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FIKK SPARKEN: Arve Hersdal har lagt sjarken sin til kai, men han er ikke blitt mindre 
kritisk til utvidelsen av AF Decom etter at han fikk sparken. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

Niva kvittet seg med kritisk fisker  
Selv om de visste at AF Decom ønsket den miljøkritiske 
fiskeren Arve Hersdal fjernet, nekter Niva for at de har 
bøyd etter for press fra opphoggingsselskapet.  
Asle Hansen ash@dagbladet.no I OSLO  
Leif Stang lst@dagbladet.no I VATS  
søndag 25. mars 2012, kl.12:02 
Tips oss 2400 
 
YRKJE KAI (Dagbladet): Den 30 fot store sjarken Fjordgutt ligger til kai i Yrkje, omlag 40 
minutters båttur fra Vats. Arve Hersdal har mistet jobben med å fange fisk og krabbe for AF 
Decom og Norsk institutt for vannforskning (Niva) som overvåker miljøet for selskapet. 

Engasjert 
På kaia står det stablet teiner som han bruker for å fange leppefisk. Oppdretterne i området 
har gitt han noe å sysle med. De trenger leppefisk som kan rense laksen for lus. 
 
Arve Hersdal slipper ikke tak i saken som har opptatt ham i mange år, om opphoggingen av 
utrangerte oljeinstallasjoner forurenser fisk og skalldyr i fjorden.  
 
Siden 2009 har han fisket torsk og flyndre og fanget krabber fra tre lokasjoner,  Mettenes 
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ytterst i Yrkesfjorden, Eikanes i Vats og Raunes ved kaia til anlegget til AF Decom. Nå er det 
over. 

Fikk sparken 
- Det ble vel slutt på denne jobben etter at jeg tok med meg NRK Rogaland ombord. Jeg vil 
vise dem at den planlagte utvidelsen av virksomheten til AF vil ta altfor mye plass inne i 
fjorden her. De vil ha ankringsområder for lastebøyer og plattformer slik at de kan deles opp i 
sjøen før de løftes på land. Det vil medføre mange båter, støy og bruk av lys i den perioden vi 
fisker makrell. De tar fra oss levebrødet vårt. Jeg har ikke tidligere uttalt meg om miljødelen 
av dette, forklarer Arve Hersdal. 
 
Rett etter at 
reportasjen ble 
sendt av NRK fikk 
han først 
oppsigelsen fra AF 
Decom. Med en 
sneip i munnviken 
forteller han rolig 
om hvordan han 
mistet jobben. 
 
- AF Decom sa til 
meg at de regnet 
meg som partisk og 
at de ikke kunne 
bruke meg i jobben 
lenger, sier Hersdal. 
 
Niva har de siste åra overvåket miljøet i Vatsfjorden og områdene rundt AF Decoms 
destrueringsanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner i Vindafjord på oppdrag fra selskapet. 
 
Dagbladet har avslørt at det er funnet betydelige mengder helsefarlig kvikksølv i nærområdet 
til anlegget. 

- Ønsket meg vekk 
Ved juletider fikk Hersdal brev fra AF Decom med oppsigelse av sin kontrakt. 
 
- Jeg er ikke i tvil om at de ønsket meg vekk på grunn av mitt engasjement for fisken og 
fjorden. Det har AF Decom sagt rett ut til meg, sier Hersdal. 
 
AF Decom ønsker ikke kommentere oppsigelsen av fiskeren. Selskapet viser til at Niva er 
ansvarlig for overvåkingsprogrammet og dermed også for valg av leverandører og tjenester. 
  
  

 
HOGGER OPP: AF Miljøbase Vats i Vindafjord ble etablert i 2005 
og hogger opp utrangerte oljeplattformer. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 
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Oppsagt av Niva 
Fiskeren gjorde AF Decom oppmerksom på at han var under kontrakt med Niva. Deretter 
gikk det ikke lang tid før han fikk muntlig beskjed fra Niva om at kontrakten hans ikke vil bli 
fornyet. 
 
- Nå har jeg også fått det skriftlig, etter nærmest å ha måttet hale det ut av dem, sier Hersdal 
og legger til: 
 
- Det er litt bemerkelsesverdig at dette skulle komme fra Niva, rett etter at jeg hadde 
fått oppsigelsen fra AF Decom. Dette viser hvilke holdninger selskapet har, og hvordan 
de forsøker å kneble kritikere, sier fiskeren. 
 
Niva var kjent med at AF Decom ønsket Hersdal fjernet.  
 
- Han kontaktet oss etter at han hadde fått beskjed fra AF Decom. Han spurte om det ikke var 
slik at han hadde kontrakt med oss, noe han hadde, sier Niva-forsker Astri Kvassnes.  

- Uavhengige 
Hun avviser blankt at Niva har latt seg presse av AF Decom til å bytte ut fiskeren. 
 
- Uansett hva AF Decom sier til oss, har vi ikke lov til å la oss påvirke. Vi skal være 
uavhengige. Nå er vi ved halvgått løp. Vi har overvåket fjorden og området i tre år, og skal 
gjøre det i tre år til. Vi har valgt å bytte fisker halvveis. Det er et godt vitenskapelig prinsipp 
og la en annen overta og sjekke om tidligere resultater blir reprodusert. En ny fisker gir også 
bedre lokal forankring, sier Kvassnes. 
 
