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Russland har valgt ny President og nok en gang kommer 
Presidenten fra Peter den Stores by og våre nærområder. Som 
styreleder i Gazprom har Dmitrij Medvedev i alle fall hatt nær 
kontakt med StatoilHydro de senere år i forbindelse med avta-
leinngåelse om utvinning av gass fra Sjtokman-feltet i Barents-
havet. Spørsmålene i næringslivskretser er som alltid mange ved 
valg av nye statsledere i store nasjoner, og man undres ikke minst 
på hvilken virkning valget vil få på utviklingen av forretnings-
sektor i Russland i årene fremover. President Medvedev har 
meddelt at større endringer i forhold til politikken utøvet under 
President Putins styringstid ikke vil finne sted. I så fall kan vi 
forvente en fortsatt positiv utvikling av de norsk-russiske næ-
ringslivsrelasjonene. 

I løpet av de siste 15 år er en rekke norske selskaper etablert i 
Russland. Vi ser frem til at også russisk industri får øynene opp 
for at det både er mulig og interessant å investere i Norge. I så 
henseende mener vi å være på linje med uttalelser fra President 
Medvedev som maner russisk industri til økt teknologisamar-
beid med bedrifter utenfor landets grenser. 

Både nordmenn og russere står imidlertid overfor store ut-
fordringer med å diversifisere handelen.  Om lag 70 % av norsk 
eksport til Russland er fisk og sjømatprodukter, og i løpet av 2007 
er Russland på nytt blitt et av de viktigste enkeltmarkedene for 
norsk fisk etter en del turbulente forhold i 2006. Russiske inn-
kjøpere avtok allikevel bare 10 % av all norsk sjømatproduksjon i 
fjor, mens EU importerer hele 60 % av den norske sjømatekspor-
ten. Russiske forbrukere setter pris på norsk fisk, og ved våre re-
gionbesøk i Russland får vi alltid henvendelser fra lokale aktører 
med ønsker om direkteimport av norsk sjømat. 

Dessverre er det bare et fåtall importører i Moskva og St 
Petersburg som så langt har de fleste lisenser for lakseimport. 
Det er vårt ønske at også regionenes Russland oppnår import-
tillatelser slik at russiske forbrukere får muligheten til direkteim-
port av norsk sjømat og til lave priser.

I 1977 utga den tidligere norske utenrikskorrespondenten i 
NRK i Moskva, Jahn Otto Johansen, boken ”Sovjet er ikke bare 
Moskva.”  Boken og reportasjene som fulgte åpnet øynene opp på 
mange nordmenn for at regionenes Russland representerer mye 
interessant og spennende. Handelskammeret arbeider i samme 
ånd for å stimulere norske bedrifter til aktivt å undersøke mar-
kedsmulighetene i Russlands regioner. I fjor ble det tilrettelagt 
for delegasjonsbesøk til Kaliningrad og Nizjnij Novgorod. I løpet 
av året vil vi realisere en delegasjonsreise til Krasnodar. 

Et økende antall delegasjoner fra russiske regioner vil i år 
besøke NRHK og dets medlemmer og vi legger også opp til 
videre forretningsreiser både til bedrifter i Nord–Norge og til 
Vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland som NRHK søker å 
få mer aktivt med i arbeidet med å etablere et levende nærinsgs-
livsmiljø mht Russland i Norge. I så henseende representerte 
besøket fra både St. Petersburg by sist høst og det nylig avlagte 
besøket fra Murmansk fylke solide milepæler på veien videre til 
et tettere næringsmessig samarbeid med vår nabo i Øst.  

Vi tror dessuten at slike initiativ er med på å utvide begge par-
ters horisonter og fjerne en del mentale sperrer fra den kalde kri-
gens dager. Dessuten bidrar ikke minst et økende antall turister 
som besøker respektive land til å fremme kunnskapene om den 
annen part. Med dagens mange direkte flyruter mellom Oslo og 
St. Petersburg og Moskva er avstandene korte og prisene lave, og 
vi er viss på at vi bare er vitne til et begynnende omfattende 
gjensidig samarbeid innen denne relativt nye sektoren. Det 
hevdes at hele 90 % av alle russere som reiser til de Nordiske land 
stopper i Finland. Vi har alle derfor noe å jobbe frem mot. Innen 
2020 har den russiske regjeringen meddelt at om lag 60 % av 
landets innbyggere skal kunne kategoriseres som ”middelklas-
se”. Den russiske middelklassen ønsker å reise, så her er det bare 
å brette opp ermene for å få ytterligere fart på den bilaterale rei-
selivsaktiviteten for å utnytte det store potensialet i Øst. 

En annen sentral, men noe mer langsiktig utfordring i arbeidet 
for økt handel mellom våre to land er behovet for direkte kom-
munikasjon på den annen parts språk. I Pomortiden utviklet 
man et eget pidginspråk, ”russenorsk”, for å kommunisere med 
hverandre. I dagens velutdannede samfunn bør vi kunne komme 
lengre. 

La oss derfor slå fast en ting. Russisk er et verdensspråk noe 
norsk aldri vil bli. Det er derfor i første rekke nordmenn som bør 
lære seg russisk. Det bør etter hvert bli slik i norsk næringsliv at 
når ledelsen skal stasjonere en bedriftsrepresentant i Russland så 
er det et krav at vedkommende behersker språket. Det er jo til 
sammenlikning sjelden man sender en markedsrepresentant til 
Frankrike uten at vedkommende behersker fransk. 

De nye lempningene i Nord med hensyn til arbeidsinnvand-
ring for potensielle russiske arbeidstakere vil forhåpentligvis 
også bidra til vesentlige forbedringer på dette området. Mange 
milliarder skal i årene fremover investeres i det Høye Nord, ikke 
minst på russisk side. Myndighetenes langsiktige mål i begge 
land er et felles arbeidsmarked i Nord. Den som behersker den 
annen parts språk, har et vesentlig fortrinn. Det gjelder også for 
nordmenn i arbeide for eksempel i et russisk oljeselskap i det 
Høye Nord!

I år er det 5 år siden Norsk-Russisk Handelskammer ble grunn-
lagt av 18 norske og 2 russiske selskaper. NRHK har i dag om lag 
140 medlemmer. 

Kammeret utvider nå sine aktiviteter til også å omfatte regel-
messige nettverkmøter ikke bare i Oslo og Moskva men også i 
St. Petersburg. Dette som følge av økt russisk oppmerksomhet 
fra regionen mot Norge, men også fra norsk industri mot St. 
Petersburg by, Leningrad og Kaliningrad fylker.

Vi ønsker dere god lesning og inviterer nye bedrifter til å slutte 
seg til Norges ledende bedriftsnettverk på Russland.

Jarle Forbord 
Daglig leder,  Norsk – Russisk Handelskammer

Samhandelen og dens utfordringer
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– Norsk og russisk handelsstatistikk 
gjenspeiler det faktum at til tross for at 
Norge ikke kan måle seg med Russland 
i størrelsen, så har landene en ganske lik 
eksportstruktur, sier sjeføkonom John 
Rogne i Innovasjon Norge. – Begge er rike 
på naturressurser, og ressursene utgjør en 
betydelig andel av landenes eksport. 

Dyrt
Mens fisk lenge har vært en av Norges 

mest tradisjonelle eksportvarer, har olje og 
gass gjort Norge til ett av verdens rikeste 
land og bidratt til sterk positiv utvikling 
i eksportstatistikken særlig fra slutten av 
90-tallet. Det var også gunstige verdens-
konjunktur som sørget for det. Men denne 
utviklingen har fått sine konsekvenser. 

– Utviklingen i olje- og gassektoren har 
ført til at også industriarbeiderne i andre 
sektorer har fått høye lønninger, sier John 
Rogne. – Produksjon som krever store 
arbeidskostnader, blir ofte ikke konkur-
ransedyktig per definisjon. 

Nisjeprodukter
Derfor flagger man i stadig økende grad 

produksjon ut av Norge. Produksjon som 
blir igjen i landet, blir mer spesialisert og 
nisjeorientert. 

