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Varsko for sei
KVOTEANBEFALINGENE: –
Det er to år siden vi fiskere
sa fra om at seibestanden
er redusert. Det er derfor på
høy tid at forskerne ser det
samme, sier Tromsø-fiskeren
Paul Olaisen som har mange
års erfaring fra seinotfiske.
– Forskerne greier ikke å
finne årsaken til rekrutteringssvikten. Her mener jeg det er
nødvendig med vesentlig økt
forskningsinnsats, sier han.

Blåkveita skuffer

KVOTEANBEFALINGENE: –
Jeg er mest skuffet over det
som skjer med blåkveite. En
ting er at kvoteanbefalingene
holdes nede, noe annet er at
alt for mye av blåkveitekvotene går til forskningsfangst,
samtidig som kystflåten blir
regulert til å fiske blåkveite på
maksimalt urasjonelt vis, sier
Morten Johansen fra Botnhamn.
– I tillegg er vi blitt tvunget
til å vike prioritet for skyting
av seismikk, en aktivitet som
reduserer fangstmulighetene
på lange avstander og i lange
perioder, sier Johansen.
Han mener det er på høy
tid at man får blåkveitekvoter
i kystflåten der det er opp til
fiskebåtrederne å bestemme
når fangsten skal skje.

–Som forventet

KVOTEANBEFALINGEN: –
Anbefalingene var vel som
forventet. Jeg mener kvoten
står i et rimelig forhold til
bestandens styrke. Det er
bare så synd at man ikke kan
glede seg over økte kvoter
når problemene ligger i fulle
saltfisklagre og problemer i
markedene, sier lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.
Han mener også det er et
tankekors at forvaltningen
av nordøstarktisk torsk har
vært så vellykket, samtidig
som bestanden av kysttorsk
utarmes. Her må det settes
inn økt innsats for å få skikkelig svar.

Takk til lodda

KVOTEANBEFALINGENE:
– Det har gått vesentlig
bedre med bestanden av
nordøstarktisk torsk enn det
forskerne lenge har trodd. Jeg
er ikke i tvil om at den gode
utviklingen for torsk, skyldes mange år med fornuftig
forvaltning av lodde med små
fangstuttak. Det sier lederen i Norges Kystfiskarlag,
Paul Jensen. Når det gjelder
rådene fra ICES mener han de
er helt som forventet.
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Fire av ti torsk til havs er kysttorsk
zzMILJØMERKING
MILJØMERKING«MSC
«MSCvil
vilbli
bliskandalisert
skandalisertdersom
dersomtorsk
torskfanget
fangetutenfor
utenfor12-mila
12-milasertifiseres»
sertifiseres»
– Forskerne har funnet opp til 39 prosent
innslag av kysttorsk
sammen med skrei ut til
30 nautiske mil utafor
12-mila. Det vil i praksis
bety at torsken ikke vil
bli miljømerket med
MSC.
Bjørn Tore Forberg
Tromsø
– Dersom torsk
utenfor 12-mila
miljøsertifiseres, vil Marine
Stewardship
Council (MSC)
bli fullstendig
skandalisert. Paul Jensen
Det sier lederen i Norges Kystfiskarlag Paul
Jensen.

Nytt kart
Overfor FiskeribladetFiskaren
presenterer Jensen et tidligere
ikke offentliggjort kart fra
Havforskningsinstiuttet som
dokumenterer store mengder
kysttorsk langt til havs. Kartleggingen ble gjort i 2007.
– Nylig har vi fått bekreftet at
to eksemplarer av torsk som i
vinter ble fanget 100 nautiske
mil til havs, var kysttorsk.
Verre er det at fire av ti torsk
på trålfelt 30 nautiske mil av
12-milsgresa, i januar/februar
har vist seg å være kysttorsk.
Dersom miljøorganisasjoner
avslører framtidig MSC-merket
torsk utenfor 12 nautiske mil
med store innslag av «truet
kysttorsk», er det ikke vanskelig å forstå at det vil være en
fullstendig skandalisering av
MSC, sier Jensen.

Fakta: miljømerking
QQEtter at britiske undersøkelser

MISFORNØYD: Nilsen er misfornøyd med Williams.

av norsk kysttorsk underkjente
bestanden som del av miljømerking i MSC, har norske søkere
gått videre med søknad om miljøsertifisering av torsk fanget
utenfor 12 nautiske mil.

