, sier hun. I uttalelsen fra de

Ingalill Olsen, fylkesleder i Finnmark Ap.

Hos oss kjøper du den komplette
løsning – etter ditt ønske

UNDERSØKER: Fiskeridirektoratet i Finnmark undersøker nå om anleggene med råstoffgaranti
fra myndighetene får fisken de skal ha i henhold til den dokumentasjonen som foreligger.

Norway Seafoods:
ikke kjøpt
Vårt– Har
mål
eraltå få
hvert eneste kilo som
er ment for landindustrien her nord på land
og i produksjon.

FBFI 10.februar 2012

”

«Kommunalt»
– Konsesjonene våre hadde i
realiteten lokale myndigheter
full styringsrett over. Vestvågøy
kommune satt på 24 - 25 prosent av aksjene i trålselskapet,
men hadde i realiteten mer enn

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
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Innlegg

La oss komme med tilbudet!

stoffet som Norway Seafoods
til enhver tid har tilgjengelig,
så optimaliserer vi driften for
å skape best mulig resultat.
Dette gjøres innenfor rammen av gjeldende regelverk,
understrekes det.
– Vi har kommet i gang med
drift ved anlegget i Mehamn,
og dette er veldig positivt. I
tillegg så vil vi nå aktivt kjøpe

fisk over egen kai tilknyttet
anlegget. Det er helt avgjørende for å lykkes i Mehamn at
både lokale og andre fiskere
nå velger å levere til anlegget.
Råstoff fra Aker Seafoods sine
trålkvoter gir ikke grunnlag
for helårlig og lønnsom drift.
Hovedgrunnlaget må sikres
fra andre kilder, mener
Farstad.

nordnorske fylkeslagene heter
det at kvotene må trekkes tilbake dersom forpliktelsene brytes og landanlegg legges ned.
– Disse konsesjonene er tildelt

på bakgrunn av et politisk ønske om å styrke landsiden med
helårig råstofftilgang, og på den
måten sikre sysselsetting og
aktivitet på land. De som bruker dem, har fått konsesjonene
gratis. Da er det vanskelig å
tenke seg at de skal ha betalt
dersom konsesjonene blir inndratt, mener Olsen.

Fleksibilitet
Hun er likevel innstilt på en
viss fleksibilitet i forhold til de
kravene som må stilles.
– Hvor stor for eksempel bearbeidingsplikten skal være, er
på en måte en annen diskusjon.
Det som bekymrer oss, er at vi
nå har en storstilt eksport av
arbeidsplasser fra Nord-Norge
på grunn av måten dette nå
håndteres på. Det er ei utvikling vi definitivt ikke liker, sier
Ingalill Olsen som varsler at
saken også kommer til å bli et
viktig tema når Finnmark Arbeiderparti avholder årsmøte
2. til 4. mars.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Ingen av
disse løsrevne
sitatene fanger
opp spennet
og nyansene
i problemkomplekset
vi bretter ut i
artikkelen.
Kun ferskfisk i Kiberg
De nye eierne av Arctic Kiberg
gjør i ei pressemelding det klart
at det i første omgang bare blir
videresalg av fersk fisk og kongekrabbe fra anlegget etter at
den svenske investoren Robert
Hellberg overtok anlegget i forrige uke.

«Så vil man i framtiden se på
videreforedling av produkter»,
heter det i ei pressemelding fra
de nye eierne.
Dette innebærer i tilfelle at
det inntil videre blir betydelig
færre ansatte ved anlegget enn
tidligere.

De nye eierne ønsker imidlertid ikke å kommentere saken
ytterligere før alt det formelle
er på plass.
Denne uka har det vært jobbet for å klargjøre anlegget for
drift igjen etter at det har stått
stille i flere uker. Etter planen

skal alt være klart i løpet av
uka.
Den siste uka har havna i
Kiberg vært fullstendig igjenfrosset på grunn av den strenge
kulden. Ett av tiltakene for å få
kjøpet i gang igjen har derfor
vært å få brutt opp isen slik at

det blir mulig for fiskeflåten å
komme inn til anlegget som ligger ei mils vei utenfor Vardø.
Det var den Trondheimbaserte investoren Tor Albert
Thomessen som i forrige uke
solgte anlegget i Kiberg etter
å ha eid det i 5 - 6 år.

kelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen
i norsk filetindustri. Et viktig
poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som stilles til fiskerinæringa, og da særlig til
filetindustrien. Tradisjonelt
har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på
kysten. I løpet av de siste
tiårene, og da særlig etter
200-mila og oljeøkonomiens
inntog, har fiskeriene gradvis
mistet denne posisjonen.
Samtidig har det skjedd en
globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard
konkurranse i internasjonale
markeder. Det vi har påpekt

i denne forbindelsen er at
dagens fiskerisektor befinner
seg i spennet mellom to
næringsmodeller. På den
ene siden den tradisjonelle
næringsformen, der fiske
og fiskeforedling har vært
basisnæring og livsgrunnlag. På den andre siden en
moderne konkurranseutsatt
økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet,
kvalitet, dokumentasjon og
leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke,
slik Steinar Eliassen synes
å tro, at myndighetene bør
legge seg flat for den globale
markedslogikk. Det vi har
forsøkt å vise de dilemmaer
som oppstår når institusjonelle ordninger forankret i
en tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene
i globale sjømatmarkeder.
Poenget ved artikkelen er
ikke å angi den ene rette vei,
men å få fram vanskene ved å
ri to hester samtidig. Når forventningene om at fiskeriene
skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med
kravet om at bedriftene skal
være lønnsomme aktører i
globale sjømatmarkeder, kan
resultatet lett bli at ingen av
delene innfris.
Når det gjelder det punktet
Eliassen spesielt har trukket
fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende forventninger aktiviseres samtidig. Som vi påpekte
i vår artikkel, har ordningen
siden 2003 vært praktisert
som en “rituell øvelse … uten
praktisk betydning eller
mulighet for offentlig intervensjon.” Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart
10 år har vært vedlikeholdt i
navnet, uten at den har blitt
fulgt opp i praksis. Ordningen er et eksempel på et mer

KRITISK: Steinar
Eliassen får kritikk for
å kun hente ut enkelt
sitat om en rapport
knyttet til leverignsforpliktelsene.
ILL.FOTO: DN

generelt mønster, der motstridende forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør
at vi i minst like stor grad har
en forventingskrise som en
industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en mulig
innstramming av leveringsordningen for trålerne, slik at
den får et reelt pliktinnhold.
Dette vil helt sikkert bedre
råstofftilførselen til enkelte
filetbedrifter. Om det bidrar
til å løse de økonomiske
vanskene i filetindustrien
er mer tvilsomt. I forhold til
vår primære argument er
forslaget likevel en åpenbar
forbedring, nettopp fordi det
gir en avklaring av hvilke
krav som skal gjelde. Når en

leveringsforpliktelse først
er etablert, bør den ha et
reelt og praktisk innhold.
Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan
ikke se at de underliggende
forholdene er endret. Vi tror
derfor at disse spørsmålene
fortsatt kommer til å stå på
den politiske dagsorden i
årene framover.
For den interesserte leser
finnes hele artikkelen her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisen-som-ikketar-slutt
Bjørn-Petter Finstad (NFH),
Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og Nofima)

Matenergiproduksjonen i havområdene utenfor LoVe og Senja
Innlegg

z olje/fisk

D

et foregår en omfattende
energiproduksjon i form
at mat i havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja som er av stor
nasjonal og global betydning.
Disse havområdene er et av
de rikeste fiske-, gyte- og
oppvekstområdene for de
siste, store og selvfornyende
matressursene verden har til-

gang til. En potensiell evigvarende matenergiproduksjon.
Det er denne energiproduksjonen vi risikerer å redusere
eller tape dersom vi tillater
petroleumsvirksomhet i akkurat disse havområdene.
Den betydningen havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har for verdens
matenergiproduksjon må gå
foran betydningen av eventuelle olje- og gassfunn i samme
område. Vi står overfor et
valg mellom evigvarende
matenergi og tidsbegrenset
fossil energi. Vårt bidrag til å

opprettholde verdens matproduksjon ligger i å forvalte
fiskeressursene på en god
og forsvarlig måte. Da kan vi
ikke tillate petroleumsvirksomhet i de havområdene
der naturen selv produserer
denne livsviktige matenergien.
Det blir hevdet at et oljeutslipp i verste fall kan
ødelegge deler av, eller en hel
årsklasse skrei. Dersom det
igangsettes petroleumsvirksomhet i disse havområdene,
vil kontinuerlig seismikkskyting og utslipp av kjemikalier,

miljøgifter, borekaks osv,
være en ”normal” negativ
effekt av virksomheten. Da
kan selv et lite oljeutslipp
gi langvarige skader, og en
ukontrollert utblåsning føre
til kollaps i havets økosystem.
Vi må heller ikke glemme de
ekstreme værforholdene det
skal opereres under, som er
på yttergrensen av det som
er menneskelig mulig og
teknisk gjennomførbart.
Når det snakkes om å flytte
petroleumsvirksomheten
på norsk sokkel nordover,
flyttes den til områder som er

langt mer sårbare for miljøpåvirkninger enn i Nordsjøen. Havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja
er det området i verden der
våre politikere og vi som nasjon og folk har valget mellom
å gi verdens befolkning fossil
energi i et tidsperspektiv på
få dager, eller å gi verdens
befolkning matenergi i et tilnærmet evighetsperspektiv.
Folkeaksjonen oljefritt
Lofoten, Vesterålen