- Fiskeren fikk beskjed fra AF Decom om at han uønsket for videre oppdrag. Kort tid etter 
forteller Niva ham at han ikke får fornyet kontrakt. Kan du se at man lett kan tenke at her har 
Niva bukket under for press? 
 
- At AF Decom ønsket fiskeren fjernet har ikke noe med vårt ønske om å bytte 
leverandør å gjøre, fastholder Kvassnes. 

Fornøyde med fiskeren 
Niva har ikke noe å utsette på jobben Hersdal har gjort for dem. At han bryr seg om miljøet, 
har de sett på som en fordel. 
 
- Vi har hatt ham med, også fordi han har sterk interesse av at fisken i fjorden er bra. Fiskeren 
som overtar er også aktiv i den lokale fiskerorganisasjonen, sier Kvassnes. 

  

 

 



 
 
 

Kvikksølvalarm 

•Dagbladet har avslørt nye det er gjort undersøkelser som viser at 
betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra anlegget til AF Decom 
i Vats og ut i nærmiljøet. 
 
•Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet 
og menneskers helse. Kvikksølv kan gi skade på nervesystem, 
reproduksjonsevne og nyrer. 
 
•Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot selskpets forurensning 
og myndighetenes manglende evne til å passe  på. 
 
•Miljøvernminister Erik Solheim har bedt sine fagfolk gå gjennom de nye 
giftfunnene og rapportere til ham. 
 
•Mottaksanlegget i Vindafjord har vært hissig debattert i en årrekke i 
lokalmiljøet. 

http://www.dagbladet.no/2012/03/07/nyheter/innenriks/helse/forurensing/20569053/
http://www.dagbladet.no/2012/03/08/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensning/20587143/
http://www.dagbladet.no/2012/03/08/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensning/20587143/
http://www.dagbladet.no/2012/03/10/nyheter/innenriks/forurensning/helse/miljo/20591235/
http://www.dagbladet.no/2012/03/16/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensing/20675476/
http://www.dagbladet.no/2012/03/11/nyheter/innenriks/forurensning/20630133/


 

          Bilag 27B  
 



 

MÅTTE MASE: Niva vil ikke lenger bruke fisker Arve Hersdal for å skaffe til veie fisk og 
skalldyr for miljøanalyse. - Etter å ha mast etter en begrunnelse i ukesvis, fikk jeg beskjed om 
at det utelukkende var vitenskapelige årsaker til at de ønsket å bytte meg ut, sier Hersdal til 
Dagbladet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

Niva snakket usant om sparket fisker  
Søndag nektet Niva for at de har latt seg presse av AF 
Decom til å sparke fiskeren Arve Hersdal. Nå inrømmer 
de at begrunnelsen de ga for oppsigelsen ikke er riktig.  
Asle Hansen ash@dagbladet.no  
torsdag 29. mars 2012, kl.14:56 
Tips oss 2400  
 
(Dagbladet): Selv om de visste at AF Decom ønsket den miljøkritiske fiskeren Arve Hersdal 
fjernet, nektet Norsk institutt for vannforskning (Niva) overfor Dagbladet for at de har bøyd 
etter for press fra opphoggingsselskapet. 
 
Nå inrømmer Niva at begrunnelsen de ga Dagbladet for hvorfor fiskeren mistet oppdraget 
ikke er riktig. 
 
- Den vitenskapelige begrunnelsen som er gitt er gal, vedgår Niva-forsker Torgeir 
Bakke. 
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Overvåker 
Niva er hyret inn 
av AF Decom for å 
overvåke fjorden 
og miljøet i 
nærheten av 
opphoggingsanlegg
et i Vindafjord.  
 
Som ledd i denne 
overvåkingen har 
fisker Arve 
Hersdal, på 
oppdrag fra Niva, 
skaffet til veie fisk 
og skalldyr for 
analyse. 
 
Hersdal har uttalt seg offentlig 
med bekymring for fisket i fjorden 
grunnet AF Decoms virksomhet. 
Han hevder at selskapet, som 
følge av dette, ønsket ham fjernet 
fra Nivas overvåkingsprogram. 
 
AF Decom ønsker ikke 
kommentere oppsigelsen av 
fiskeren. Selskapet viser til at 
Niva er ansvarlig for 
overvåkingsprogrammet og 
dermed også for valg av 
leverandører og tjenester. 

Avviste press 
Niva har nå tatt fra Arve Hersdal 
oppdraget, men blånekter for at de 
har latt seg presse av AF Decom. 
 
- Uansett hva AF Decom sier til oss, har vi ikke lov til å la oss påvirke. Vi skal være 
uavhengige. Nå er vi ved halvgått løp. Vi har overvåket fjorden og området i tre år, og skal 
gjøre det i tre år til. Vi har valgt å bytte fisker halvveis. Det er et godt vitenskapelig prinsipp 
og la en annen overta og sjekke om tidligere resultater blir reprodusert. En ny fisker gir også 
bedre lokal forankring, uttalte Niva-forsker Astri Kvassnes til Dagbladet forrige søndag. 
 