Slakter rederikvoter
Fiskeridepartementet vurderer Fiskarlagets forslag om
rederikvoter eller driftsordning for hele fiskeflåten, som
et forslag om mer struktur.
Det kan i praksis føre til mer
fisk til lavere pris. Det er ikke
det næringa trenger. Omtrent
slik ressonerte ekspedisjonssjef Johan H. Williams under
årsmøtet i Troms Fiskarfylking.

QQMSC står for Marine Ste-

wardship Council er en privat
organisasjon for miljømerking
med hovedkontor i London.

QQTidligere har norsk sei opp-

nådd MSC-sertifisering. Det er en
status som gjør det enklere for
fiskeprodukter å bli innkjøpt av
store markedskjeder.

QQMSC støttes av miljøorganisa-

sjonen WWF, men har vært omstridt i norsk fiskerinæring. For
eksempel har det største norske
salgslaget for torsk, Norges
Råfisklag ikke støttet søknaden
om miljømerking av torsk.

Ønskelig?
– Vi spør; kan Fiskarlagets
forslag kunne få effekt med
mindre minsteprisen senkes
ytterligere? Er dette ønskelig?
Kan departementet være med
på løsninger som forutsetter
at minsteprisen må ned?
Williams minnet om situasjonen i 1927 da Lofotposten
skrev: «Det tragiske er jo at
jo rikere fisket er, desto fattigere blir fiskerne...» Han
mente også at økt effektivitet
for noen rederier, vil gi enda
mindre til de som ikke har
fått leveringsavtaler, noe som
først og fremst rammer de
minste.

”

Dersom miljøorganisasjoner avslører
framtidig MSC-merket
torsk utenfor 12 nautiske mil med store
innslag av «truet kysttorsk», er det ikke vanskelig å forstå at det
vil være en fullstendig
skandalisering av MSC

Raegerer
Lederen i Norges Fiskarlag,
Reidar Nilsen reagerte sterkt
på framstillingen fra Williams. – Særlig når Williams
trekker fram et 80 år gammelt
sitat fra Lofotposten for å beskrive dagens situasjon, føler
jeg hans framstilling som en
harselas av seriøst organisasjonsarbeid. Vårt forslag ville
innbære at en tidsbegrenset
ordning. Det ville gjøre det
mulig for fiskere som ikke har
fått leveringsavtale for torsk,
ville kunne leie bort kvoten
og i alle fall få noe inntekt. Vi
har kommet med flere forslag
til hvordan man kan redusere
de virkningen av markedskrisen for saltfisk, uten at det har
vakt interesse. Det gjelder
blant annet forslaget om å tillate fri fangst av kongekrabbe
innenfor 12-mila noen grader
lenger øst i Finnmark, sa en
frustret Reidar Nilsen. Troms

Paul Jensen, leder i Norges
Kystfiskarlag

vi ser hvilket dilemma det er
når det sammen med en sterk
torskebestand går kysttorsk
som forskerne nærmest anser
som truet, sier Jensen.

detFiskaren få tilgang til, kommer fra en kartlegging Havforskningsinstituttet gjorde utenfor
Lofoten i januar/februar 2007.

Sensitivt kart
I et havområde på ca 45x90
nautiske mil, mellom 12 og 30
nautiske mil utenfor 12-mila
vest for Lofoten, er det i halve
området registrert mellom
27 og 39 prosent innblanding
kysttorsk i stimene som ellers
består av nordøstarktisk torsk.
I andre halvdel av området er
innblandingen mellom 11 og 22
prosent. Fangstfeltene det er
snakk om ligger et godt stykke
vest for Røstbanken og Vesterdjupet i havet utenfor Lofotodden. – I vinter sendte vi inn to
torsk til analyse. De var fanget
100 naustiske mil av land. Det
viste seg å være kysttorsk, sier
Paul Jensen.

HINDER: Store innslag av
kysttorsk utenfor 12-mila vil
trolig hindre miljømerking fra
MSC, mener Kystfiskarlagets
Paul Jensen.
Illustrasjonsfoto: Ketil Svendsen

Etterlyser ydmykhet
Paul Jensen sier at havforskerne nå viser ydmykhet når
det gjelder forskningen på sei.
Fiskerne har allerede flere år
slått alarm for at det er blitt
mye mindre sei i havet enn det
forskerne hevder. Nå gir forskerne uttrykk for usikkerhet
med hensyn til seien.
– Jeg skulle ønske forskerne
hadde vist tilsvarende ydmykhet når det gjelder forskningen
på kysttorsk. I kysttorskutvalget har vi kommet med flere
innspill som ikke blir fulgt
opp. Det vil si, forskningen på
kysttorsk blir ikke prioritert.
Det synes jeg er alvorlig når

