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M I L J Ø R I K T I G  F I S K E



Det startet med 

FRØYANES
Det startet med to unge modige fiskere – tremenningene Stig og Kjell 
Magne Ervik, og MS Frøyanes i 1987. Båten var oppkalt etter fiskebåten 
som bestefedrene Jetmund og Julius Ervik eide på 1950-tallet. Gjennom 
hardt arbeid, teft og erfaringer har de bygget opp og utviklet et line- 
rederi fra den spede starten i 1987 til å være et av verdens største. 

Linefisket foregår i noen av de hardeste farvannene som finnes, i vinter- 
og mørketid. Etter 5 år med både opp- og nedturer kjøpte de unge line-
fiskerne fra Ervik båt nummer to. I 1995 hadde Ervik Havfiske en flåte på 
fire svære fiskebåter; Frøyanes, Frøyanes Jr, Lyngholm og Statthav. 
 Året etter så Ervik Sjøfisk Invest AS dagens lys. Målet var å skaffe 
flere nye fartøyer, og i løpet av 1998 fikk de overlevert fire nye båter. Siden 
har det gått slag i slag. I 2001 bygde de den nye Frøyanes, som var den  
første linebåten med diesel-ektrisk fremdrift. Selskapet har vært med å 
sikre kapital til fiskere som ville skaffe seg egen båt, og tar seg av felles 
avtaler med leverandører og samordner driften av fartøyene.

 

 De som står bak Ervik Havfiske har alltid vært preget av genuin  
interesse for faget, og evnen til å tenke langsiktig. De har aldri vært redde 
for å satse. Linerederiet har gjennom sin historie vært preget av en pioner-
ånd. De har utviklet seg fra tradisjonell drift med tradisjonelle redskaper 
til et rederi som ligger i fremste rekke med å prøve ut, utvikle nye konsept 
og å prøve seg på stadig nye havområder.
 Etter hvert er Norges største rederi for linefiske – Ervik Havfiske  
– representert på nesten alle verdenshav. Suksessen har klar sammen-
heng med at rederne har tort å gi andre tillit og har satset på gode med-
arbeidere og samarbeidspartnere. 

Den første Frøyanes til  
besteforeldrene til Stig og Kjell Magne.



Ervik Havfiske AS            

Norges største linerederi
Ervik Havfiske AS er involvert i nærmere 20 moderne linefartøyer og har 
direkte eierinteresser i flere enn halvparten av disse.
 Fartøyene leverer samlet over 15.000 tonn fiskeprodukter. Hoved- 
sakelig hodekappet og sløyd. Foruten torsk og hyse, fiskes det lange,  
brosme og steinbit. Selskapet er involvert i fisket etter tannfisk i Sørishavet 
gjennom samarbeid med et engelsk og et fransk selskap. Samlet leve-
rer de 4 fartøyene i dette område 1.750 tonn høyprisede fiskeprodukter. 
 Alt fiske foregår med bunnline med automatisert egning.  Fangsten 
fryses inn om bord umiddelbart og pre-rigor.
 

Miljøriktig fiske Stig Ervik



Torsk Hyse Lange Brosme Steinbit Tannfisk

Ervik Havfiske AS er aktive og førende på miljømerking av fiskeri, 
og er de eneste i verden som har fått MSC sertifisert fisket etter 
torsk og hyse i Nordøst-Atlanteren. Av MSC organisasjonen regnes 
dette som en historisk begivenhet. Sammen med Domstein er vi 
også sertifisert av svenske KRAV, for norsk torsk og hyse. Arbeidet 
med miljøsertifisering etter de nyeste og strengeste kravene pågår  
kontinuerlig.

Det uavhengige sertifiseringsbyrået MSC (Marine Stewardship  
Council) er det ledende miljømerket i verden, og den standarden 
med bredest oppslutning rundt fiske etter ville arter.       

Fiskeriet i Sørishavet er MSC sertifisert for fiske i området rundt 
Sør-Georgia. Det samme gjelder i Ross- og Amundsenhavet ved  
Sørpolen.

Miljøsertifisering



Miljøsertifisering



Ervik Havfiske er ledende internasjonal aktør innen avansert fiske 
etter tannfisk i Antarktis. Fiskeriet er en bærebjelke i rederiets  
økonomi.
 Tannfisk er en anerkjent matfisk i USA og i Asia. I Norge og Norden 
er den så godt som ukjent. Dette ønsker Ervik Havfiske å endre. Tann-
fisken er svært velsmakende og kan bli en helt ny ressurs og råvare i 
norske gourmet- og sjømatkjøkken. Dette vil øke virksomhetens kon-
kurransekraft og lønnsomhet – og få regional betydning. 

 Fisket i Antarktis regnes som et av verdens mest avanserte og 
krevende, og det er betydelig norsk kompetanse knyttet til fiskeriene. 
Inspektører om bord i fartøyene følger fiskeriene. En sårbar natur og 
en viktig ressurs forvaltes godt, og voktes nøye.
 Fisket i Antarktis skjer på en miljøvennlig og skånsom måte for å 
bevare råstoffet – og verden.