Denne forklaringen har fått fagfolk til å reagere. 

UTSLIPP TIL LUFT: Ved skjærebrenning på malingsbelagt stål kan 
det oppstå mange giftige forbindelser. Bildet viser røyk som siver inn 
over fjorden etter skjærebrenning på AF Decoms opphoggingsanlegg 
for utrangerte oljeinstallasjoner i Vindafjord. Foto: Privat 
 

KRITISK: Økologiprofessor Rolf Anker Ims reagerer 
på Nivas begrunnelse for å sparke fiskeren Arve 
Hersland. Foto: UIT 
 



- Merkelig 
- Dette er en merkelig begrunnelse og slett ikke god 
vitenskapelig praksis, sier professor i økologi Rolf 
Anker Ims ved Universitetet i Tromsø.  
 
Ims underviser i miljøovervåking og har selv ledet 
flere overvåkingsprogrammer. Professoren 
påpeker at det snarere ville vært en stor fordel om 
fiskeren forble den samme gjennom hele 
overvåkingsprogrammet. 
 
- Det er en forutsetning at dette blir gjort på samme 
måte, slik at man kan se etter en tidstrend i dataene. Å 
endre protokollen for overvåking slik som her er gjort, 
ser underlig ut, sier Rolf Anker Ims. 
 
Økologiprofessoren påpeker at det i prosjekter med 
mer subjektive anslag, hvor fiskeren for eksmpel skal 
melde om hvor mye liv det er på havbunnen, vil være 
viktig å ta hensyn til observatørskjevhet. 
 
- Men her skjer jo det kvantitative i et laboratorium. 
Praksisen Niva legger til grunn er uansett ingen god 
praksis for å sjekke en observatøreffekt. Da skulle de 

heller hatt flere observatører samtidig, sier Ims. 

Kritisk 
Sigurd Tønnessen tar doktorgraden i vitenskapsteori 
ved Universitetet i Tromsø. Også han stiller seg 
tvilende til Nivas begrunnelse for å sparke fiskeren. 
 
- Det er ikke et godt vitenskapelig prinsipp å la en 
annen prøvetaker overta i et miljøovervåkingsprosjekt. 
Tvert i mot. Skifter en prøvetaker, vil ikke de nye 
dataene være fullstendig sammenlignbare med 
tidligere data, og dette er hele poenget med et 
miljøoverkvåkingsprosjekt, sier Tønnessen. 
 
Doktoranden stiller seg også undrende til at Niva 
begrunner skiftet av fiskeren med at de ønsker å 
sjekke om tidligere resultater blir reprodusert.  
 
- Dette er ikke meningen med lengre tidsserier. I tidsserier ønsker en å overvåke forandring, 
for eksempel miljøpåvirkning av en virksomhet. En kan ikke reprodusere en tidsserie tatt i en 
annen tidsperiode. Niva burde i så tilfelle hatt flere observatører samtidig, sier Sigurd 
Tønnessen. 

 
REAGERER: Doktorand Sigurd 
Tønnessen i vitenskapsteori sier 
det er mot sin hensikt å bytte ut 
en prøvetaker midtveis i en 
miljøovervåking. Foto: UIT 
 

OPPGA FEIL BEGRUNNELSE: 
Niva-forsker Astri Kvassnes. Foto: 
Niva 
 

 



- Gal begrunnelse 
Konfrontert med kritikken fra forskerne, trekker Niva nå sin vitenskapelige begrunnelse om 
hvorfor de kvittet seg med fisker Arve Hersdal. 
 
- Vi tar saken veldig alvorlig. Det er ikke helt bra det som er skjedd. Den vitenskapelige 
begrunnelsen som er gitt er gal, og vi må finne ut av hvorfor det er skjedd, sier Niva-
forsker Torgeir Bakke til Dagbladet.  
 
Bakke ber Dagbladet om tid til å komme med en ny forklaring. 
 
Niva sier de nå vil komme til bunns i saken internt, før de kommer med en forklaring 
offentlig om hvorfor de kvittet seg med fiskeren. 
 
- Da vil vi kunne gi kommentarer som er riktige, sier Bakke. 

 
 

Giftalarm i Vatsfjorden  

•Dagbladet har avslørt nye det er gjort undersøkelser som viser at 
betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra anlegget til AF Decom 
i Vats og ut i nærmiljøet. 
 
•Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet 
og menneskers helse. Kvikksølv kan gi skade på nervesystem, 
reproduksjonsevne og nyrer. 
 
•Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot selskpets forurensning 
og myndighetenes manglende evne til å passe  på. 
 
•Miljøvernministeren har bedt sine fagfolk gå gjennom de nye giftfunnene 
og rapportere til ham. 
 
•Mottaksanlegget i Vindafjord har vært hissig debattert i en årrekke i 
lokalmiljøet. 
 
•Private aktører i Vindafjord gjør stadig nye giftmålinger i Vindafjord. 
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Norsk institutt for vannforskning  

•NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre oppnevnt av 
Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd og NIVAs ansatte.  
 
•Niva har i overkant av 200 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig 
bakgrunn. Mer enn halvparten av medarbeiderne er ansatt i 
forskerstillinger. 
 
