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Årets Torskemiddag. 
 
Torsdag 27. mars arrangerte Fosnavåg Shippingklubb ”Årets Torskemiddag” der  
60 medlemmer deltok.  
 
Årets foredragsholdere var Adm. Dir Terje Martinussen i Norges Sjømatråd og 
President Tore Ulstein i NHO. 
 
Merkevarebygging – ”Skrei” - Norges  Sjømatråd 
Norges Sjømatråd (tidl. Eksportutvalget for fisk) arbeider målrettet for auka 
markedstilgang utenlands. Er representert i 13 land med hovedkontor i Tromsø 
med 65 ansatte. 
Eksportverdien i 2013 var på hele NOK 61 mrd., en økning på 17 % fra 2012. I 
mengde ble det eksportert 2,3 mill tonn, en nedgang på 9 % fra 2012. EU er det 
desidert største markedet der Polen og Tyskland er størst. 
Omarbeider vi samla eksport til måltider, ble det eksportert hele 31 millioner 
måltider hver dag! 
”Skrei” er registrert som varemerke og Norges Sjømatråd arbeider aktivt for å 
promotere skrei som merkvare. Innsatsen økes spesielt mot USA for å etablere 
skreien i det amerikanske markedet. 
For ytterligere info:  www.seafood.no  
 
Korleis styrke norsk konkurransekraft - NHO 
Faktorene Kompetanse, Forskning og utvikling, Samferdsel samt Skatter og 
avgifter er vesentlige faktorer for videreutvikling av Norge. Vi må stadig være i 
forkant av våre konkurrenter for å fortsatt være konkurransedyktige mot 
utlandet. Vi har vanskelig for å konkurrere på pris alene og må derfor være mer 
innovative for dermed å skape produkter som kundene er villige til å betale noe 
ekstra for. 
Et hovedmål for NHO er at Norge skal være et av verdens mest attraktive land 
for bedrifter å utøve forskning og innovasjon i. 
For ytterligere info: www.nho.no  
 
Skrei med lever, rogn og kams 
Som seg hør og bør på denne konferansen ble det servert Skrei med alt tilbehør 
på restaurant Fosnavåg Brygge. 
Gjestene var tydelig fornøgd med måltidet og uttrykte stor tilfredshet. 
 
Neste møte i Fosnavåg Shippingklubb 
Neste møte avholdes mandag 28. april kl.1800. 
Solstrand Verft AS og PLANY AS blir kveldens foredragsholdere. 
Innkalling vil bli sendt i god tid før arrangementet. 
 
 



 
Bilder: Deler av forsamlingen, Tore Ulstein i NHO og Terje Martinussen i Norges 
Sjømatråd. 
Foto: Hallvar Ulfstein 
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