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ALDER: Hvor gammel er du? Blåkveite
skjuler sin alder godt. Her leveres en
blåkveitefangst i lofoten. ARKIVFOTO:
WILLY HAUGE
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Farter
jorda
rundt
❚ BLÅKVEITE
Russiske havforskere
fant blåkveite på 85
grader øst og tror
bestanden kan være
sirkumpolar og har
utbredelse hele veien
rundt jorda.
Morten Vikeby
Moskva
Vi fikk eksemplarer av blåkveite fra 16 til
90 centimeter
i dette området under høstens tokt i
Nordishavet.
Ole-Arvid
På grunn av Misund
gunstige isforhold kom vi for første gang i
historien inn i områder der det
aldri før har vært sluppet trål
eller drevet annen form for
havforskning. Og resultatene
er spennende og overraskende, sier nestsjef ved havforskningen i Murmansk, Jurij
Lepzevitsj til FiskeribladetFiskaren.

Blåkveite hele veien
For første gang på over 30 år
kunne han i 2007 sende fartøy
på tokt til Karahavet som grenser til Barentshavet i øst. Årets
ekspedisjon ble enda mer omfattende, da to forskningsfartøy «Vilnius» og «Obva» ble tatt i
bruk.
– I tillegg klarte vi i år, til
tross for en meget streng og
komplisert russisk lovgivning
å få med en norsk kollega, Tor

Ivar Halland, fra Havforskningen i Bergen, slik at man fra
norsk side skulle kunne observere med egne øyne det samme
som oss, forklarer Lepzevitsj.
85 grader der den nordøstligste stasjonen befinner seg er
på rett linje nord fra Uralfjellene.
– Ingen har noensinne drevet havforskning her og det er
verdt å merke seg at vi under
dette toktet aldri fant 0-punktet for blåkveite. Vi kan ikke dokumentere det, men jeg ser
ikke bort fra at blåkveitebestanden er sirkumpolar, altså
at bestanden har utbredelse
hele veien rundt, sier Jurij Lepzevitsj.

Venter toktrapport
Ved Havforskningen i Bergen
sier forskningssjef Ole Arve
Misund at man fortsatt venter
på en russisk toktrapport:
– Opplysningene som nå
kommer bekrefter imidlertid
det vi lenge har hatt en forståelse av, sier Misund.
Når det gjelder hva slags betydning de nye observasjonene
kan ha for ei framtidig kom-

Opplysningene som
nå kommer bekrefter
imidlertid det vi lenge
har hatt en forståelse
av.

BEREIST: Blåkveita er både kjapp og bereist. Russiske forskere mener den kan være sirkumpolar.
Her ser vi skipper Kjetil Wallmann med sin blåkveitefangst. ARKIVFOTO: SVEIN ARNE NILSEN
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Ole Arvid Misund,
Havforskningsinstituttet

mersiell
blåkveitefordeling
mellom norske og russiske fiskere viser Misund til arbeidsgruppa under fiskerikommisjonen som ser på aldersstruktur og geografisk fordeling:

– Vi tar de russiske opplysningene til etterretning, sier
Misund til FiskeribladetFiskaren. I forbindelse med toktene i
Nordishavet er det for øvrig tatt
en rekke genetiske prøver av
blåkveita som norske og russiske spesialister skal analysere i fellesskap.
morten.vikeby@fbfi.no
Telefon: 78 95 21 04

Skal danne grunnlag for kvoter
FORDELING: De undersøkelsene
som nå er gjort er en del av det felles norsk-russiske forskningsprogrammet på blåkveite som er satt
i verk av den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og hvor målet er å
legge fram et vitenskapelig grunnlag for kvotefordeling av blåkveite
innen 2010.
Denne forskningen ble startet i

2003, og skulle etter planen avsluttes i 2006. Men havforskerne
støtte på uforutsette faglige utfordringer som gjorde at man måtte
gjennom en ny runde med forskning. Den startet i fjor, og skal
være avsluttet til neste år. før den
endelige rapporten etter planen
skal legges fram for kommisjonen
i 2010.