Kilde: Niva 
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MISTET JOBBEN: Da fisker Arve Hersdal uttrykte bekymring offentlig om hvilken 
påvirkning AF Decoms virksomhet i Vats har på miljøet, bla han uønsket i det pågående 
miljøovervåkingsprogrammet som Niva utfører for selskapet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

Her er sannheten om hvorfor Arve fikk 
sparken  
Niva legger nå kortene på bordet og inrømmer hvorfor 
fiskeren mistet oppdraget sitt i Vatsfjorden.  
Asle Hansen 
ash@dagbladet.no  
lørdag 31. mars 
2012, kl.10:40 
Tips oss 2400  
 
(Dagbladet): 
Torsdag kunne 
Dagbladet avsløre 
at Norsk institutt 
for vannforskning 
(Niva) snakket 
usant da de påsto 
at det var 
vitenskapelige 
årsaker til at de 
ikke ville fornye 
kontrakten til 

 
UTSLIPP: Nye giftmålinger viser at svært helsefarlige stoffer sprer 
seg fra AF Decoms mottaksanlegg for utrangerte oljeplattformer i 
Vats og ut i nærmiljøet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 
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fisker Arve Hersdal som i tre år har skaffet til veie fisk og skalldyr til 
miljøovervåkingsprogrmmet Niva utfører på oppdrag fra AF Decom i Vatsfjorden. 
 
Nå innrømmer Niva at fiskeren mistet oppdraget fordi forskningsinstituttet ville tekkes 
sin oppdragsgiver.  
 
AF Decom ville ha Hersdal fjernet, etter at han offentlig hadde uttrykt bekymring for hvilke 
konsekvenser selskapets destruering av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats kan få for fisket og 
miljøet. 

- Ikke problematisk 
Niva hevder at integritet og uavhengighet er blant instituttets kjerneverdier. Under fanen 
«Etikk og samfunnsansvar» på sin hjemmeside, skriver Niva at de er «opptatt av å motvirke 
korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte». 
 
- Vi gjorde en faglig vurdering av at å bytte ut fiskeren ikke ville være problematisk for 
fortsettelsen av miljøovervåkingsprogrammet, sier administrerende direktør Greta Bentzen i 
Niva til Dagbladet. 
 
Slik forklarer Niva bakgrunnen for at fiskeren måtte gå, i en melding som de har lagt ut 
på sin hjemmeside: 
 
«Årsaken til dette var blant annet at NIVAs oppdragsgiver, AF Decom ikke lenger hadde tillit 
til fiskeren og hadde uttrykt ønske om bytte av underleverandør. Vi etterkom ønsket fordi vi 
mente at gjensidig tillitt mellom partene i overvåkingsprogrammet var viktig og fordi vi 
vurderte det slik at bytte av prøvetaker i dette tilfellet ikke ville ha betydning for det faglige 
innholdet i programmet»  

Beklager usannheter 
Videre avviser Niva at de har følt seg presset av AF Decom. Avslutningsvis beklager 
forskningsinstituttet at de kom med feil begrunnelse i Dagbladet. 
 
«Bytte av prøvetaker er generelt ikke noen fordel for et overvåkingsprogram slik NIVA 
tidligere har kommet i skade for å si, og som ble gjengitt i Dagbladet søndag 25. mars. 
Uttalelsen er ikke representativ for NIVAs generelle holdning og vi beklager at den ikke ble 
ryddet av veien under sitatsjekken.» 
 
- Inrømmer ikke Niva med dette at det er for tette bånd mellom forskningsinstituttet og 
oppdragsgiver AF Decom i denne saken? 
 
- Det er alltid bånd mellom oppdragsgiver og oppdragsutfører. Vi mener de ikke er for 
tette, og er veldig oppmerksomme på dette. For oss er det svært viktig å være 
selvstendig og uavhengig, sier Greta Bentzen. 
 
- Angrer dere nå på at fiskeren ikke fikk fornyet kontrakten? 
 
- Vi gjorde en faglig vurdering om at dette ikke var problematisk. Den står vi ved, sier Niva-
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direktøren. 
 
- Frykter du at denne saken vil få konsekvenser for Niva? 
 
- Det er vanskelig å svare på. Jeg håper ikke det, sier Bentzen. 

Vil ikke kommentere 
Niva omsetter for rundt 260 millioner kroner i året. Rundt 20 prosent av inntektene kan 
relateres til oppdrag for industri og næringsliv. 
 
- I stort og smått har vi rundt 700 prosjekter. Miljøovervåkingsprosjektet for AF 
Decom er ikke blant våre største, sier Greta Bentzen. 
 
AF Decom ønsker ikke å kommentere sparkingen av fiskeren. 
 
- AF Decom Offshore har inngått avtale med Norsk institutt for vannforsknings og har fra 
2009 et grundig overvåkingsprogram for nærområdet rundt miljøbasen i Vats, inkludert 
Vatsfjorden. Det er Niva som er ansvarlig for gjennomføringen av programmet, herunder 
også valg av leverandører og tjenester, sier direktør Bengt Hildisch til Dagbladet. 

 

 
 

Giftalarm i Vatsfjorden  

•Dagbladet har avslørt nye det er gjort undersøkelser som viser at 
betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra anlegget til AF Decom 
i Vats og ut i nærmiljøet. 
 
•Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet 
og menneskers helse. Kvikksølv kan gi skade på nervesystem, 
reproduksjonsevne og nyrer. 
 
•Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot selskpets forurensning 
og myndighetenes manglende evne til å passe  på. 
 
•Miljøvernministeren har bedt sine fagfolk gå gjennom de nye giftfunnene 
og rapportere til ham. 
 
•Mottaksanlegget i Vindafjord har vært hissig debattert i en årrekke i 
lokalmiljøet. 
 
•Private aktører i Vindafjord gjør stadig nye giftmålinger i Vindafjord.  
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http://www.dagbladet.no/2012/03/17/nyheter/innenriks/miljo/helse/20708083/


 

Norsk institutt for vannforskning  

•NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre oppnevnt av 
Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd og NIVAs ansatte.  
 
•Niva har i overkant av 200 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig 
bakgrunn. Mer enn halvparten av medarbeiderne er ansatt i 
forskerstillinger. 
 
Kilde: Niva 
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MISTET JOBBEN: Da fisker Arve Hersdal uttrykte bekymring offentlig om hvilken 
påvirkning AF Decoms virksomhet i Vats har på miljøet, bla han uønsket i det pågående 
miljøovervåkingsprogrammet som Niva utfører for selskapet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

Niva får kritikk for sparkingen av fisker 
Arve Hersdal  
Forskningsetisk komité mener Nivas opptreden kan bidra 
til å svekke forskningens omdømme.  
Asle Hansen ash@dagbladet.no  
fredag 18. mai 2012, kl.17:55 
Tips oss 2400  
 
(Dagbladet): 31. mars la Norsk institutt for vannforskning (Niva) kortene på bordet og 
innrømmet at de sparket fisker Arve Hersdal fordi forskningsinstituttet ønsket å tekkes sin 
oppdragsgiver. 
 
Selskapet AF Decom ville ha Hersdal fjernet, etter at han offentlig hadde uttrykt bekymring 
for hvilke konsekvenser selskapets destruering av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats kan få 
for fisket og miljøet. 

  

mailto:ash@dagbladet.no
http://www.dagbladet.no/info/tips.html
http://www.dagbladet.no/2012/03/31/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensning/20920117/
http://www.dagbladet.no/2012/03/31/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensning/20920117/


Snakket usant 
Nivas helomvending i 
saken kom etter at 
Dagbladet avslørte at 
instituttet snakket 
usant da de påsto at 
det var vitenskapelige 
årsaker til at de ikke 
ville fornye 
kontrakten til fiskeren 
som i tre år har 
skaffet til veie fisk og 
skalldyr til 
miljøovervåkingsprog
rmmet Niva utfører 
på oppdrag fra AF 
Decom i Vatsfjorden. 
 
Nå har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 
vurdert Nivas opptreden i saken med den sparkede fiskeren.  
 
NENT påpeker at saken ikke reiser en ren forskningsetisk problemstilling fordi fiskeren ikke 
hadde mulighet til å påvirke datagrunnlaget og dermed også forskningsresultatene. 

- Svekker omdømmet 
Likevel finner komitéen grunn til å kritisere Nivas framferd. 
 
«NENT vil likevel minne om betydningen av samfunnets tillit til forskningen. Niva er et 
forskningsinstitutt, som ikke bare skal sikre oppdragsgiverens tillit, men også samfunnets 
tillit. Ved å gi etter for oppdragsgiverens ønske om avskjedigelse av fiskeren, kan instituttet 
på sikt bidra til å svekke forskningens omdømme», skriver NENT i sin uttalelse. 
 
- Vi er ingen domstol, men skal ha reflekterte synspunkter. Forholdet mellom oppdragsgiver 
og forsker må være veldig ryddig, og forskeren må ha en uavhengighet. Samfunnet skal ha 
tillit til Niva. Vi er kritiske til at de har støttet avskjedigelsen av fiskeren. Man bør opptre 
bedre enn det Niva har gjort, sier komitéleder Dag E. Helland som til vanlig er professor ved 
Universitetet i Bergen. 

Svarer ikke på kritikken 
Administrerende direktør Greta Bentzen i Niva vil ikke svare på kritikken fra den 
forskningsetiske komitéen. 
 
 
  

  
UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer på 
Raunes i Vindafjord. Foto: privat 

http://www.dagbladet.no/2012/03/29/nyheter/innenriks/miljo/helse/20879291/
http://www.dagbladet.no/2012/03/29/nyheter/innenriks/miljo/helse/20879291/
http://www.dagbladet.no/2012/03/25/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensing/20663997/
http://www.dagbladet.no/2012/03/25/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensing/20663997/
http://www.dagbladet.no/2012/03/25/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensing/20663997/


- NENT konkluderer med at saken ikke er en forskningsetisk problemstilling, men en 
uenighet om en tidsavgrenset arbeidskontrakt. Utover dette, har vi ikke noen 
kommentarer utover det vi ga i kunngjøringen på vår nettside 30. mars, sier Niva-
direktøren. 
 