Man satser på utvikling av sektorer 
som tåler et høyt kostnadsnivå. Og det 
er nettopp produksjon av disse sektorene 
som bør ta større andel av norsk eksport 
så lenge man ønsker å gi den norske øko-
nomien flere bein å stå på enn råvaresek-
toren alene.

Ser vi på norsk eksport til andre land, 
er det fortsatt olje og gass som preger sta-
tistikken. Deretter kommer tradisjonelle 
eksportvarer, herunder teknologiproduk-
ter, metaller og fisk. Tjenester kommer 
på tredjeplass. Norsk import fra utlandet 
handler også først og fremst om tradi-
sjonelle varer hvor transportmidler og 
maskiner tar lederplassen, mens tjenester 
kommer på andreplass. 

Annerledes med Russland

En helt annen situasjon har man i norsk-
russisk samhandel. Norsk eksport til 
Russland har i flere år nesten utelukkende 
vært dominert av fiskeeksport som i fjor 
stod for nesten 68 % av totalverdien mot 
57 % året før. Skipsutstyr, teknologipro-
dukter, maskiner og andre typer utstyr 
som kommer på andreplass, ligger sam-
tidig langt etter med kun 28 % av samlet 
eksportverdi. 

Til Norge selger Russland først og fremst 
metaller, aluminium og nikkel, som utgjør 
ca 69 % av totalimport. Deretter kommer 
petroleumsprodukter, ulike råvarer og til 
dels fisk.

Russland forbi Japan
Fra 2006 til 2007 økt norsk eksport 

til Russland med 1,35 % (målt i verdi). 
Samtidig økte russisk import til Norge 

med 14,68 %. Grafene viser et stort gap, 
men i virkeligheten er det ingen drama-
tikk. 

– Ubalansen skyldes nok at vi har fått en 
bratt økning i metallpriser på verdensmar-
kedet, mens prisene på fisk ikke har økt i 
like stor grad. Når brorparten av russisk 
import til Norge er metaller, blir ikke det 
overraskende, forklarer Rogne.

Det som likevel er spesielt for fjorårets 
utvikling er at Russland har gått forbi 
Japan og ligger nå på 11. plass blant 
Norges viktigste importland, og på 17.  
plass for samlet varehandel (dvs eksport 
og import). Norsk eksport kommer nok 
også å få et løft i framtiden, spår Rogne.

– Det er alle grunner til å tro at norsk 
eksportstatistikk i forhold til Russland 
kommer til å peke kraftig oppover når 
utbyggingen av Sjtokman begynner om 
noen år. ■

Handler i fisk og metaller
Tallene fra norsk-russisk samhandel i 2007 er klare. Det går 
oppover både med import og eksport, men handelen er fortsatt 
råvaredominert. 
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Tid for å så, tid for å høste
Etter å ha blitt forsømt i mange år begynner det russiske landbruket å reise seg igjen. Bran-

sjen trenger sårt moderne utstyr som i stadig økende grad importeres fra utlandet. 
For noen år siden var det vanskelig å 

forestille seg en bransje som hadde flere 
problemer enn denne sektoren i russisk 
næringsliv. Foreldet utstyr, stadig mins-
kende produksjon, nesten totalt fravær av 
utenlandske investeringer, lav prestisje og 
landets laveste lønninger, – alt dette var 
en realitet i russisk landbruk på 90-tallet. 
Mens økonomien generelt skjøt fart fra 
slutten av tiåret, stod tiden nesten stille på 
landsbygda. 

Etter å ha innsett at bransjen ikke kom 
ut av krisen uten hjelp, besluttet den 
russiske regjeringen å bruke en del av ol-
jeinntektene på landbruket. Et nasjonalt 
program ble lansert i 2006 og omfatter 
flere tiltak som skal stimulere til positiv 
utvikling i landbruket, blant annet ved 
bygging av moderne boliger på lands-
bygda for å tiltrekke arbeidskraft, leasing-
programmer, gunstige lånevilkår for land-
bruksbedrifter og rentesubsidiering.

Behovet langt fra dekket
Tiltakene begynner å gi resultater. I de 

siste to årene har andelen lønnsomme bed-
rifter i bransjen økt fra 58 % til 73 %, 
mens avkastningen økte fra 7 % til 15 %, 
ifølge det russiske landbruksministeriet. 
Import av landbruksmaskiner og utstyr 
har i de senere årene økt med 150 %-200 % 

årlig, ifølge Sojuzagromasj, den russiske 
foreningen for produsenter av landbruks-
utstyr. 

Men mye gjenstår. Lønningene i land-
bruket stiger, men de utgjør fortsatt bare 
halvparten av gjennomsnittet i andre bran-
sjer. Sektoren trenger også moderne utstyr. 
Dekningsgraden er på 48 % for traktorer 
og på mellom 50 % og 70 % for ulike inn-
høstingsmaskiner. Mye av utstyret som 
brukes i dag er i tillegg foreldet og slitt. 

Russiske kunder, i hvert fall de som har 
råd, velger ofte utenlandsk utstyr framfor 
russisk på grunn av lavere drivstofforbruk, 
større effektivitet, brukervennlighet og på-
litelighet. Russiske maskiner går i snitt tre 
ganger oftere i stykker enn utenlandske, 
ifølge en rapport fra det russiske land-
bruksministeriet. Russiske produsenters 
største argument – billige priser – gjelder 
heller ikke lenger. Grunnet økte strøm- og 
metallpriser i det russiske markedet har 
også prisene på russiskprodusert utstyr 
gått kraftig opp. 

Vil ha investorer
Russiske produsenter av landbruksutstyr 

som føler seg truet av økt import, har gjen-
tatte ganger foreslått at regjeringen øker 
importavgiftene på maskiner og utstyr for 
å demme opp for de utenlandske konkur-
rentene. Beslutningen om en slik avgifts-
økning er ennå ikke tatt. Derimot foreslår 
regjeringen å senke avgiftene på kompo-
nenter og reservedeler til landbruksmas-
kiner for å stimulere utenlandske selska-
per til å etable re pro duksjon i landet. Dette 

skal i særlig grad gjelde for utstyr som 
ikke produseres i Russland fra før. 

For noen år siden ble en lignende ord-
ning med suksess lansert i bilindustrien 
med det resultatet at BMW, Ford og flere 
andre kjente bilmerker startet produksjon 
i Russland. I tillegg har mellom ti og tolv 
andre bilprodusenter planer om å gå inn 
i det russiske markedet. Nå ønsker man å 
gjenta denne suksessen i landbruket. 

Kverneland blant de første
Flere utenlandske produsenter av land-

bruksutstyr har allerede etablert seg i Rus-
sland. Ifølge rapporten fra det russiske 
landbruksministeriet finnes det cirka 10 
landbrukssamforetak i Russland. Tyske 
Ama zone var en av de første som etablerte 
produksjon i Samara, men i 2007 startet 
også norske Kverneland en montasjefa-
brikk i Lebedjansk i Lipetsk fylke (ca 500 
km sør for Moskva). Fabrikken som fore-
løpig holder til i leide lokaler, kostet Kver-
neland rundt en halv million euro. Her 
setter tolv russiske ansatte sammen Air-
seeders, en type direktesåmaskiner. Med 
denne satsningen har Kverneland respon-
dert raskt på markedets krav. 

– Vi har allerede sett trenden og følger 
utviklingen nøye. Min vurdering er at 
Kverneland har slått til på et helt riktig 
tidspunkt og kommer til å være en del av 
denne utviklingen i årene framover, sier 
Mats Tykesson (43), administrerende dire-
ktør i Kverneland Group CIS. – Det er klart 
at de produkter som vi fortsetter å importe-
re kan bli dyrere og kanskje mer vanskelig 

RUSSISK LANDBRUK-2008: 
Av cirka 30 000 kolkhozer, sovk-

hozer og andre landbruksselskaper 
på 1990-tallet har kun halvparten 
overlevd fram til 2006. Noen ble 
slått konkurs, andre fusjonerte 
eller ble kjøpt opp av større land-
brukskonserner. I 2006 var det 
413 statseide og 318 privateide 
landbrukskonserner i Russland. 