Metodesvikt
Han legger til: Fra Havforskningsinstituttet er det nå sagt
at de ikke har gode nok metoder for å kartlegge endringer i
bestanders vandringsmønster.
Svaret på dette må være at det
haster med å skaffe seg slike
metoder. Vi er mange fiskere
som er overbevist om at kysttorsk liksom nordøstarktisk
torsk og sei, har endret sin
atferd etter at sildebestanden
vokste og ga nye beitemuligheter. Jeg er overbevist om at
kysttorsken har endret både
vandringsmønster og gyteområde, sier Jensen.
Kartet han nå lar Fiskeribla-

Mener all torsk må merkes

Fiskarlaget trekker seg

KART: Forskerkart som viser
store mengder kysstorsk
mellom 20 og 30 nautiske
mil utenfor 12-mila vest av
Lofotodden. De røde tallene
viser prosentandel kysttorsk i
blanding mellom nordøstarktisk torsk i januar/februar
2007. KART: HI
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Fordelingspørsmål
KVOTEANBEFALING. – Det
er et mysterium at forskerne
ikke ser den samme tilbakegangen i seibestanden som
fiskerne har sett i flere år,
sier Jan Fjelltun fra Ullsfjord i
Troms. Han er også bekymret
over at forskerne ikke greier å
komme til bunns i årsakene til
at kysttorsken ikke rekrutterer. – Det er positivt at det er
nok nordøstarktisk torsk til at
kvotene økes. Men her er det
et spørsmål om fordeling mellom gruppene, sier Fjelltun.

MANDAG 24. NOVEMBER 2008 FISKERIBLADETFISKAREN

Slapp ut 43 hummer Tørrfisk prises

Presenterer nye slumpfiskkrav

HUMMER: Politiet har sluppet ut
43 hummer som de fant i en
umerket sanketeine utenfor Egersund. Sanketeiner skal merkes
med registreringsnummer på båtens eier, eller eiers navn og adresse, ifølge reglene.Av de 43 hummerne var det ti rognhummer,
mens tre var under minstemålet
på 25 centimeter.

RESTKVOTER: Et trålerrederi eller et ringnotrederi med flere båter kan samle restkvoter fra flere
båter på en båt for å spare driftsutgifter på slutten av året. Men
en kystfiskebåtreder med to båter kan ikke gjøre det samme.
Dette provoserer fortsatt kystfiskere som i verste fall må drasse helt fra Lofoten til Finnmark

FORBRUK: Tørrfisk fra Lofoten
har, sammen med Mikals Laks AS,
blitt tildelt Coop Matpris. Ifølge
juryen bidrar begge vinnerne til å
fremme bordets gleder og
tradisjoner. Juryen skriver at merkingen kan være med på å
bevisstgjøre nordmenn på
«denne viktige eksportvaren og
bruksområdene for tørrfisk».

med to båter som hver har noen
få tonn torsk i restkvote. Fiskeridepartementet avviste nylig en
henvendelse fra Nordland Fylkes
Fiskarlag i sakens anledning. Der
ble det kun fokusert på at refordeling vil være billigere enn
«restkvotekjøp» i kystflåten, og
at ei slumpfiskeordning derfor
ikke passer for kystflåten.

Fiskarfylking uttalte seg ikke
om rederikvoteordningen i
sine årsmøtevedtak. Derimot
kritiserte de departementet
for å ha kommet altfor seint
på banen i forhold til markedskrisen som blant annet
fylkingen varslet om allerede
på høsten i fjor.

Imøtegikk kritikk
Johan Williams imøtegikk
denne kritikken med grundig
å informere om de tiltakene
regjeringen har satt i verk.
Troms Fiskarfylking krever umiddelbar innføring av
kvotebank for torsk. Williams
gjorde det dette neppe blir noe
av. – Tiden for en slik avtale
med Russland har hittil ikke
vært moden fordi kontrollordningene på russisk side
vært ikke har vært gode nok.
På den annen side har norske fiskere de siste ni årene
overfisket torskekvoten med
over 80.000 tonn, sa Williams
som mente at om det opprettes en kvotebank, ville norske
fiskere være skyldig torsk.
bjorn.foberg@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 82

Fakta: Forslaget

QQI mai i år vedtok landsstyret
i Norges Fiskarlag et forslag
om rederikvoteordning eller
driftsordning for alle fartøyer i
lukkede fiskerier, fra de minste
til de største. Hensikten var at
flåten, først og fremst de som
rammes av markedskrisen
for torsk, skulle kunne spare
kostnader.
QQForslaget som ble oversendt
Fiskerdepartementet var
enstemmig. Men kilder FiskeribladetFiskaren snakket med
framholdt at saksbehandlingen
hadde hastepreg, og at det i
tillegg var tunge fiskebåtredere
som presset på for å oppnå bedre strukturbetingelser. Noen
advarte mot at det ble foreslått
et flerårig krisetiltak som kunne
føre til ordninger som i dag står
for fall på Island.