I kunngjøringen skriver Niva de etterkom oppdragsgiverens ønske om å fjerne fiskeren fordi 
de mente at gjensidig tillit mellom partene i overvåkingsprogrammet var viktig, og fordi de 
vurderte det slik at bytte av prøvetaker ikke ville ha betydning for det faglige innholdet i 
programmet.  
 

 
 

 

Giftalarm i Vatsfjorden  

•Dagbladet har avslørt nye det er gjort undersøkelser som viser at 
betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra anlegget til AF Decom 
i Vats og ut i nærmiljøet. 
 
•Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet 
og menneskers helse. Kvikksølv kan gi skade på nervesystem, 
reproduksjonsevne og nyrer. 
 
•Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot selskpets forurensning 
og myndighetenes manglende evne til å passe  på. 
 
•Miljøvernministeren har bedt sine fagfolk gå gjennom de nye giftfunnene 
og rapportere til ham. 
 
•Mottaksanlegget i Vindafjord har vært hissig debattert i en årrekke i 
lokalmiljøet. 
 
•Private aktører i Vindafjord gjør stadig nye giftmålinger i Vindafjord.  
 

Norsk institutt for vannforskning  

•NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre oppnevnt av 
Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd og NIVAs ansatte.  
 
•Niva har i overkant av 200 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig 
bakgrunn. Mer enn halvparten av medarbeiderne er ansatt i 
forskerstillinger. 
 
Kilde: Niva 

http://www.niva.no/nyheter/nivas-overvaakingsprogram-og-avtale-med-fisker-i-vats
http://www.dagbladet.no/2012/03/07/nyheter/innenriks/helse/forurensing/20569053/
http://www.dagbladet.no/2012/03/08/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensning/20587143/
http://www.dagbladet.no/2012/03/08/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensning/20587143/
http://www.dagbladet.no/2012/03/10/nyheter/innenriks/forurensning/helse/miljo/20591235/
http://www.dagbladet.no/2012/03/16/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensing/20675476/
http://www.dagbladet.no/2012/03/11/nyheter/innenriks/forurensning/20630133/
http://www.dagbladet.no/2012/03/17/nyheter/innenriks/miljo/helse/20708083/
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FIKK SPARKEN: I 2012 mistet Arve Hersdal kontrakten han hadde med Niva om å fange 
fisk og skalldyr til deres miljøovervåkingsprogram i Vatsfjorden. Niva etterkom ønsket fra 
sin oppdragsgiver AF Decom om at Hersdal skulle fjernes. Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

Arve fikk sparken. Nå har Niva fått ny, 
hemmelig fisker  
Nekter å gi fra seg opplysninger som kan kaste lys over 
oppsiktsvekkende lave giftmålinger.  
Asle Hansen ash@dagbladet.no  
Kjetil Magne Sørenes kjs@dagbladet.no  
onsdag 24. september 2014, kl.07:22 
Tips oss 2400  
 
VATSFJORDEN (Dagbladet): I går skrev Dagbladet at de to forskningsinstituttene Norsk 
institutt for vannforskning (Niva) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
(Nifes) har funnet enormt forskjellige giftnivåer i fisk nær AF Decoms opphoggingsanlegg 
for gamle oljeplattformer i Vatsfjorden. 
 
Mens Niva, som er engasjert av oljeskraphandleren, finner svært lave konsentrasjoner 
av den farlige miljøgiften PCB i fisken, finner Nifes mer PCB i fisken enn det som noen 
gang tidligere er målt i området. 
 
Nifes er engasjert av en bemidlet privatperson i området som er bekymret for at aktiviteten på 

mailto:ash@dagbladet.no
mailto:kjs@dagbladet.no
http://www.dagbladet.no/info/tips.html
http://www.dagbladet.no/2014/09/17/nyheter/innenriks/forurensing/vatsfjorden/af_decom/35322834/
http://www.dagbladet.no/2014/09/24/nyheter/innenriks/forurensing/af_decom/vatsfjorden/35423833/


opphoggingsanlegget i Vatsfjorden forurenser 
sjømaten. Oppdragsgiveren er også deleier i Raunes 
Fiskefarm som i en årrekke har vært i rettsstrid med 
AF Decom. 
 
Dagbladet har tidligere avdekket at Niva har svært 
tette bånd til sin oppdragsgiver.  

Sparket fisker 
I mars 2012 la Niva kortene på bordet og innrømmet at 
de sparket sin tidligere prøvefisker Arve Hersdal etter 
at AF Decom hadde bedt dem om det. 
 
AF Decom ville ha Hersdal fjernet, etter at han 
offentlig hadde uttrykt bekymring for hvilke 
konsekvenser selskapets destruering av utrangerte 
oljeinstallasjoner kan få for fisket og nærmiljøet. 
 
Nivas innrømmelse kom etter at Dagbladet først 
avslørte at instituttet snakket usant da de påsto at det 
var vitenskapelige årsaker til at de ikke ville fornye 
kontrakten til fiskeren som i tre år har skaffet til veie fisk og skalldyr til 
miljøovervåkingsprogrmmet Niva utfører på oppdrag fra AF Decom i Vatsfjorden. 
 
I mai 2012 måtte Niva tåle kritikk fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi (NENT) for sin opptreden i saken med den sparkede fiskeren.  