Russlands 300 største lands-
bruksbedrifter står i dag for 
28,8 % av produksjon, dobbelt så 
mye som for 10 år siden. Konso-
lideringen gjør at de får økte 
ressurser, blant annet til innkjøp 
av utstyr, og situasjonen i sektoren 
begynner å forbedre seg. 

Kilde: Russlands landbruksmin-
isterium.

PÅ VEI OPP: Landbruket i Russland er i en positiv utvikling noe som gir gode muligheter til 

utstyrsleverandører. 
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å få inn. Men når det først skjer, håper jeg 
at vi da skal ha et bra lokalt alternativ.

I Russland for Russland
Kverneland startet eksport til Russland 

alt på slutten av 80-tallet, og i 2005 etab-
lerte de et salgs- og markedsføringskontor 
i Zelenograd i Moskva fylke. I dag sørger 
et tredvetalls russere, en italiener og en 
svenske for at norsk landbruksutstyr blir 
et selvskrevet valg for bøndene i landets 
alle kanter. Mats Tykesson, som overtok 
ledelsen av Kverneland Group CIS i fjor, 
har jobbet i Kverneland siden 2002 og 
har lang internasjonal erfaring fra før fra 
Husqvarna. 

Siden august i fjor ble Russlandsteamet 
også styrket med en ny prosjektleder, ita-
lienske Alfredo Pedetti som tidligere har 
representert Kvernelands interesser i SUS. 

Tykesson forteller at fabrikkens belig-
genhet ble valgt ut fra dens strategiske 
posisjon midt i Tsjernosem-området (Rus-
slands mest fruktbare svartjordsområ-
der), men ikke minst på grunn av den 
positive holdningen selskapet ble møtt 
med fra ministeriets og utleierens side. 
Det at Lipetsk fylke har en spesiell økono-
misk sone, kan på et senere tidspunkt også 
kom-me selskapet til nytte. 

Han understreker at etableringen av fab-
rikken var en meget viktig milepæl i sel-
skapets markedsaktiviteter i Russland. 

– Når vi ligger så nært til vårt marked, er 
det mye lettere for oss å justere mot sving-
ninger, samt at vi kan levere den type 
maskiner som Russland etterspør. Men vi 
har også gitt et tydelig signal om at 
Kverneland har som mål å jobbe i Russland 
og for Russland, og ikke bare være en im-
portør.

Økende tall
Kvernelands virksomhet i det store na-

bolandet i øst utgjør ikke en stor del av 
konsernets totalomsetning, men vokser 
stadig. Fra 2006 til 2007 økte Russlands-
omsetningen fra 17 til 23 millioner euro. 

For snaue 20 år siden var Kverneland 
mest kjent for sine ploger og til dels så-
maskiner som ble solgt i Russland. Men i 
dag er sortimentet betydelig utvidet. Om 
lag 35 % av Kvernelands salg i Russland 
er såmaskiner, resten fordeles mellom 
gressmaskiner, sprøyter og ploger. Sam-
menlignet med andre importører holder 
selskapet fortsatt en ganske høy markeds-
andel på jordbearbeidingsmaskiner, sær-
lig ploger. 

– Vi begynner også å øke vår markeds-
andel av gressmaskiner, men har ennå 
en lang vei å gå. Her stimuleres etterspør-
selen etter våre produkter av en meget 
sterk utvikling i meierisektoren, forteller 
Tykesson.

Lån og langsiktighet 
Ifølge Tykesson er russiske kunder ofte 

avhengige av banklån for å ruste opp pro-
duksjonen. Mange, og særlig små og mel-
lomstore bedrifter, sliter fortsatt med å 
oppnå lån i bankvesenet. Dette får følger 
for det norske selskapet. 

– Vi ser at kunder fortsatt har store pro-
blemer med å oppnå lån og det fører ofte 
til kanselleringer av ordrer, innrømmer 
Kvernelands sjef i Russland. 

For å sikre en alternativ og stabil fi-
nansiering anvender Kverneland GIEKs 
eksportlån for samtlige større distributø-
rer, noe selskapet er veldig fornøyd med, 
ifølge Tykesson. Planleggingen i Russland 
kan til tider imidlertid bli vanskelig.

– Her er det ikke lett å forutsi hva som 
skal skje og når det skal skje, sier Mats Ty-
kesson diplomatisk. – Det gjelder alt fra 
betalinger til ordreplasseringer. Du er der-
for nødt til å se på utviklingen i et lengre 
tidsperspektiv. Hvis du fokuserer bare 
måned for måned, får du store problemer.

Positivt
Når det gjelder framtidsplaner, er Tyke-

sson av den realistiske typen.

– Den russiske landbrukssektoren er i 
dag definitivt inne i en positiv utvikling, 
men man bør huske på at landbruket i 
hele verden har opplevd enorme svingnin-

ger, sier han. – Prisene på det 
som produseres har ofte mer 
enn fordoblet seg. Anvendelse 
av bioenergi, minskende ressurser og 
klimaendringer gjør at landbrukets 
rolle igjen er blitt meget viktig. Alt dette 
skjedde i løpet av 2007, slik at vi har gått 
fra lavtrykk til høytrykk på relativt kort 
tid. 

Stort potensial
En annen norsk bedrift som høster 

inntekter fra salg av landbruksutstyr i 
Russland er TKS Mekaniske på Nærbø, 
medlem  i NRHK. Siden 1999 har firmaet 
levert potetsettere og -høstere til flere rus-
siske områder. Og i 2006 inngikk TKS en 
avtale med en stor distributør i Moskva 
som markedsfører Underhaug potetmas-
kiner i 9 regioner. 

– Å gå inn i Russland var ganske natur-
lig, og sammen med Kina, er Russland i 
dag det land hvor vi ser det største po-
tensialet, bekrefter eksportsjef Magnus 
Rovik ved TKS Mekaniske. – Behovet for 
modernisering av landbruket er stort, og 
det at russiske myndigheter prioriterer 
dette området i de neste årene, øker mu-
lighetene for salg av våre produkter. ■

OM KVERNELAND:
Verdens ledende 

leverandør av land
bruksmaskiner. Per 
2007 er selskapet etablert i 22 land 
og eksporterer til mer enn 60 land. 
Gruppens varemerker er Kverne
land, Accord, Vicon, Taarup og 
Rau. Kverneland sysselsetter cirka 
2 600 ansatte omkring i verden. 

I Russland er Kverneland re
presentert med et salgskontor i 
Moskva fylke (Kverneland Group 
CIS) samt en montasjefabrikk i 
Lebedjansk i Lipetsk fylke (Kverne
land Group Manufacturing Lipetsk). 
Kilde: Kverneland Group

OM TKS 
MEKANISKE: 
Etablert i 2004 og er 

en del av TKS AS, som 
består av fire forskjellige produk
sjonsfirmaer. Firmaets mest kjente 
produkter er Underhaug potetmaski
ner som selges i alle land i Europa, 
NordAmerika, Australia, Kina og 
Russland. TKS Mekaniske har ca 
70 ansatte. Kilde: TKS Mekaniske

Mats Tykesson, administrerende direktør,  

Kverneland Group CIS
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Fiskeoppdrett er for tiden på mote i Russ-
land. Regjeringen har satt seg som mål å for-
doble produksjonen av oppdrettsfisk innen 
2012.

Oppskrift på fiskeoppdrett

Russere spiser stadig mer fisk. På mindre enn fire år har fiske-
konsumet ifølge det russiske landbruksministeriet økt med 
60 %, fra 10,2 kilo rundvekt per person i 2002 til 17 kilo i 2006. 
Likevel ligger russerne fortsatt langt etter sammenlignet med 
nordmenn som årlig konsumerer 43,6 kilo. Det er ingen tvil om 
at fisk skal stå på agendaen i Russland i årene fremover. Nå 
handler det mest om hvilken nasjonalitet fisken skal ha.

Laks og luksus 
Bare for om lag ti år siden var laks og ørret luksusmat for de 

fleste russere. De røde, skinnende skivene var ikke lett å få tak 
i, og prisene var høye. I dag selges både laks og ørret i de fleste 
russiske butikker, i flere varianter, frossen og fersk, saltet og røkt, 
og til overkommelige priser. For det meste er det norsk laks og 
ørret som omsettes.