Krever flere tiltak

bjorn.forberg@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 82

– Henger ikke på greip

Årsmøtet i Troms Fiskerfylking er krever økt aktsomhet i forhold til oppdrett og
turistfiske. I særlig grad kreves forskning mot kysttorskbestandene. De advarer også
mot nedgang i seibestandene
og krever mer seiforskning.
Årsmøtet krever også et
bedre opplegg for kystflåtens
blåkveitefiske. Det foreslås ei
ordning der rederne får anledning til å fiske blåkveite på
tider av året da dette er hensiktsmessig og lønnsomt.
I forhold til torskeoppdrett

kreves en streng forvaltningspraksis i forhold til vilkårene
for bestander av villfisk.
Årsmøtet er bekymret over
at forskerne kort tid etter at
de anså loddebestanden som
sterk, nå finner lite lodde.
Årsmøtet vil ha kvotebank
og bifangstordning med 45
prosent adgang til å fiske
torsk. Det kreves kortsiktige
tiltak for å holde fiskekjøpet
i gang. I sildefisket kreves
like vilkår fartøy imellom for
leveranse til konsumproduksjon.

– Ikke store mengder
❚ MILJØMERKING

Lederen i Norges
Kystfiskarlag, Paul
Jensen, meiner all torsk
må miljømerkes, også
kysttorsken.

Gunnar Sætra og
Bjørn Tore Forberg
Tromsø
– Dersom det ikke skjer, risikerer vi at sjarken blir stående
igjen som miljøversting, sier
han.

Med i utvalg
Jensen representerer Kystfiskarlaget i det såkalte miljømerkeutvalget.
Det er satt sammen av representanter fra ulike fiskeriorganisasjoner og Eksportutvalget
for fisk.
– Jeg har fått utvalget med på
at vi skal gå inn for å miljømerke all torsk, sier han.
Sist onsdag skreiv FiskeribladetFiskaren at norsk fiskerinæring står i fare for at sjarkene ikke får miljømerke på
torsken de fanger fordi det er
innslag av kysttorsk i fangstene.
Kysttorsken regnes som en
trua bestand, mens nordøstatlantisk torsk tatt med trål kan
få miljømerke fordi bestanden
er i godt hold.
Ikke holdbart
Jensen meiner det ikke er holdbart å skille mellom kysttorsk
og nordøstatlantisk torsk dersom torsken skal miljømerkes.
– Det er innslag av kysttorsk i
de aller fleste fangstene, og det
er en umulig oppgave å skille

IKKE HOLDBART: Leder i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen, mener det er uholdbart å skille mellom kysttorsk og nordøstatlantisk
torsk i forbindelse med miljømerking. FOTO: BJØRN TORE FORBERG

den ene fisken fra den andre,
sier han.

«Gjenreisning»
Kystfiskarlagslederen ønsker
å «gjenreise» kysttorskbestanden.– Det er mulig å miljømerke all torsk dersom det lages en
«gjenoppbyggingsplan»
for
kysttorskbestanden, sier han.
gunnar.saetra@fbfi.no
Telefon: 77665681

SJARKEN
KAN BLI
MILJØVERSTING

FAKTA: MSC

■ MSC (Marine Stewardship
Council) miljøsertifiserer fiskerier
som tilfredsstiller følgende krav:
■ Fisket må være bærekraftig
■ Ikke bidra til overfiske
■ Ikke bidra til å ødelegge økosystemet
■ Fiskebestandene må være forvaltet med forsvarlige kvoter