Viktig dokumentasjon
Det er ikke overraskende for
norske forskere at den unge
blåkveita vandrer langt østover i Barentshavet. Det ble dokumentert allerede på 1980tallet, om enn ikke fullt så
langt øst som forskerne nå har
vært.
– Men dette er uansett viktig
dokumentasjon i kartleggingen av bestanden, sier Ole Thomas Albert ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.
– Isen har begrenset undersøkelsene tidligere. Nå har

man kommet lenger enn før.
Men fortsatt er det is som stopper videre forskning østover.
Derfor vet vi ikke akkurat hvor
langt øst vi må før vi støter på
den genetisk sett forskjellige
blåkveita i Beringshavet, forklarer blåkveiteforskeren i
Tromsø.
Selv om forskerne fant eksemplarer opp mot 90 centimeter langt østover, så var hovedtyngden av det man fant på
under 40 centimeter. Det betyr
at det hovedsakelig dreier seg

om ett- to- og treåringer. Disse
vandrer fra polhavet og sør og
øst av Franz Josefs Land og videre østover langs dyprenner.
– Det eneste vi ikke vet, er
hvor langt øst den går. Her er
vi spente på de resultatene av
de genetiske prøvene som er
tatt. Men de har vi ennå ikke
fått. Utlevering av slike prøver
må godkjennes av sentrale
russiske myndigheter i Moskva, og slikt tar tid. Vi frykter
at vi ikke får dem før til våren,
forteller Albert i Tromsø.

Må være
større
Ole Thomas Albert ved
Havforskningsinstituttet
i Tromsø innrømmer at
bestanden må være større
enn det man før har trodd
dersom man med den nye
metoden kan konkludere med
at blåkveita vokser saktere
enn før antatt. Men hvis den
er enda mer lengelevende enn
før antatt, så vil den samtidig
være mer sårbar for beskatning.

– Har fungert
– Denne usikkerheten er
bakgrunnen for at vi har
valgt å være så forsiktig som
vi har vært i tilrådningene
de siste årene til tross for at
det har vært en positiv trend
i bestanden over lang tid.
Og man kan nok heller ikke
forvente de store utslagene i
positiv retning kvotemessig i
årene framover selv om vi nå
får tettet kunnskapshull.
– Den stabile forvaltningeen vi har hatt de siste årene,
ser etter vårt syn ut til å ha
fungert utmerket, konkluderer Albert ved Havforskningsinstituttet.
Utestengt
Akkurat den konklusjonen er
ikke fiskebåtrederne enig i.
– Det er stor skepsis i
næringa til de resultatene
som ICES har lagt fram de
siste 20 årene når det gjelder
blåkveite. Disse resultatene
har resultert i at fartøygrupper som har drevet aktivt
blåkveitefiske langt på vei
har vært utestengt fra fisket,
mens nye fartøygrupper har
ekspandert sitt fiske», heter
det i henvendelsen Fiskebåt
har sendt til HI.

20 år, 800 mill og
samme gamle leksa
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Stadig flere forsker

Gjennomsnitt NRL 2008-2009 u/15 meter

De siste årene
har også
andre land
enn Norge
og Russland
forlangt forskningskvote
og startet
Ole Thomas
forskning
Albert
på blåkveite i Barentshavet
«i le av» fiskeforbudet. Mye
av dette kan forklares med
at det pågår ei posisjonering
når det gjelder dette blåkveitefisket. Den norsk-russiske
fiskerikommisjonen har hatt
to treårige prosjekt etter
hverandre for å finne ut av
artens utbredelse og sammensetning. Målet er å få på
plass et forvaltningsregime
basert på kvotefordeling mellom de ulike fiskerinasjonene
som påberoper seg interesser
og har kvoter i Barentshavet.
Det første felles forskningsprogrammet ble startet i
2003, og det var da forskningskvotene skjøt i været.
Kravet var nemlig at forskningen skulle finansieres
gjennom fiske, ikke offentlige
bevilgninger.
I løpet av de tre årene
oppdaget havforskerne flere
huller i kunnskapsbasen,
og enda verre, flere feil i de
forutsetningene man hadde
lagt til grunn for tidligere
bestandsanslag. Det var
bakgrunnen for at prosjektet
måtte utvides med tre nye år.
Etter planen skal forskningen

30
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z blåkveite
Etter 20 år med blåkveiteforskning til en anslått
førstehåndsverdi på
800 millioner kroner, er
kunnskapshullene tilsynelatende de samme
når det gjelder denne
bestanden. Nå vil Fiskebåtredernes Forbund ha
fart på sakene.
Terje Jensen
Harstad
I et brev til Havforskningsinstituttet ber de om ei orientering etter at det internasjonale
havforskningsrådet (ICES) de
tre siste årene har referert til
samme de samme kunnskapsmanglene som ei forklaring
på at blåkveitekvota har vært
holdt på maks 13.000 tonn helt
siden 2003.
«Det er utilfredsstillende at
ICES ikke synes å prioritere
arbeidet med å forsøke å løse de
utfordringene som man peker
på i kvoterådene de siste årene»,
heter det i henvendelsen.