Russland importerer ca 86-100 tusen tonn laks og ørret hvert 
år, ifølge analyseteamet i selskapet Norge Fish som er en av 
Russlands ti ledende importører av norske fiskeprodukter og er 
medlem i NRHK. Brorparten kommer fra Norge. I flere år har 
Russland vært ett av Norges viktigste eksportmarkeder, herun-
der for oppdrettsfisk. I 2007 konsumerte russere 78 tusen tonn 
av norsk laks og ørret, herunder nesten halvparten av all norsk 
oppdrettsørret. 

Men nå ønsker russiske myndigheter å rette oppmerksomhet 
mot utvikling av innenlands oppdrett.

Langt tilbake
Mens oppdrettsproduksjonen av fisk øker i gjennomsnitt med 

11 % per år på verdensbasis, utgjør veksten i Russland om lag 5 % 
per år. Bransjen ble satt langt tilbake i de turbulente 1990-årene, 
og i dag produserer Russland bare ca 115 tusen tonn oppdretts-
fisk, som utgjør en tredje del av produksjonen i 1991. Ørret og 
laks utgjør 10 % av den totale produksjonen, eller ca 10,9 tusen 
tonn i 2006. Til sammenlikning, produserte Norge hele 683 tusen 
tonn laks og ørret samme år. 

Det var først i 2006 at utvikling av oppdrettsnæringen for alvor 
ble satt på agendaen som en del av landets nasjonale program 
for utvikling av landbruket. Ett av tiltakene er innføring av sub-
sidierte rentesatser for fiskeoppdrettsselskaper for modernise-
ring av oppdrettsanlegg, innkjøp av settefisk og så videre. Ren-
tesubsidieringen kan vare inntil 8 år. 

Også regelverket skal forbedres. Den russiske Dumaen skal 
foreta vesentlige endringer i regelverket om landets fiskeriressur-
ser, samt utarbeide og vedta en Lov om akvakultur. Myndighe-
tene planlegger også å endre satsene for utnyttelse av fiskerires-
surser, dersom fisken skal bearbeides i Russland. 

Store forhåpninger
Målet er å fordoble produksjonen av oppdrettsfisk i Russland 

innen 2012. Hovedfokus vil høyst sannsynlig bli rettet mot opp-
drett i ferskvann, hvor ørret står høyt på agenda. 

– Russland skal uten tvil satse på ørret, som er ferskvannsfisk, 
mener Timur Mitupov som leder analyseteamet i Norge Fish. 
– Dette fordi Russland har altfor få steder med saltvann som eg-
ner seg for lakseoppdrett.

Nesten 70 % av all oppdrettsørret i Russland kommer fra Ka-
relen, en russisk republikk som grenser til Leningrad fylke og 
Finland. I Leningrad fylke, hvor 95 % av all fiskeoppdrett også 
dreier seg om ørret, ønsker man imidlertid å avansere fra andre-
plass og bli størst på ørretoppdrett i Russland. Allerede i 2010 skal 
det produseres 5 tusen tonn ørret i denne regionen mot dagens 
knapt tusen tonn.

– I Leningrad fylke finnes 700 innsjøer som er egnet for fis-
keoppdrett, sier seniorrådgiver Nikolai Popov i regjeringen i 
Leningrad fylke som har ansvar for utredning av spørsmål rela-
tert til akvakultur. – Vi har vitenskapelig materiale som beviser at 
det kan produseres store volum fisk i regionen. 

Det er ikke bare Leningrad som setter fiskeoppdrett på agenda-
en. Flere steder, fra Murmansk til Krasnodar, snakkes og skrives 
det om en fiskeoppdrettsboom som er rett rundt hjørnet. Betyr 
det at norske fiskeeksportører må begynne å bekymre seg?

Ikke betydelig
Ingelill Jacobsen som inntil nylig var utsending for Eks-

portutvalget for fisk i Russland og er styremedlem i NRHK 
sier at det er positivt at Russland også satser på fiskeoppdrett. 
Hovedmålsetningen må være å øke det totale fiskekonsumet i 
Russland, det vil gi helsemessige gevinster for landet og befolk-
ningen, understreker hun.

Jacobsen tror at det er plass til alle i markedet og anser ikke 
landets egen oppdrettsfisk som en konkurrent, men snarere at 
kjøttnæringen er hovedkonkurrent for både norsk og russisk fisk. 
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FORDOBLING: Russiske myndigheter ønsker å fordoble produk

sjon av oppdrettsfisk i landet innen 2012. 
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På jakt etter teknologi
Russiske myndigheter vil 

fordoble produksjonen i fiske-
oppdrettsbransjen i løpet av 
fem år. Eksperter er imidlertid 
skeptiske til at dette lar seg 
gjøre så pass fort. 

– Vi kan neppe forvente 
en rask eksplosjon i produk-
sjonen, sier Timur Mitupov 
i Norge Fish. – Det tar altfor 
lang tid å etablere fiskeopp-
drett, anskaffe alle nødvendige 
tillatelser og lisenser fra re-
spektive etater og gjennomfø-
re en teknisk og biologisk 
undersøkelse som skal danne 
grunn lag for igangsetting av 
slik virksomhet. 

I tillegg til de byråkratiske 
hindringene skorter det ennå 
mye på en del andre ramme-
vilkår. Det finnes ikke lov-
festede skattefordeler eller an-
dre økonomiske incentiver for 
nystartede bedrifter. Bedrif-
tene har ikke tilstrekkelig yngel 
og settefisk, samt at de mang-
ler kvalifisert personale, mo-
derne utstyr og teknologi. Det 
er her norske erfaringer og 
utstyr kan komme til nytte. 

Ikke bare import
Det var først i 2005 at russis-

ke myndigheter satte spørs-
målstegn ved kvaliteten på 
norsk oppdrettsfisk. Men selv 
om russerne har merknader til 
oppdrettsfisk, vil de gjerne ha 
norsk oppdrettsteknologi. 

– Relasjonene mellom våre 
to land innen fiskerisektoren 
bør ikke bare begrense seg til 

import av norsk fisk til Rus-
sland, slår fast seniorrådgiver 
Nikolai Popov i regjeringen i 
Leningrad fylke. – Vi ser for oss 
fellesprosjekter som kan være 
rettet mot produksjon av fis-
keoppdrettsutstyr,  etablering 
av fiskeoppdrett og utveksling 
av teknologi. Østersjøen er i så 
fall et aktuelt satsningsområde 
for oss, sier han.

Leningrad fylke og Nordland 
fylkeskommune har allerede 
innledet en dialog om eventu-
elt samarbeid innen akvakul-
tur. Flere muligheter ble drøf-
tet, og partene har kommet til 
enighet om de mest aktuelle 
satsningsområdene. 

– Fra norsk side kan vi først 
og fremst tilby teknologi og 
utstyr samt kompetanse og 
kunnskap innen miljø, fiske-
sykdommer, fôrutvikling, pro-
duksjonsstyring og forvaltning, 
sier rådgiver Olav Nyholmen i 
Nordland fylkeskommune.

Skeptisk
Når russerne inviterer nord-

menn til å investere i russiske 
oppdrettsforetak, blir forslaget 
ikke møtt med særlig stor be-
geistring fra norsk næringsliv. 

– Situasjonen med utesten-
gelse av norske oppdrettere og 
eksportører viser at Russland 
er et usikkert marked, sier 
Svein Ruud, administrerende 
direktør i Troika Seafood. 

– Derfor anser jeg det som 
svært lite sannsynlig at norske 

aktører involverer seg dypere i 
Russland.

Et annet forslag fra russerne 
er at også norske utstyrpro-
dusenter bør oppsøke det rus-
siske markedet med tanke på å 
etablere lokalproduksjon.

– Norsk fiskeoppdrettsutstyr 
vil kanskje ikke bli brukt i 
Russland i en meget utstrakt 
grad på grunn av høye priser, 
mener Popov. – Vi er imid-
lertid klare til å diskutere mu-
ligheter for å etablere produk-
sjon av slikt utstyr i Russland 
sammen med norske kollegaer.