Positiv
til Kinafisken

MFC-godkjenning av nordsjøsei gjør at kinesiske filetprodusenter kan sende ut ferdigvarer stemplet med miljømerket Lofotprodusentene
neppe vil få bruke på sine varer. Tidligere i år ble nordsjøseien godkjent som en bærekraftig bestand. MFC-merket
kan dermed brukes uansett
hvor i verden selve produksjonen foregår.
– Vi har fått miljøsertifisert
våre seiprodukter. Det betyr at
våre kunder kan benytte seg
av denne merkingen på sine
ferdigvarer, sier Kjetil Sperre i
Brødrene Sperre AS.
Det Ålesund-baserte selskapet eksporterer blant annet
halvfabrikata sei til kinesiske
foredlingsbedrifter, som kan
sende sine ferdigvarer tilbake
til det europeiske markedet

❚ MILJØMERKINGTrålerne vinner miljøkampen
Sjarkfiskeren kan
bli norges nye
miljøversting. Det
er nemlig trålerflåten som blir den
store vinneren når
norsk torsk skal
miljømerkes.
Øystein Ingilæ
Kjøllefjord

Eksportutvalget for fisk
(EFF) har søkt
stiftelsen Marine Stewardship

vennlige torsken kun være tilgjengelig for trålere og store
autolinefartøy.
– Vi som kun kjøper fisk fra
kystflåten risikerer derfor ikke
å få miljøgodkjent våre produkter, framholder Haug.
Tørrfiskprodusenten
fra
Ballstad frykter det kan få store konsekvenser for de fleste
små fiskeribedriftene langs
kysten.
– Vi risikerer å komme i en
konkurransesituasjon
der
kundene vektlegger miljømerket når varen skal selges. Det
kan i verste fall ramme hardt,
sier Haug.

Snus på hodet
Slik det legges opp til frykter
han at sjarkfiskeren kan bli
oppfattet som den store miljø-
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Åleprisene:Etter at tyske matkjeder har boikottet ål fra Europa har prisene
på ål rast. Det har skjedd samtidig som det svenske ålefisket har økt sterkt,
trass i at fisket er begrenset til yrkesfiskere.

Skeptisk til MSC-søknad

Ø

keptisk til en
knad om MSCning av torsk og
r daglig leder
Jacobsen i
Kystfiskarlag.
utvalget for fisk
kepsisen, men
evel.

ætra

valk har
seg
om
jenden
sken
som Håvard
nord. Jacobsen
Kystr skeptisk til søknaannet fordi kysttorpå den såkalte rødlismed regnes som en

e fall kan det hende at
dkjenning fører til at
m blir tatt av havfis-

FAKTA: MSC

■ MSC (Marine Stewardship
Council) miljøsertifiserer fiskerier
som tilfredsstiller følgende krav:
■ Fisket må være bærekraftig
■ Ikke bidra til overfiske
■ Ikke bidra til å ødelegge økosystemet
■ Fiskebestandene må være forvaltet med forsvarlige kvoter

torskemarkedet som etterspør
MSC-godkjenning. – Det gjelder først og fremst filetmarkedene i Tyskland og Storbritannia. I resten av torskemarkedet
er det ikke samme krav til at
fisket skal være miljøsertifisert, sier hun.

Fornøyd
Administrerende direktør i
Fiskebåtredernes forbund, Audun Maråk er fornøyd med at
EFF sender søknad om MSCgodkjenning for hyse og torsk i
nord. – Det var Fiskebåt som
tok initiativet til å starte miljømerkingen av de norske fiskeriene, noe som nå er gjennomført for sei. Vi fikk kraftig kritikk for dette initiativet og for

FBFI 5. september

miljøvennlig vil bli snudd på
hode, sier Haug. Han er nestleder i Fiskekjøpernes Forening
(Fifor), og sier at MSC-saken
har skapt store bekymringer
hos flere av medlemmene.

Stenger kvotebanken for sei
SEIFISKET:Fiskeri- og kystdepartementet vil stenge kvotebanken for sei før den har foretatt sine første utlån. Dermed
blir det ingen ekstra påplusninger av neste års gruppekvoter for
de flåtegruppene som får restkvoter av sei i år. I øyeblikket ser
det ut til å kunne bli både kystflå-

ten, seinotflåten og trålerflåten.
Kystflåten har 40.000 tonn igjen
av kvota si, mens notflåten har
langt opp mot 20.000 tonn.
Mesteparten av dette vil uten
kvotebank bli gående ufisket.
Myndighetene åpnet i årets reguleringer for at det skulle kunne overføres sei til neste år.

– Tiøres tilbud fra Skaretfisk
LEVERING: Tilbudet til Årvikfisk
om at Nergård-trålerne på
Skjervøy var villige til å betale ti
ør per kilo for å slippe leveringsplikt, kom fra den daværende ledelsen av Skaretfisk.
Det sier konsernsjef Magnar Pedersen i Nergård-konsernet til
Fiskieribladet/Fiskaren.