Alder
Den store nøtta i denne forskningen, har vært, og er fortsatt
usikkerheten knyttet til bereg-

20

ningen av alder
på hver enkelt
blåkveite.
I tillegg har
forskerne slitt
statistisk i og
med at det
har vært små Ole Thomas
forskjeller i Albert
målingene
av blåk veitebestanden fra år til år. Det
har gitt små kontraster i det
statistiske materialet, noe som
har gjort det vanskelig å tyde
bestandstallene i noen som
helst retning.

”

Det vi kan si, er at
vi antagelig kan ta ut
mer hvis vi har kontroll
på og kan stole på de
beregningene vi gjør
Ole Thomas Albert,
blåkveiteforsker.

Møte i februar
Når det gjelder aldersberegningen, så er forskerne godt i gang
med å løse dette problemet. I
februar 2011 skal det være et
eget møte i regi ICES hvor hele
hensikten er å komme fram til
internasjonal enighet om en ny
metode for å registrere alderen
på blåkveite.
Norske, amerikanske og kanadiske forskere er allerede
enige om den nye metoden.
Men russiske forskere holder
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GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER
Torsk 2,5-5
pris (SUH)
Øst-Finnmark

Vesterålen

Hyse
pris (SUH)

17,25

8,26

20,75

17,25

20,75

17,32

20,75

Lofoten

Pris gjelder største størrelse

Torsk >5
pris (SUH)

20,75

Vest-Finnmark
Troms
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TORSKEPRIS 2008–2009

Sei
pris(SUH)
7,00

9,17

7,00

8,87

17,25

7,00

7,64

7,00

20,75

17,25

8,13

7,00

Øvrig Nordland

20,75

17,32

7,60

7,00

Trøndelag&Nordmøre

20,76

17,27

8,03

7,28

Totalt

20,75

17,26

7,98

7,08

Tonn

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten

avsluttes inneværende år, og
resultatene presenteres for
den norsk-russiske fiskerikommisjonen høsten 2010.
Men det kan dukke opp flere
skjær i sjøen. Saken har klare
politiske sider, ikke minst når
det gjelder framtidig fordeling
av kvoter.
Dermed er det ikke alltid at
tilsynelatende klare forskningsmessige konklusjoner
uten videre blir akseptert.
–Det vi arbeider med nå,
er å få på plass biologiske
referansepunkter for denne
bestanden. Det har i den
sammenheng vist seg at de
vekstratene for individuell
vekst som vi har operert
med tidligere, er feil. Og uten
enighet om nye vekstrater,
kan vi heller ikke bli enige om
bestandestimat, forklarer Ole
Thomas Albert som er norsk
leder i det felles blåkveiteprosjektet.
På dette området har
det altså vist seg vanskelig
å få protokollert en felles
forståelse mellom norske og
russiske forskere. «Konflikten» kan ende med at de nye
funnene, som for øvrig også
er oppdaget og bekreftet av
kanadiske blåkveiteforskere,
muligens må drøftes på et
felles internasjonalt forskermøte for å oppnå tilstrekkelig
legitimitet.
I verste fall kan det bety
enda flere år med forskningsfiske.
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Trøndelag&Nordmøre
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LEVERT KVANTUM I TONN
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fartøy under 15 meter

Torsk

Hyse

Sei

Øst-Finnmark

366

11

1

378

Vest-Finnmark

416

5

423

Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

ANTALL FARTØY

2
3

67

38

3

108

70

89

476

56

12

7

81

103

49

25

1393

157

112

58

164

215

1764

Blåkveite for
for 800
800 millioner
millioner går
går til
til forskning
forskning
Blåkveite
z FORSKNING

under 15 meter i fiske

Antall Fartøy

Fangstrater i tonn

Øst-Finnmark

165

2,29

Vest-Finnmark

175

2,42

Troms

62

1,66

35

3,09

212

2,25

Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland

113

Trøndelag&Nordmøre

0,99

238

Total

0,69

1000

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE

Mens blåkveitefiskerne
reguleres beinhardt og
mange kystfiskere gir
opp hele fisket på grunn
av seismikk, fisket havforskerne mer blåkveite
enn noen gang i 2008.
Terje Jensen
Harstad