Harald Jelsa ved AKVA 
Group som er verdens ledende 
produsent av utstyr for fiske-
oppdrett og medlem i NRHK, 
sier at det er for tidlig å snakke 
om slik produksjon i dag. 

– Vi har fått flere forespørsler 
om eksport og hatt fire delega-
sjoner fra Russland på be-søk 
hos oss bare i fjor, men så langt 
har dette ikke resultert i noe 
konkret, forteller Jelsa.

Produksjon kan komme  på 
tale når tiden er moden og næ-
ringen har nådd et omfang som 
tilsier slik etablering, forklarer 
Jelsa og legger til at selskapet 
har vært gjennom det samme i 
andre deler av verden. 

Seriøse forespørsler
Harald Jelsa understreker 

samtidig at AKVA Group 
følger utviklingen i Russland 
nøye.

– Det er helt klart at når 
det satses på fiskeoppdrett i 
Russland, må vi følge med i 
utviklingen både innenlands 
og langs kysten. Flere områder 
i Russland egner seg etter vår 
oppfatning utmerket for fiske-
oppdrett. 

Jelsa etterlyser dermed seri-
øse forespørsler fra Russland. 

– Vi leverer ikke bare utstyr, 
men også kompetanse og kun-
nskap om hvordan man skal 
operere utstyret for å oppnå 
best mulige resultater. Kun 
etter at man har studert mar-
kedet og sett hvordan det går, 
kan vi snakke om neste skritt. 
Mottar vi seriøse forespørsler 
med detaljerte og klare beskri-
velser av behovene, er vi klare 
til å se på mulighetene. ■

Hun ser derfor lyst på framtiden.

– Tidens trender, som økt fokus på helse og sunnhet er imidler-
tid til fordel for fiskerinæringen, sier hun.

Russere mener heller ikke at norsk fiskeeksport vil bli skadet 
som resultat av satsningen på fiskeoppdrett i Russland.

– Jeg tror ikke at norsk import kommer til å minske i særlig grad 
som resultat av satsningen på akvakultur i Russland, mener seni-

orrådgiver Nikolai Popov og får støtte av sin norske 
kollega, rådgiver Olav Nyholmen fra Nordland fyl-
keskommune. Nyholmen tar samtidig et forbehold 
om at det i dag er vanskelig å se hvilke konturer russisk satsning 
på fiskeoppdrett vil få i årene fremover. 

–Det vil nok fortsatt være betydelig etterspørsel etter norsk 
sjømat i Russland, men omfanget av etterspørselen er det vanske-
lig å spå om, sier Nyholmen. ■

FØLGER MED: Eksportsjef 

Harald Jelsa ved AKVA 

Group ser imot til å få 

seriøse henvendelser fra 

Russland. 
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Høyt trykk i mediesektoren Det russiske mediemarke-
det vokser så det suser. To av 
Norges største medieaktører 
nyter godt av veksten, hver på 
sin måte.

Den rivende veksten i russisk medie-
bransje skyldes økende reklameinveste-
ringer. Siden 2001 økte disse med 30 % i 
snitt hvert år, ifølge De russiske kommu-
nikasjonsbyråenes interesseorganisasjon 
AKAR. Ekspertene spår at veksten vil 
fortsette i årene framover, dog noe lang-
sommere enn før, med ”kun” 15 % årlig. 

Verdien på det russiske mediemarke-
det anslås samtidig å ligge på litt over 6 
milliarder dollar (i 2006) noe som bare 
er 1 milliard mer enn verdien av medie-
markedet i Norge. Tatt i betraktning at 
Russland er 30 ganger større enn Norge (i 
befolkningstall) er det åpenbart at bran-
sjen har et enormt potensial.

Flere oppkjøp
I tillegg til reklameveksten har bransjen 

i det siste opplevd flere viktige fusjoner, 
oppkjøp og alliansedannelser. Store medi-
ehus blir enda større, mens de i sin tur 
blir kjøpt opp av tunge aktører fra andre 
bransjer. Flere av Russlands olje-,  metall- 
og bankselskaper har i de senere årene 
lagt profilerte mediehus til sin portefølje. 
Dette har de råd til, fordi prisen på mange 
medieselskaper er forholdsvis marginal 
sammenlignet med gigantenes primære 
aktiva. 

Gazprom har skaffet seg et mediehus, 
Gazprom Media, som i dag er ett av 
Russlands største medieselskap. Andre 
markedsledere er PromSviazKapital, eid av 
investeringsgruppen med samme navn, 
samt A-pressens russiske samarbeidspart-
ner ProfMediaGroup,  som eies av en av 
Russlands rikeste menn, Vladimir Potanin.

Utlendinger har også sneket seg inn på 
topplisten, men det er først og fremst tryk-
 te medier som har trukket til seg deres in-
teresse. Etter fusjonen med InterMedia-
Group fant franske Hachette Filipacchi 
seg blant Russlands topp fem utgivere av 
magasiner og aviser, tett fulgt av tyske 
Bauer og Burda. 

Men også nordiske medieselskaper har 
gjort det bra i Russland. Finske Sanoma 
har satset på glansmagasinmarkedet så-
pass aktivt at de rykket opp på syvende 
plass på listen over Russlands ti ledende 
utgivere. Svenske Bonnier har gjennom-
ført en mer beskjeden, men vellykket in-
vestering i næringslivsavisen Delovoj 
Peterburg allerede i 1997. I 2005 kom 

svenske Metro på det russiske markedet. 
Siden 90-tallet har også norske A-
pressen høstet annonseinntekter fra sin 
storsatsning i Russland, Avishuset 
Komsomolskaja Pravda, og i 2006 kom 
Schibsted på banen, begge selskaper med-
lemmer i Norsk-Russisk Handelskammer. 

Smart å gå mot strømmen
Mange ble overrasket i 2007, fordi mens 

alle andre kjøpte seg inn, solgte Norges 
største investor i russisk mediesektor, A-
pressen, seg ut av Komsomolskaja Pravda 
og alle andre aviser i Russland hvor de 
hadde eierandeler.

Det har A-pressen ikke angret på. For 
det første fordi avkastningen fra investe-
ringen i en av Russlands mest leste aviser 
var på nesten 29 %. For det andre, fordi 
riksdekkende aviser i Russland etter hvert 
begynner å tape popularitet, noe som 
i Russland også delvis skyldes distribu-
sjonsproblemer. I fjor gikk leserantallet 
ifølge TNS Gallup Media ned med i snitt 
14,1 % for Russlands åtte største aviser. 
Komsomolskaja Pravda utgjorde ikke noe 
unntak. 

Kvalitet som selger
Tradisjonelt trykkes avisene i Russland i 

svart-hvitt, i tillegg varierer kvaliteten mye 
fra fylke til fylke. Men markedsutviklingen 
tvinger avisene til å kjempe for leserne og 
ikke minst for annonsørene. Stadig flere 
aviser går derfor over til fargetrykk og til 
mer leservennlig format. De øker antall 
sider, og satser på flere innstikk. Denne 
utviklingen passer A-pressen godt. I stedet 
for å eie russiske aviser satser det norske 
konsernet på å trykke dem.

Et tresifret millionbeløp i norske kroner 
ble investert i trykkerier i millionbyer 
som Moskva, Voronezj, Jekaterinburg, No-
vosibirsk og Nizjnij Novgorod. For et par 
måneder siden leverte rotasjonspressene i 
trykkeriet i Tsjeliabinsk sine første aviser. 
Og nå står et nytt trykkeri i Krasnodar 
for tur som alene kommer til å koste A-
pressen rundt 60 millioner kroner.

Tjener gode penger
I dag sysselsetter A-pressens russiske 

trykkerier om lag 370 ansatte. I markedet 
konkurrerer de med den russiske stat som 
fortsatt har ca 3000 store og små trykke-
rier spredt rundt om i landet, samt med 
et stadig økende antall private aktører. 

Noen av disse er ikke å betrakte som 
seriøse konkurrenter, andre befinner  seg i 
samme vektklasse. Men norske trykkerier 
tar utfordringen.