Antarktis



Antarktis Mat til verden
Linefiske er en miljøvennlig fiskemetode. Metoden er selektiv i for-
hold til art og størrelse. Den skader i liten grad havbunnen og gir fangst 
av høy kvalitet med relativt lite forbruk av drivstoff.
 Ervik Havfiske AS driver i hovedsak linefiske etter brosme, 
torsk, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit og sei. Viktige  
råstoffer som ender på matfat i alle verdensdeler.
 De moderne og avanserte fartøyene fisker i Barentshavet, Norske- 

havet, ved Færøyene, ved Shetland, ved Island, Vest av Irland og i Nord-
sjøen. I tillegg kommer fiskeriet ved Antarktis.
 Ansvarlig fiske betyr at man fanger rett fisk, i rett alder, i best  
mulig tilstand og på en mest mulig effektiv måte. Det vil også si at man 
tar vare på sikkerheten til mannskapet og at man forvolder minst mulig 
skade på miljøet.
 Ervik Havfiske AS er blant verdens fremste og mest moderne.



Arctic Linefish
Arctic Linefish er salgsselskapet vårt. Som navnet tilsier selger selskapet linefanget fisk 
av høy kvalitet, som er fisket på en miljøvennlig og skånsom måte. Fisken kommer levende 
om bord og blir tatt hånd om en og en. Det går kort tid til innfrysing, noe som gir topp 
kvalitet.
 Ervik Havfiske ønsker gjennom dette selskapet å følge fisken helt fram til forbruker 
– fra bunn til munn. For oss er det viktig at Arctic Linefish promoterer den spesielle kva-
liteten som oppnås med linefiske. Vi tar på alvor miljøkrav og kravene fra forbrukerne om 
bærekraftig fiske og trygg mat.

Arctic Linefish AS ⋅ NO-6750 Stadlandet, Norway ⋅ Tel: +47 5785 9400 ⋅ post@arcticlinefish.no ⋅ www.arcticlinefish.no



Naturgitt og lokal drivkraft
Med Stad som utgangspunkt og fra kontorer i havkanten drives Ervik 
Havfiske AS. Moderne fiskeri- og rederivirksomet er et komplekst sys-
tem av selskaper, administrasjon, logistikk og mennesker. Fra et topp 
moderne hovedkontor administreres en nærmest global virksomhet 
som involverer internasjonale og nasjonale reguleringer, forskrifter, 
økonomi og drift.
  Gjennom årtusener har mennesker ved Stad drevet fiske og søkt 
utfordringer. Ervik Havfiske har kontorvinduene vendt ikke bare mot 
Stadhavet – men mot verden og verdens matvareproduksjon.

Ervik Havfiske AS er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet ut-
over det at fartøyene har sin base på Stadlandet. Foruten at man benyt-
ter leverandører fra nærområdet for tjenester som bunkersleveranser, 
agn, finansiering og forsikring, har man egne selskaper lokalisert på 
Stad som tar seg av forsyningstjenester, vedlikehold og regnskapsfør-
sel. Selskapene betjener også det øvrige lokale næringslivet.



– en bedrift  i  
Ervik gruppen

Nordic Marine AS ble etablert i 1996, og er lokalisert på Otneimsneset på Stadlandet. Her har vi 
en 13 meter og en 40 meter lang kai, og moderne lager for supply til fiskebåter både innenlands og 
utenlands. Vi leverer for eksempel supply og utstyr i konteinere som vi sender til Amerika og Afrika 
for å supplere båtene våre.  Nordic Marine leverer både bunkers og agn i tillegg til et stort utvalg av 
verktøy og reservedeler og alt annet nødvendig utstyr til moderne fiskebåter.
 På Otneimsneset har vi etablert egen snekkeravdeling, der fagpersonell utfører vedlikehold 
om bord i båtene. Her lager vi møbler og annen innredning, og monterer om bord. 

• Kartonger
• Supersekker
• Plast
• Tape
• Stroppeband
• Emballasjeutstyr

• Maskinvask
• Desinfeksjon
• Rustvask
• Saltsyre
• Frostvæske
• Vaskeutstyr

• Liner
• Kroker
• Fiskeutstyr

Nordic Marine

Nordic Marine AS ⋅ NO-6750 Stadlandet, Norway ⋅ Tel: +47 5785 9410 ⋅ nordic@ervikhavfiske.no 



Westmek AS ⋅ NO-6750 Stadlandet, Norway ⋅ Tel: +47 5785 8860 ⋅ www.westmek.no ⋅ westmek@westmek.no  

Westmek AS ble etablert i 2004, og er lokalisert i Borgundvåg på Stadlandet – midt i skips- 
leia mellom Måløy og Ålesund. Westmek er eid av Ervik Havfiske gjennom firmaet  
Nordic Marine. Her produserer vi utstyr til å behandle fisk om bord i havgående fiskefartøy. Selska-
pet prosjekterer, tegner og monterer installasjoner i rustfritt stål, syrefast stål og aluminium over 
hele nordvestlandet. Westmek tar større ombygginger og alt vedlikehold på båtene ved landligge. 
Vi har fagfolk til sveising og elektrisk arbeid i tillegg til egen hydraulikk avdeling.
 Hoveddelen av produksjonen er lagringstanker, transportører og diverse oppdrag til verfts- 
industrien. Westmek leverer også tjenester til landbaserte anlegg.

Nøkkelpersonell med lang erfaring: 

• Maskinarbeid
• Sveising
• Skipselektronikk
• Innkjøp av reservedeler
• Innkjøp av stål og utstyr

Westmek

– en bedrift  i  
Ervik gruppen
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www.ervikhavfiske.no
havfiske@ervikhavfiske.no

Salgsselskap:

Arctic Linefish AS 
post@arcticlinefish.no

NO-6750 Stadlandet

Norway

Tel. +47 5785 9400

Fax: +47 5785 9401