 

Giftalarm i Vatsfjorden  

•Undersøkelser viser at betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra 
anlegget til AF Decom i Vats og ut i nærmiljøet. 
 
•Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet 
og menneskers helse. Kvikksølv kan gi skade på nervesystem, 
reproduksjonsevne og nyrer. 
 
•Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot selskpets forurensning 
og myndighetenes manglende evne til å passe  på. 
 
•Tidligere miljøvernminister Erik Solheim ba sine fagfolk gå gjennom de 
nye giftfunnene og rapportere til ham. 
 
•Mottaksanlegget i Vindafjord har vært hissig debattert i en årrekke i 
lokalmiljøet. 
 
•Private aktører i lokalmiljøet gjør stadig nye giftmålinger i området.  
 

 

OLJESKROT: «Hulken» 
klipper opp gamle tanker på AF 
Decoms anlegg i Vatsfjorden. 
Foto: Tor Erik H. Mathiesen 

 

http://www.dagbladet.no/2012/03/31/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensning/20920117/
http://www.dagbladet.no/2012/03/29/nyheter/innenriks/miljo/helse/20879291/
http://www.dagbladet.no/2012/03/25/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensing/20663997/
http://www.dagbladet.no/2012/03/25/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensing/20663997/
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http://www.dagbladet.no/2012/03/07/nyheter/innenriks/helse/forurensing/20569053/
http://www.dagbladet.no/2012/03/08/nyheter/innenriks/helse/miljo/forurensning/20587143/
http://www.dagbladet.no/2012/03/10/nyheter/innenriks/forurensning/helse/miljo/20591235/
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Hemmelighold 
Verken tidligere Niva-fisker Hersdal eller andre Dagbladet har snakket med i Nedre Vats 
kjenner til hvem det er som nå utfører prøvefisket for Niva. Og Niva ønsker slett ikke opplyse 
om det. 
 
- Vi respekterer fiskerens ønske om anonymitet. Han ønsker ikke å havne i medias 
søkelys, sier Niva-direktør Greta Bentzen. 
 
I lokalmiljøet går det rykter om at Niva skal ha inngått kontrakt med en hobbyfisker, ettersom 
yrkesfiskere i området ikke vet hvem som nå fisker for forskningsinstituttet. 
 
Dette avviser Bentzen kategorisk. 
 
- Fiskeren er yrkesfisker, sier Niva-direktøren. 

Nektes innsyn 
I går innrømmet Niva overfor Dagbladet at fisken de har analysert for miljøgifter er vesentlig 
mindre enn fisken som Nifes har undersøkt i Vatsfjorden. Jo mindre prøvefisken er, dess 
lavere konsentrasjoner av PCB og kvikksølv vil man finne i den. 
 
Dagbladet har bedt Niva om innsyn i dataunderlaget for prøvefisket deres for årene 
2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette har Niva avvist. 
  
Tidligere Niva-fisker Arve Hersdal har utført prøvefisket for Nifes. Ifølge den private 
oppdragsgiveren falt valget på Hersdal for å få mest mulig sammenliknbare resultater med 
foregående år. 
 
- Niva har ikke rådspurt meg i det hele tatt om hvordan jeg tidligere har utført jobben for dem, 
sier Hersdal. 
 



 

          Bilag 27F  
 



, Jii'.
t
t
!

Ntvtu

Avtale om engasjement som underleverandør

mellom

NIVA

og

Fjordgutt ANS v/Arve Hersdal
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NllAl
1 INNLEDNING

1.1 Kontralftspartnere

Denne underleverandøtar-taLe (heretter avtalen) er inngatt mellom Norsk institutt for
vannforskning OIIVA) (Oppdragsgiver) og Fiordgutt ANS v/Fisker Arve Hersdal
pnderlevetzndøt), i fellesskap kalt Partene.

1.2 Ba\grunn for avtalen

NIVA har inngått kontrakt med Fjordgutt ANS v / Arve Hersdal om å gjennornføre
følgende prosjekt 028440 FS2 .

Beskdvelse av ptosjektet Overvåking av m)Ijøgftet i fisk og skalldyr i Vatsf orden og
nædiggende omtådet.

I fotbindelse med gjennomføring ønsker NIVA å benytte følgende
rrndetleverandøt/petson til spesifiserte leveranser / oppgaver i prosjektet Fjordgutt
ANS v/Arve Hersdal til fiske av krabbe, brosme, torsk og flydre i 2010.

2. FORMÅL

Denne avtalen regulerer fotholdet mellom Partene undet gjennomføringen av ptosjektet.

3 INNHOLD OG OMFANG AV LEVERANSEN FRA

UNDERLEVERANDøR

Beskrivelse av undedeverandørs levetanser og levedngstidspunkt, evt henvisning til
tilbud fra undedevetandør: Fiske av krabbe på fire stasjoner, torsk på tre stasjoner,
flyndre på tre stasjoner og brosme på to stasjoner. Stasjonene det skal fiskes på avtales
med fisker Arve Hersdal. Fisket skal avsluttes ved oppnådd 25 individer per stasjon
eller 31. august 2010, etter hva som nås først. Fisken skal så sendes fra Yrkje
Fiskemottak til NIVAs hovedkontor i Oslo. NIVA dekker forsendelseskostnadene.

r+ BETINGELSER

4.1 Generelt

NIVA ståt som kontraktspartner ovenfor følgende oppdragsgiver i prosjektet AF
Decom Offshore.