– Vi satser på å oppdatere teknologien 
fortløpende, forteller Eirik Bogsnes (28), 
som siden januar 2008 er ansatt som 
administrerende direktør i A-pressen 
Eastern Europe AS. – Mange av de tra-
disjonelle trykkerier i Russland er lite 
fleksible, og har begrenset fargekapasitet. 
Våre trykkerier har færre ansatte, høyere 
effektivitet og moderne utstyr. Dette gjør 
at vi tjener gode penger i Russland.

Det er det ingen tvil om. Fra 2006 til 
2007 økte omsetningen i russiske tryk-
kerier med 25-30 %, og driftsresultatet 
holder seg stabilt på 20 %.

Nye aktører
Trass i avisenes minskende lesertall har 

trykkerier i Russland fortsatt nok å gjøre. 
Ifølge Det føderale byrået for trykkvirk-
somhet og massemedia er det registrert 
33,5 tusen dags- og ukeaviser i Russland, 
men det reelle antallet ligger på ca 17-18 
tusen. Årsaken til en såpass ufullstendig 
viten om bransjen ligger for øvrig i gam-
meldagse metoder som det russiske statis-
tikkbyrået fortsatt bruker for innsamling 

HØYT TRYKK: Apressens trykkerier i 

Russland tjener gode penger takker være 

veksten i landets mediemarked, forteller 

adm.direktør Eirik Bogsnes i Apressen 

Eastern Europe AS
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av informasjon. Bransjen selv har heller 
ikke utviklet et system for innsamling og 
analyse av slik informasjon. 

Tradisjonelle aviser er i de senere 
årene konfrontert med en ny utfordring, 
nemlig gratisavisene, som i Russland har 
et samlet månedsopplag på 35 millioner 
eksemplarer. Foreløpig utgjør de kun 1 % 
av markedet, men det er ingen tvil om at 
andelen kommer til å fortsette å vokse. 

Gratisavisene er det mediet som opp-
lever størst vekst internasjonalt. Trass i 
at de enda ikke har slått til i Norge, har 
de i Danmark lagt beslag på halvparten 
av markedet. Utviklingen er også positiv 
i land som Frankrike, Spania og Litauen, 
hvor Schibsted for noen år siden lanserte 
sitt gratisaviskonsept. Og i 2006 skrev 
russiske aviser om at det norske medie-
konsernet hadde kjøpt en egen ”bydel” i 
Russland. 

”Norsk bydel” i Russland
Gratisavisen Moj rajon (”Min bydel”) 

distribueres i St. Petersburg og i Moskva 
og har 160 ”innbyggere”, eller ansatte. 
Totalt har Schibsted investert 5 millioner 

euro i denne avisen. Ifølge undersøkelsen 
gjennomført av TNS Gallup i 2007 hadde 
Moj rajon høyest lesertall i St. Petersburg, 
ved å ha utkonkurrert svenskeide Metro 
og den renommerte russiske ukeavisen 
AiF (Argumenter og Fakta). 

– Mens opplaget i St. Petersburg er på 
430 tusen, er lesertallet 787 tusen, det vil 
si at vi har to lesere per kopi. Dette er en 

ekstremt høy koeffisient for 
en gratisavis i Russland, sier 
prosjektleder Bernhard Mohr 
(29) i Schibsted ASA som er ansvarlig 
for daglig oppfølging av virksomhetene i 
Russland. Utdannet filolog med hovedfag 
i russisk og tidligere Schibsted-trainee har 
Mohr nå kommet tilbake til gamle trakter 
i Apotekergaten etter ett års utplassering 
i Moskva som viseadministrerende direk-
tør i Moj rajon. Prosjektet i Russland 
styres nå lokalt av russiske ledere, og er i 
gode hender, ifølge Mohr.  

Det handler ikke bare om gode hender, 
men også om gode penger. Russiske an-
nonsører begynner å skjønne tallenes tale, 
forteller Mohr. I Russlands nest største by 
er avisen i ferd med å nå break-even. Når 
det gjelder Moskva, er målet å gjøre Moj 
rajon til en av de tre ledende avisene samt 
å gå i null i 2010 – drøyt tre år etter full 
lansering. 

Suksessfaktorer
De to norske medieselskapene har gjort 

det bra i det russiske markedet takket være 
en utrolig reklamevekst.  Men det var også 
andre faktorer som spilte inn.          (forts.)

GOD INVESTERING: Satsning på gratis

avismarkedet i Russland vil bringe inn 

flere annonsekroner for Schibsted, ifølge 

prosjektleder Bernhard Mohr.
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Selmer is one of the largest 
and most recognised law 
firms in Norway. Our multi-
disciplinary team consists of 
lawyers as well as strategic 
and financial advisors.

We are expanding and are 
moving to Tjuvholmen in Oslo 
September 2008.

Cross-border legal assistance
- Selmer works both ways

     

Our Russia team includes 8 dedicated lawyers working at 

of business in Norway. We work both ways!
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– Vårt fremste fortrinn i 
Russland er at vi har kunnet 

utnytte den industrielle kompe-
tansen vi har i Norge, forteller Bogsnes. 

Mens A-pressen hadde teknologi som 
trumfkort, var det erfaring fra andre mar-
keder utenfor Skandinavia og den men-
neskelige faktoren som var viktigst for 
Schibsted i Russland.

– Etter å ha lansert og utviklet de mest 
leste avisene i Frankrike og Spania (20 
Minutter) på begynnelsen av 2000-tallet 
har vi opparbeidet erfaring og kompe-
tanse innen gratisaviser. I tillegg var det 
avgjørende at vi fant en lokal ledelse som 
deler vår forståelse av mediebusiness og 
redaksjonelle prinsipper, sier Bernhard 
Mohr om sin russiske samarbeidspart-
ner. Gründer og administrerende direk-
tør Grigorij Kunis eier ca. 20 % av aksjene 
i Moj rajon.

Utsikter… 
Historien om A-pressens eventyr 

i Russland skriver seg fra 90-tallets 
Murmansk, da konsernet gikk inn i et 
leasingprosjekt med et lokalt statseid 
trykkeri, med nestleder i styret i NRHK 

Reidar Karlsen ved roret. Man startet 
med trykk, og slutter med trykk?  

– Nei, nei, protesterer Bogsnes. – Vi 
slutter ikke med trykk, vi fortsetter. Vi 
skal ekspandere voldsomt, vi skal utvikle 
både de eksisterende trykkeriene og byg-
ge nye, altså, vi skal trykke på trykk, ler 
den tjueåtteårige bergenseren som er kon-
sernets yngste toppleder. – Om fem år er 
norske A-pressen Russlands største av-
istrykkonsern, med ti trykkerier i full 
drift, lover han.

På sin side har Schibsted ingen ambi-
sjoner om å konkurrere med Russlands 
ledende medieselskaper, men... 

– For Schibsted har investeringen i Moj 
rajon også vært et brohode til å bli bedre 
kjent med markedet og undersøke andre 
forretningsmuligheter. Foreløpig er vår 
oppgave å få Moskva-satsningen opp 
og stå. Det neste logiske steget for Moj 
rajon vil være å se på millionbyene, sier 
Bernhard Mohr diplomatisk.

… og utfordringer
Det går ikke alltid prikkfritt å drive bu-

siness i Russland. 

Og byråkratiske hindringer nevnes 
– som alltid – først.

– Det er utrolig hvor mange papirer 
man må forholde seg til. Vi har byråkrati 
i Norge også, men det finnes en god del 
gamle regler i Russland som med fordel 
kunne blitt avskaffet, sier Eirik Bogsnes. 
– Det å finne kvalifisert personell er også 
blitt en utfordring, både fordi vi må kon-
kurrere med andre arbeidsgivere og fordi 
lønningene stiger mye fortere enn infla-
sjonen. Samtidig sier Bogsnes som lærte 
russisk i Forsvaret, at det å kunne språket 
er en stor fordel. 

– Det går helt fint å jobbe i Russland 
som nordmann uten å kunne russisk, men 
jeg tror det er mye enklere og ikke minst 
triveligere å jobbe her og du forstår mer av 
det som skjer rundt deg, når du behersker 
språket.

Når Bernhard Mohr får spørsmålet om 
utfordringer, smiler han og svarer knapt 
og kjapt.