- Det var og er trålrederiene i
konsernet som skal forholde seg
til leveringsplikten. Skaretfisk
hadde ikke noe med dette å gjøre, sier Pedersen som også avviser at det tilbudene til Årvikfisk
har har hatt enform som har
gjort det umulig for selskapet å
kjøpe fangstene.
KREPS: Mesteparten av sjøkrepsen som landes av
svenske, danske og norske
fiskere går til Danmark. Der
har prisen på kreps blitt halvert. Årsaken er høgere
fangster og at danskene har
satt ned minstemålet.

Ser på snurrevaden Nettprat med Helga

TORSKEFISKE: Aksjonsgruppen for kystfiskernes fremtid på
Røst ber Havforskningsinstituttet finne ut om snurrevadfisket
kan være årsaken til at torsken
ikke går inn i Vestfjorden for å
gyte. Ordfører på Røst,Arnfinn
Ellingsen, og den lokale aksjonsgruppen mener det er på høg tid
at det forskes rundt områdene
på Røst når torskefisket er på
topp. Det vises til at snurrevadfanget torsk har mer rogn enn
torsk fanget på andre redskaper,
i følge iskeribladetfiskaren.no.–
Vi ser at det år etter år ikke har
vært innsig mot Øst-Lofoten.
Torsk stopper opp utenfor Røst
og det gjør at flåten samler seg

DEBATT: Onsdag inviterer FiskeribladetFiskaren og Intrafish.no
til møte med Helga Pedersen på
nettstedene. Nå har du sjanse til
å få Pedersen spørsmål. Du kan
spørre henne om Tipstelefonen
for fiskefusk, neste års kvoter, eller det du måtte lure på.

Slutt på matjes

MATJES: For få år siden bygde
Hirtshals en egen hall beregnet
på matjessild. Nå meldes det om
at det er slutt på produksjon av
matjes, skriver Nordjyske. Fra å
dominere matjesmarkedet har
de danske byene mistet råstoffet, etter at norske fabrikker i

Det er mulig å miljømerke all torsk dersom
det lages en «gjenoppbyggingsplan» for kysttorskbestanden.

Paul Jensen,Norges Kystfiskarlag
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EU-fiskerne dumper fisk, men blir miljømerket
Det er et paradoks at fiskere i
EU som er pålagt å dumpe all
fisk under minstemål og fisk
de tar utenom kvoten, får sine
fiskeslag merket som bæregraftige av Marine Stuardship
Council (MSC).
Det mener fiskebåtreder Egil
Sørheim.
Anett Hollum Valsvik i Det
Norske Veritas redegjorde
under årsmøtet i Nord-Norges
rederiforening for arbeidet
med miljømerking av norske

fiskeslag. Hun holdt MSC for å
være det miljømerket som står
best i markedet.
Hun bekreftet at EU-fiskere
som er pålagt utkast av fisk,
oppnår miljømerking, men
måtte undersøke nærmere for
å finne en forklaring på hvorfor.
Sørhheim sier til Fiskeribladet Fiskaren at det er mange
gode grunner til å stille spørsmål ved kriteriene for MSCmerkingen.

– Forklaringen på forskjellene tror jeg bunner i at Norge
som har en oppegående og
streng forvaltning, får mye
strengere krav til bærekraft en
land som forvalter dårlig fiskeripolitikk.
Vi får et kjempeproblem
med torsken fordi våre egen
forskere konkluderer med at
det står dårlig til med kysttorsken som i fangstene ikke kan
skilles fra havtorsken som er i
god forfatning.

I tillegg kommer alle de små
artene i våre fiskerier som det
vil være vanskelig og kostbart
å miljømerke, sier Sørheim.
Han er imidlertid glad for at
norsk sild og makrell fra årsskiftet kan bli MSC-merket etter at Norges Sildelag har jobbet med saken i halvannet år.
Anett Hollum Valsvik at dersom man kommer i havn med
MSC-merking av torsk, sild og
makrell i tillegg til sei som
allerede har oppnådd mer-

king, vil Norge være største leverandør av miljømerket fisk.
– Noe merker vil vinne fram,
mens andre vil forsvinne. På
sikt er det et spørsmål om nasjonale standarder vil bli akseptert av de store matvarekjedene, sier Valsvik.
I tillegg til MSC mener hun
svenske Krav og Friends of the
sea ligger best an.
Kaldtvannsreker fra Barentshavet ble nylig miljømerket av Friends of the sea.
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– Det stemmer ikke helt at
Fiskarlaget er med, kommenterer lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.
Dette sier han til Fiskeribladet Fiskaren.
– Det et utvalg rederier som
nå vil sertifisere torsk fanget
utenfor 12-mila.
Vi har nylig sagt fra til MSC