Underleverandøt i denne sammenheng et å regne som underleverandør til NIVA.

Kontakt med oppdragsgiver AF Decom Offshore eller media i dette prosjektet skal skje
gjennom NIVA.

Prosjektleder i NIVA er: Astri JS Kvassnes

Dok.m. 100040-no / rev.kode 2a f rcv.dtto 25.03.2070 / godkj. av FIAR Side: 2 av 4
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Ntvtu
4.2 Økonomiske betingelser

All faktutering fta undedeverandør skal skje mot NIVA

Undedevetandøren kan fakturere et beløp inntil følgende pris
prosjektet.Be1øpetskaldekkeallekostnadefSomunderleveraffi.
prosjektet.

Faktweringsbetingelsene er som følger: Spesifisert faktura sendes etterskuddsvis hver
måned til NIVA Vestlandsavdelingen, Thormøhlensgt. 53D, 5006 Bergen. Faktua skal
metkes med prosjektnummer og inneholde hvilket arbeid som er atføtt, antall timer og
eventuelle andte kostnadet.

Evt. forbehold:

4.3 Giennomføring av prosiektet

Prosjektotganiseringen skal være slik den er beskrevet i NIVAs tilbud til opp&agsgiver
AF Decom Offshore.

4.4 Konfidensialitet

Som følge av denne avtalen kan det skje at pårtene for tilgang til hverandres fortrolige
infotmasjon. Pdser og betingelser i denne avtale betaktes som fortrolig informasjon.
Ukeledes informasjon som tydelig er metket fortrolig eller konfidensiell.

Opplysninger som blir gjott offentlig tilgjengelig, uten den andre parts medvirkning,
anses ikke som fortrolig informasjon. Partene kan hellet ikke stå til ansvar fot
oppdragsgivers eventuelle videtefotmidling av slik ellet annen i utgangspunktet
konfidensiell informasjon.

4.5 Referanserettigheter

Partene gis tillatelse til å anvende prosjektet som referanse. Rapporten vil bli trykket ved
NIVAs trykkeri og bli gitt et søkbart ISBN nr. I(ostnader med eventuelt opptrykk må
bæres av den enkelte.

4.6 Eiendomsrettighetertilresultater

Vilkår fra hovedkonftakt AF Decom Offshore

4.7 Ved fotsinkelse

Vilkår fta hovedkonftakt, også evt dagbotbestemmelset: Detsom det oppståt forhold hos
underleverandøren som kan fwe ttl, forsinkelser i eller t^p zv leveransene til NIVA,
plikter undedeverandøren å informere NIVA umiddelbart om problemene og hva de

består av. Undedeverandøten har også ansvar fot hvære behjelpelig med å finne
løsninger slik at levedngsavtalen kan ivaretas. Hvis de nevnte pliktet og ansvar ikke
overholdes, alrsees det som et brudd ph avtaten og økonomiske sanksjonet kan da bli
gj ot gj eldende overfot undedeve randøren.
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4.8 Vadghet og oppsigelse

Denne avtalen ttet i ktaft ved undertegnelse av partene og vil vare ftem til
ptosjektavslutning, dato: 1 5. september 201 0.

Evt betingelset for oppsigelse er

Avtalen er undedagt notsk rett og eventuelle tvister som ikke lar seg løse ved
fothandlinget skd avgjøtes med Oslo byrett som vetneting.

HENVENDELSER

Alle skdftlige henvendelset vedtørende denne avtalen rettes til:

NTVA

Navn kontakqrerson:
Astri JS Kvassnes

SIGNERING

Denne avtalen er laget i 2 eksemplaret, ett eksemplar til hver av partene.

Navn undedeverandøn Arve
Hersdal

Navn kontaktpeson:
Arve Hendal

For undetlevetandøt Arve Hersdal:

underskdft,nLlt I n Fraaq{^
Tittel:

Sted:

Dato:

,/)
For N[VA: / /rurrrr,,,./ 

n G
/

Underskdft Astri Kvassnes
Tittel Foe8(6f\

sted' qBg€66N)
Dato: lS/f - 2O,O

Evt. vedlegg:

Doknr. 100040-no / rev.kode 2a / tev.drø 25.$.nn / godkl. av FIAR
Utskriftsdato: 5 / 19 / 2010

Sids 4av4
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Oppsig€Ise avarrtale

AF Decom Offshore sier ved dette opp altale av 16.rz.zo09 om assistanse ved Miljøovervåkning av

ef n{ifirU*e Vats.
Å+*ffig 

"t fursebokser stilt til disposisjon av AFMBV ifin med arbeidet, giøres snarlig etter

"*"*uoå"tuf". 
--

tnnspurten 15

Postboks 6272 Etter*d, N-06(}3 Oslo

firmapos@afgruppen.no

wwwafgnrpBen.no

NO 992 097 426

Bank 992,097,426

Telefon +47 22 89 11 00

Telefaks +47 22 89 11 01
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