Tonn

Torsk

Hyse

Sei

Totalt

Juksa

369

1

28

397

Line

303

19

2

324

Garn

624

88

184

895

95

48

2

144

Annet

2

1

0

3

Totalt

1393

157

215

1764

Snurrevad

PÅ TOKT: Russisk havforsker på blåkveitetokt i Karahavet. Det
forskes for tiden intenst på bestanden i Barentshavet for å få
på plass felles forvaltning og kvoter. ARKIVFOTO

Totalt

88
318

Totalt sett de siste seks årene
har forskerne fisket blåkveite
for nesten en halv milliard
kroner - på en langtlevende og
sårbar bestand som de egentlig
anbefaler fiskestopp på.
–Dette kan ikke fortsette, mener fisker Edgar Angelsen fra
Napp. –Vårt fiske har blitt en
vits. Å ruste ut for å fiske ti tonn
blåkveite, gir marginal lønn-

somhet. Det skal ikke mange
bomturene til før vi går i minus.
Så har vi på toppen av det hele
fått «seismiske forstyrrelser»
som har ødelagt fiskeriet fullstendig for mange.
–Denne parodien kan ikke fortsette lenger. Vi aksepterer rett
og slett ikke at det forskes år ut
og år inn med enorme kvanta
uten at det kommer en konklusjon. Et minstekrav må være
at det umiddelbart overføres
forskningskvote til de fiskerne
som har livnært seg på dette
i årtider, og som nå har blitt
bortimot utestengt, mener
Angelsen.

Krisekutt
Han fisket selv over 80 tonn
blåkveite da reguleringstiltakene ble satt i verk i kjølvannet av torskekrisa rundt 1990.
Da la en stor norsk trålerflåte
over fra torsk til blåkveite, noe
som kulminerte med en samlet fangst på over 33.000 tonn i
1991. Begrensninger måtte til.

Både kystflåten og trålerflåten måtte betale med dramatiske kvotekutt. For den mindre
kystflåten handlet det først om
40 tonn, så 30 og ganske raskt
helt ned mot ti tonn.
Der ligger de fortsatt kvotemessig, etter nærmere 20 år
med krisetiltak og nesten like
lenge med ei stadig mer omfattende forskning.

Forsker mer
Av vedlagte statistikk, som er
basert på ei sammenholdning
av opplysninger fra det internasjonale havforskningsrådet
(ICES) Fiskeridirektoratet og
protokoller fra Den norsk - russiske fiskerikommisjonen, går
det fram at fiskerne har fisket
stadig mindre blåkveite de siste
årene, mens havforskerne fisker stadig mer.
I 2002 fisket norske havforskere en tiendedel av det norske
fiskere fisket.
I fjor var denne andelen på
hele 55 prosent. Fiskerne fisket
4751 tonn, i henhold til Fiskeri-

”

Vårt fiske har blitt
en vits
Edgar Angelsen

direktoratets statistikker. Havforskerne fisket 2641 tonn.
Det er det største kvantumet
norske havforskere noen gang
har brukt på blåkveiteforskning.

800 mill.
Totalt sett kan det være snakk
om at over 60.000 tonn blåkveite
til en anslått førstehåndsverdi
av opp mot 800 millioner kroner har blitt fisket i forskningens navn etter at havforskerne
slo alarm på bestandens vegne
i 1991. I eksportverdi snakker
vi om milliardbeløp.
Og det har blitt forsket stadig
mer de siste årene.
Bare i perioden 2003 - 2008,
mens det har vært i sving et
felles norsk-russisk forskningsprogram på blåkveite (avsluttes
i år), er det fisket nesten 36.500
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Kilde: Norges Råfisklag

fortsatt fast på den gamle, som
man altså her vest tror har gitt
feil i bestandsanslagene fram
til nå. For at den nye metoden
skal kunne brukes gjennom
ICES, så kreves det full internasjonal enighet. Og der står
saken. Enn så lenge.