i London at vi ikke støtter en
slik søknad. Vi vil bare støtte
en søknad som omfatter hele
det norske torskefisket.
Vi må nå få intensivert
forskning på kysttorsk som
finner årsaken til manglende
rekruttering av kysttorsk.
Om det satses kan vi innen
et par år få på plass en ICES-

godkjent plan for oppbygging
av kysttorskbestanden. Da
kan en søknad om miljøsertifisering bli aktuell igjen.
Dersom et lite utvalg havfiskefartøyer som fisker fjernt
fra kysten, nå får miljøsertifisering og andre ikke, er det
ikke noen god situasjon, sier
Reidar Nilsen.

Mange nasjoner
Han mener den største flåten
var russisk, mens det ellers var
engelskmenn, spanjoler, protugisere, tyskere og en rekke
nasjoner representert.
– Jeg husker også en tråler fra
USA og en fra Israel. Egentlig
var de norske trålerne blant
de som var dårligst skodd for å
fiske på så dypt vann. Vi hadde

ikke vaiere som var lange nok.
Vi nådde til bunns ved å slakke
ned.
Uten å få trålet ordentlig, fikk
vi likevel nok fangst til å ta last
på kort tid.
Vi gikk ut fra Myre mot
Bjørnøya på tirsdag, og var
inne med 100 tonn fersk iset
torsk på lørdag. De største av
de utenlandske tråleren produserte atskillige tonn ombord,
sier Bye.
redaksjon@fbfi.no
Telefon 55 21 33 00

rne
tverrfaglig forskningsgruppe
ved Havforskningsinstituttet som skulle sette i gang et
fireårig forskningsprosjekt
for å kartlegge hvorvidt kysttorsken har endret vandringsmønsteret.
En hovedhypotese var at
kysttorsken fulgte etter silda
da den vandret til havs. En

annen hypotese er at kysttorsken og havtorsken er
genetisk i slekt.
Særlig på det siste punktet
hersker det uenighet blant
norske forskere.
Dette forskningsprosjektet
vant ikke fram i den interne
prioriteringen ved Havforskningsinstituttet.

– Tør ikke

– Mitt inntrykk er at norske havforskere ikke våger
å forske seriøst på endret
vandringsmønster for kysttorsk. Jeg mener saken er så
alvorlig at fiskeriministeren
bør sette egne og uavhengige forskere på saken, sier
lederen i Norges Kystfiskarlag
Paul Jensen. I forrige utgave
av FiskeribladetFiskaren sto
han fram med forskerkart
som viser at det i perioden
2000-2007 har vært fanget
betydelige andeler kysttorsk
30- 40 nautiske mil utenfor
kysten. Siden 2005, har jeg
snakket mye med havforskere
om at endret vandringsmønster for den vandrende
kysttorsken må kartlegges.
Det har jeg møtt forståelse for.
Men slik forskning har aldri
vært iverksatt. Kanskje er
forskerne redde for å forske
på noe som kan konkludere
med at kollegaer har tatt feil,
undrer Paul Jensen.

Det internasjonale havforskningsrådet ICES, sa Williams.
Han viste til at Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening, Norges Fiskarlag,
Fiskebåtredernes Forbund
og Eksportutvalget for fisk
jobber for miljøsertifisering
av torsk.

i havet, og kanskje også ved
Bjørnøya, selv om genetikerne
aldri har registrert kysttorsk
så langt borte, hevder Aglen.

”

Forskningsønske
Utbredelsen av kysttorskbestanden er ett av flere ønsker
som Kysttorskutvalget har
satt fram på vegne av næringa
i flere år. Kartet som nå er
lagt fram, ble presentert for
Kysttorskutvalget i fjor høst
– Vi har diskutert problematikken med at kysttorsken har
endret vandringsmønster på
grunn av silda med forskerne
på HI mange ganger. Og de
både lytter og forstår. Men
det har aldri blitt satt i gang
forskning på dette. Antagelig vil det være et så stort og
omfattende prosjekt at det
vil komme i veien kostnadsmessig for andre ting som
man ønsker eller er pålagt å
prioritere, mener Paul Jensen
i Kystfiskarlaget. Dette bekreftes langt på vei av Asgeir
Aglen. – Vi er ikke kommet så
langt, Dette er ett av mange
ønsker fra Kysttorskgruppa,
og vi gjør så godt vi kan med å
følge dem opp.
– Et slikt prosjekt som her
beskrevet, er det imidlertid
flere store utfordringer med.