– Utfordringene er der, men de er ikke 
større og ikke mer uoverkommelige enn i 
andre land. ■
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Nyhet

NtNu videre  
Etter- og videreutdanning fra NTNU

Nettbasert kurs i russisk språk og kultur for deg som er engasjert i 
norsk-russisk samarbeid.

Målet for kurset er å gjøre deg i stand til å kommunisere på russisk på et elementært plan, og 
derigjennom skape gode relasjoner med russiske handels- eller samarbeidspartnere.

etter endt kurs vil du 

undervisning
Fem samlinger à to–tre dager i Trondheim, med nettbasert undervisning og veiledet indivi-
duelt arbeid mellom samlingene. Studietur til St. Petersburg ved tilstrekkelig oppslutning.

Kursperiode: 10. september 2008 – 10. juni 2009
Søknadsfrist: 20. juni 2008
15 studiepoeng

www.ntnu.no/videre
Telefon 73 59 53 44/73 59 66 43
E-post: videre@adm.ntnu.no

russisk for næringslivet
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Kontakter og kontrakter
Tre giganter signerer avtalen
Den 21. februar signerte NRHKs med-

lem StatoilHydro en aksjonæravtale med 
Gazprom og Total i forbindelse med dan-
nelse av selskapet Shtokman Development 
AG. Gazprom har 51 % eierandel, Total 
25 % og StatoilHydro 24 %. Partnerne 
opplyste at arbeidet med forprosjektering 
skal avsluttes i andre halvdel av 2009 og 
skal danne grunnlag for en endelig inves-
teringsbeslutning. (Pressemelding til Sta
toilHydro) ■

Sammenslåing i Orkla
Fra 18. februar 2008 ble NRHKs med-

lem Orkla Foods sammenslått med Orkla 
Brands. Orkla vil etter dette operere in-
nenfor følgende forretningsområder: 
Orkla Brands, Orkla Aluminium Solu-
tions, Orkla Materials, Orkla Associates 
og Orkla Financial Investments. Den nå-
værende porteføljen til Orkla i Øst-
Europa/Russland er på ca. 400 millioner 
USD og utgjør om lag 10 % av selskapets 
samlede investeringsportefølje. (Orklas 
pressemelding og hjemmesider) ■

Linstow i St. Petersburg
I begynnelsen av april inngikk norske 

Linstow AS (inngår i Anders Wilhelmsen 
Group, NRHKs medlem) en avtale med 
det russiske firmaet Adamant om kjøp av et 
hotell under oppføring i St. Petersburg for 
60-70 millioner amerikanske dollar. Dette 
bekrefter visepresident Per Kristian Spone 
i Linstow AS til St.Petersburgs utgave av 
avisen Vedomosti. I en kommentar til 
Norsk-Russisk Næringslivsjournal sier 
Linstows CEO Per-Håvard Lindqvist: 

– Vi er svært fornøyde med denne avtalen 
i St. Petersburg. Det å operere i Russland 
kan by på store utfordringer for et norsk 
firma, men vi har opplevd en profesjonell 
holdning og en behagelig atmosfære i 
forhandlingene med vår russiske partner 
Adamant. 

Adamant er en stor utvikler av shop-
pingssenter, kontorer og hoteller i St. 
Petersburg-området. ■

SpareBanken inn i Tavrichesky
Sparebank 1 Nord-Norge, NRHKs 

medlem, har inngått intensjonsavtale 
med Tavrichesky Bank i St. Petersburg om 
kjøp av en eierandel på 10 % i den russiske 
banken. 

Intensjonsavtalen forutsetter også at 
Tavrichesky Banks filial i Murmansk skal 
skilles ut og omgjøres til egen bank der 
SpareBank 1 Nord-Norge skal eie 75 % og 
Tavrichesky Bank 25 %. (SNNs pressemel
ding) ■

Aker Kværner ut av Astrakhan 
Korabel

NRHKs medlem Aker Kværner har solgt 
sine aksjer i det russiske verftet Astra-khan 
Korabel til sin tidligere russiske partner og 
medeier i selskapet, ST Holding. Samtidig 
har Aker Kværner overtatt eierskapet i 
det finske ingeniørselskapet RR Offshore, 
som har utstrakt virksomhet i Russland og 
særlig i det Kaspiske hav. (Aker Kværners 
pressemelding) ■

Industripark i Arkhangelsk
Etter oppdrag av Sevmasj og Zvezdotsj-

ka er NRHKs medlem Bedriftskompetan-
se engasjert i utredning av mulighetene 
for etablering av en industripark i Seve-

rodvinsk i Arkhangelsk fylke. Prosjektet 
finansieres av Barentssekretariatet, Bedri-
ftskompetanse, administrasjon i Severo-
dvinsk by og de russiske oppdragsgiverne. 
Per mars 2008 regnes forprosjektet som 
avsluttet, og planleggingen av hovedpro-
sjektet skal påbegynnes. 

– I mellomtiden har de russiske bedrif-
tene også hatt samtaler med Gazprom 
som viser stor interesse for prosjek-
tet, sier prosjektleder Olga Goldfain i 
Bedriftskompetanse AS.  ■

Odfjell kansellerer kontrakten med 
Sevmasj

Den 21. februar gikk Odfjell ut med en 
melding om kansellering av kontrakten på 
12 kjemikalietankere som skulle bygges 
ved det russiske skipsverftet Sevmasj i 
Arkhangelsk fylke. Ifølge Odfjell skyldes 
beslutningen forsinkelser i konstruksjons-
prosessen, krav om ytterligere prisøknin-
ger fra verftets side, samarbeidsproblemer 
og uthalende forhandlinger. Innbetalte 
beløp er dekket av lånemidler fra interna-
sjonale banker. Odfjell vil kreve full kom-
pensasjon for utgifter og tap som selskapet 
er blitt påført på grunn av kontraktsbrudd 
fra verftets side. 

I sin pressemelding opplyste Sevmasj 
samtidig at problemene ble forårsaket av 
manglende finansiering noe som igjen 
skyldtes ”kontraktklausulen påtvunget av 
den norske parten”. Kontraktsprisen skal 
ha blitt bundet til prisnivået i 2004, mens 
prisene på råvarer, og særlig stålpriser, har 
økt betydelig siden kontraktsinngåelsen. 

Partene skal ha forhandlet om en ny 
pris noe som imidlertid ikke har ført til 
forlik. Sevmasj opplyser også at verftet 
skal fortsette å bygge de omtalte tankerne 
for deretter å selge dem til markedspris. 
(Selskapenes pressemeldinger) ■

Enklere å rekruttere fra Russland
Regjeringen foreslår å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra Russland. Dette fremgår av stortingsmeldingen 

som ble lagt fram av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i april i Kirkenes. Tiltakene retter seg særlig mot å 
bedre mobiliteten mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland.  Forslagene innebærer blant annet:

– Ufaglærte russere fra Barentsregionen skal kunne få tillatelse for inntil to år for arbeid i alle næringene i de tre nordligste 
fylkene, ikke bare i fiskeindustrien som i dag. Russere som ønsker å pendle til arbeid på norsk side, kan også få tillatelse ved 
deltidsarbeid. 