Svært nær
Ole Thomas Albert i Tromsø
har ledet det norske forskningsarbeidet på blåkveite de siste
årene. Han forteller at man på
norsk side er svært nær å få
på plass alle de beregninger
som må til for at den nye metoden skal kunne godkjennes
av ICES.
Men han advarer mot å tro
at dette automatisk vil gi høyere bestandsanslag og i neste
omgang større kvote.
Kan ta mer
–Det vi kan si, er at vi antagelig kan ta ut mer hvis vi har
kontroll på og kan stole på de

tonn til en anslått førstehåndsverdi på over 450 millioner kroner. Bare i år kommer norske og
russiske havforskere til å fiske
blåkveite for kanskje 70 - 80
millioner kroner i førstehåndsverdi (5000 - 6500 tonn).
Sammen med et anslått forskningsfiske i de 11 årene mellom
1992 - 2002 på mellom 15.000
og 20.000 tonn til en anslått
verdi på 200 - 250 millioner
kroner, handler det altså om
opp mot 800 millioner kroner i
«fiskerverdi»» på all kveita som
er fisket i forskningens tjeneste
de siste 18 årene.

Russerne mest
Russiske «havforskere» har
tatt desidert mest av all denne
forskningsfangsten. Helt siden
tidlig på 1990-tallet har det
aller meste av samla russisk
blåkveitefangst blitt betegnet
som forskningsfangst.
Mistankene har hele tiden vært
sterke på at mye av dette i realiteten har vært snakk om en

fordekt kommersiell fangst.
Også norske redere har i
perioder dratt nytte av denne
forskningsfangsten som innleide fartøy.

Null til fiske
I anslagene i denne artikkelen
er det derfor forutsatt at russisk
havforskning har utnyttet det
avsatte forskningskvantumet
fullt ut. Årlig bevilget kvantum
de siste seks årene har ligget
på ca. 4000 tonn i snitt. Norske
forskere har benyttet vel 2300
tonn årlig.
I alle år siden 1991 har havforskerne selv anbefalt at det
enten ikke fiskes kommersielt i det hele tatt eller at fisket
reduseres og holdes under et
absolutt minimum.
Norge har holdt fast på et
marginalt kystfiske, mens trålerne kun har hatt strenge bifangstbestemmelser å forholde
seg til.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Fakta: BLÅkVEItE

QQTradisjonelt kystfiske fra

Blåkveite med to typer merke

gammelt av, spesielt utenfor
Vesterålen. Betydelige russiske
trålfangster, spesielt på 70-tallet
QQRusserne fisket mest fram til
torskekrisa 1989. da overtok norske trålere.
QQStrenge begrensninger i fisket
fra 1991. Forskningsfiske i tiden
etterpå har likevel holdt samla
årlig uttak på nesten samme nivå
som på 1980-tallet.

ForskningsFangst
blåkveite (tonn) 2003–2008

Fordeling blåkveite
i norge (tonn) 2002–2008

Norsk forskning Russisk avsetning
(inkl. overvåkning)
til forskning

Sum

2003
1744
3000 4744
2004
2483
3000 5483
2005
2377
3000 5377
2006
2528
4500 7028
2007
2314
4900 7214
2008
2641
4000 6641
Sum
36487
Med en omregningsfaktor på 1,2 og en
snittpris på 15 kroner pr. kilo utgjør dette
verdier for drøyt 450 millioner kroner.

Fiskerne

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

6461
6464
11572
10652
8305
5764
4751

Forskerne (%
av ord. fiske)

Sum

690 (10) 7151
1744 8208
2483 14055
2377 (22) 13029
2528 10833
2314 8078
2641 (55) 7392

Fakta: blåkveiteForsk.
QQBestanden ble vernet i kjølvan-

net av at trålerne la om fra torsk
til blåkveite under torskekrisa
rundt 1990.
QQI tiden etterpå har forskerne
fisket stadig mer blåkveite, mens
fiskerne har fisket stadig mindre.
QQTotalt sett er det på disse
årene fisket over 60.000 tonn
blåkveite i forskningsens navn.
QQI perioden 2003 - 2008 pågikk
det et felles norsk-russisk
forskningsprogram, som ble
forlenget ut fjoråret for å løse
problemet med alderslesing.

beregningene vi gjør. Før vi vet
alt, er det vanskelig, og kanskje
også uansvarlig, å utnytte bestanden optimalt ut fra et føre
var-perspektiv.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