Asgeir Aglen, havforsker

opp mot 40 - 50 tonn rund vekt.
Med opp mot 900 trålere blir
det noen tonn, sier Oddmund
Bye.

gang en prosess for å MSCsertifiserte torsk bare utenfor
12-mila.
– Det henger ikke på greip.
Når vi i framtida regulerer
fiskeriene, vil vi ikke forholde
oss til rådgivning fra det private selskapet MSC i London.
Norske fiskerimyndigheter
vil forholde seg til rådene fra

Havforsker Asgeir Aglen
bagatelliserer langt på vei
kysttorskfunnene utenfor
12-mila.
– Få prøver
og usikker
statistikk,
oppsummerer
han. Aglen er
mannen bak
kysttorskkartet som
Asgeir Aglen
nå kan velte
søknaden om miljøsertifisering av torskefisket i nord.
Han mener tallgrunnlaget er
for tynt til å vektlegges tungt.
– Dette er kommersielle
prøver, det vil si prøver fra
fangster tatt av referanseflåten og av vår egen prøvetakingsbåt rundt om på ulike
mottak. Det er ikke snakk om
mange prøver, og vi har ikke
regnet på prosentvis fordeling
mellom kysttorsk og skrei i en

Disse dataene
føyer seg inn i rekken
av usikkerhet som i dag
hefter med det meste
av forskningsdata på
kysttorsk

ivbide fra mer normalt trålfiske i norsk farvann. ILL,FOTO: BJØRN TORE FORBERG

Diskusjonene under Troms
Fiskarfylkings årsmøte
fredag ble en dårlig dag for
organisasjonene som har jobbet for miljøsertifisering av
nordøstarktisk torsk gjennom
MSC.
Ekspedisjonssjef Johan H.
Williams sa at næringa roter
det til for seg når de har satt i

bestandsmessig sammenheng
utenfor 12-mila, forklarer
Aglen.
Han hevder at disse dataene
«føyer seg inn i rekken av
usikkerhet som i dag hefter
med det meste av forskningsdata på kysttorsk».

Åtte år
I følge Aglen er tallene for kysttorskinnslag utenfor 12-milasgrensa ut av Lofoten gjennomsnittstall for alle prøvene som
er tatt i disse områdene i hele
perioden mellom år 2000 og
2007.
Det finnes tilsvarende tall
for Troms og andre deler av
Nordland som viser at det
der er innslag av kysttorsk
utenfor 12-mila i disse områdene året rundt i større eller
mindre grad. Utenfor Finnmark er det derimot mindre
kysttorsk utenfor 12-mila. Det
som er registrert, er hovedsaklig registrert fra junu/juli
og til i november.
Sporadisk
Aglen holder likevel fast på at
det her er snakk om sporadiske innslag av kysttorsk,
og at det blir gradvis mindre
jo lenger man kommer ut fra
kysten.
– Det forekommer en og
annen slenger også langt ute

1000 tonn
I området på Røstbanken
hvor Aglen har talt opp at 22
prosent av fangstprøvene som
er tatt er kysttorsk i januar/februar i perioden 2000 - 2007,
ble det i 2006 fisket nesten
5000 tonn torsk, målt i rund
vekt. Over 1000 tonn av dette
kan altså ha vært kysttorsk,
dersom målingene som er
gjort er representative.
I 2007 gikk fisket i rute
13 på Røstbanken ned til en
tredjedel av året før (vel 1600
tonn målt i rundvekt), og dette
nivået holdt seg også i fjor.
Men fortsatt kan det altså,
statistisk sett, være snakk om
flere hundre tonn kysttorsk
som blir fisket bare her.

Fakta: kysttorsk
QQSamlebegrep for fjordtorsk og

vandrende kysttorskbestander.
QQKraftig nedgang i bestanden
de siste 15 -20 årene til et historisk lavt nivå.
QQEt omfattende kysttorskvern
de siste årene har så langt ikke
gikk synlig bestandsoppgang.
QQDet internasjonale havforskningsrådet krever en gjenoppbyggingsplan.
QQDet samme blir ventelig kravet
fra MSC for å kunne miljøgodkjenne torskefisket innfor
12-mila.