– Oppmyking av dokumentasjonskrav ved søknad om visum for russiske borgere og grensepassering ved Storskog. 
– Søkere fra Murmansk og Arkangels Oblast vil normalt kunne gis flerreisevisum når der har overholdt vilkårene for tidligere 

visum. (Pressemelding fra AID)
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Medlemskap i WTO snarere positiv enn negativ for Russland
Russlands medlemskap i WTO kan få negative konsekvenser for 22 russiske regio-

ner, samt nøytrale eller positive konsekvenser for 64 regioner i Russland, ifølge sjefen 
for landets forhandlinger med WTO Maksim Medvedkov. Vanskeligst vil det bli for 
regioner som er overrepresentert med lettindustri og tekstilproduksjon. (PrimeTass 
Nyhetsbyrå) ■

Leiepriser i Moskva opp med 42 %
Skal du leie kontor i Moskva i år, må budsjettet tåle en økning på 42 % sammenlignet 

med året forut – forutsatt at du finner deg kontor. Moskva står for brorparten av alle 
kontorlokaler som ble bygget i Sentral- og Øst-Europa i 2007, men etterspørselen er 
fortsatt langt større enn tilbudet. Dette fremgår av rapporten European Office Property 
Clock utarbeidet av Jones Lang Lasalle. Løsningen kan derfor være å søke seg vekk fra 
Den røde plass til byens utkanter eller drabantbyer. Leier du et kontor utenfor Moskvas 
ringvei, som historisk betraktes som byens grense, kan det bli 10 ganger rimeligere enn 
i byen. (Jones Lang LaSalle, Rosbusinessconsulting) ■

Europas største konsummarked
Om 3-4 år vil det russiske konsummarkedet være størst i Europa. I 2008 vil BNP per 

capita utgjøre 15 tusen USD i Russland, som er ca 45 % av gjennomsnittlig BNP per 
capita i Europa. Dette er en av konklusjonene i rapporten ”Russland: Europas bredeste 
konsummarked” utarbeidet av det russiske konsulentselskapet Troika. Reelle disponible 
inntekter kommer til å øke med ca 7,9 -10 % årlig. Etterspørselen etter varer og tjenester 
forventes å øke med ca 20-30 % årlig, ifølge rapporten. (Finam.ru) ■

Den 3. juni 2008 legges 100 % av 
aksjene i Murmansk havn (bilde) ut på 
anbud med en startpris som utgjør ca 
709 millioner NOK. Fristen til å melde 
sin interesse til Russlands statlige eien-
domsfond i Moskva er satt til 26. mai. 
Ifølge Rosbalt Nyhetsbyrå er det flere 
lokale selskaper og bedrifter fra St. 
Petersburg som skal være interessert i 
anskaffelser. Murmansk havn skal ha 
også søkt om  å få tildelt status som 
“spesiell økonomisk sone i et havneom-
råde”. Avgjørelsen vil bli tatt av Det 
russiske økonomiministeriet i begyn-
nelsen av mai. (Russlands eiendomsfond, 
Rosbalt) ■

Murmansk havn til salgs

Russlandsnytt

www.eksportfinans.no

With close to 40 years of experience 
in financing Norwegian deliveries,

Eksportfinans is ready to assist you 

on your upcoming projects in Russia.
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Denne regionen har alltid vært attraktiv 
for russiske og utenlandske investorer. 
Men etter at det ble kjent at byen Sotsji i 
Kranodar-området skal være vertskap for 
vinter-OL i 2014, snakker man om en ekte 
investeringsboom. 

Alt på ett sted
Krasnodar Kraj (Krasnodar-området) 

som strekker seg over 76 000 kv. km, er 
ett av Russlands mest folkerike områder 
med om lag 5 millioner innbyggere. Etter 
Moskva og St. Petersburg trekker Kra-
snodar for tiden til seg flest investeringer 
i landet. Blant tunge utenlandske investo-
rer finner vi for eksempel Philip Morris, 
Nestle, Bonduelle, Knauf, Cargill, Metro, 
TetraPak og flere andre. Fordelt på sekto-
rer, investerer man først og fremst i trans-
port og kommunikasjon, matproduksjon, 
byggingsprosjekter, handel og landbruk. 

Regionen har store mineralressurser og 
utstrakt oljeproduksjon. Europas femte 
største havn, Novorossijsk, ligger også her. 

– Regionen fremstår som meget attrak-
tiv for norske aktører i svært mange 
sektorer, mener Jarle Forbord, daglig 
leder for Norsk-Russisk Handelskammer 
(NRHK), som nettopp er kommet fra en 
befaring i området. – Flere norske sel-
skaper har planer om å satse her, som for 
eksempel A-pressen som skal åpne et nytt 
trykkeri i Krasnodar. I tillegg har andre 
selskaper planer om å investere betydelige 

midler i eiendomsutviklingen i området, 
sier Forbord.

Landets kornkammer
I årevis er Krasnodar blitt kalt for lan-

dets kornkammer, og dette er velfortjent. 
Her finner man noen av de beste og frukt-
bare svartjordsområdene. Fylket har en av 
landets best utviklede landbrukssektorer 
som alene står for 7 % av all landbruks-
produksjon i Russland og for 10,5 % av 
kornproduksjonen. Her dyrkes det ris 
og rødbeter, solsikke og sukkerarter for å 
nevne noen.

Her finner man ikke minst Russlands le-
dende vin- og konjakkprodusenter. 60 % 
av russiske druer vokser i Krasnodar-om-
rådet. Russlands mest berømte musseren-
de vin, Abrau-Durso, kommer også fra 
disse traktene.  

Krasnodar mot Kanariøyene 
Krasnodar Kraj grenser mot Svartehavet 

med kysten som strekker seg over 740 km. 
Før perestrojka var regionen et selvskrevet 
valg for soltørste sovjetmennesker fra hele 
landet. 

I dag, selv når man står fritt til å reise 
både til Kanariøyene og Tyrkia, velger 
mange å dra til den russiske kysten 
av Svartehavet. 14 millioner reisende 
besøkte Krasnodar Kraj i 2007, 2 mil-
lioner flere enn året før.  

For å konkurrere med utenlandske ferie-
steder satser regionen nemlig for alvor på 
modernisering og utvikling av infrastru-
kturen. Det bygges hoteller, shoppingsen-
tre og restauranter. Strendene rehabi-
literes, og et stort antall campingsplasser 
etableres hvert år. Og i fjellene vil det i de 
kommende årene bli bygd flere moderne 
alpinanlegg. 

Gode muligheter
Forut for vinter-OL i 2014 i Sotsji som 

er fylkets nest største by, skal det satses 
mye på utvikling av infrastruktur i hele 
regionen, og ikke bare i Sotsji. 

– Infrastruktur i forhold til forbrukerne 
er fortsatt lite utbygget utenfor storby-
ene, sier direktør Erik Welle-Watne i 
Innovasjon Norges Investeringsfond for 
Øst-Europa og Russland og styremedlem 
i NRHK. – Alt som har med turisme å 
gjøre, åpner for gode muligheter for in-
vestorer.

Investeringsprosjekter
Særlig interessant er mulighetene 

innen eiendomsutvikling, ulike typer av 
produksjon, landbruk og landbasert fiske-
oppdrett, ifølge Welle-Watne.

Investeringsfondet for Øst-Europa og 
Russland viser også et godt eksempel ved 
å satse på Krasnodar.

– Uten å gå i detaljer kan jeg si at vi er 
engasjert i flere prosjekter i Krasnodar 
Kraj og alt ser ut til at de snart blir reali-
sert, sier Welle-Watne. ■

Store satsninger ved Svartehavet

Illustrasjonen viser planene for utbyggin

gen av Sotsjiområdet i Krasnodar Kraj. 

FAKTA OM KRASNODAR KRAJ

Areal: 76 000 kv.km.

Befolkningstall: ca 5 millioner

STØRSTE BYER:

Krasnodar  ca. 700 000 innbyggere (Stor

Krasnodar  ca 790 000)

Sotsji  398 000 innbyggere

STØRSTE HAVN:

Novorossijsk og Tuapse

Både russiske og utenlandske inves-
torer star i kø for å ta del i stormende 
utvikling i Krasnodar-området som i 
2014 skal være vertskap for vinter-OL.
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Helst Da enn Njet

Tall fra norske universiteter, skoler og fol-
kehøyskoler viser at interessen for det rus-
siske språket har holdt seg stabilt gjennom 
flere år. Det er imidlertid overraskende at 
antallet studenter ikke øker mer enn det 
gjør, noe man kanskje kunne forvente i 
kjølvannet av det stadig bredere både 
folk-til-folk- og næringssamarbeidet mel-
lom Norge og Russland. 

Stabil interesse
Hver høst begynner cirka hundre stu-

denter på russiskstudiene ved Universite-
tet i Oslo. En tredjedel forsvinner etter før-
ste semester, andre nøyer seg med kortere 
studier, slik at bare halvparten tar en 
bachelorgrad i russisk. Det var på slutten 
av 1980-tallet at russiskstudiet nådde sitt 
høydepunkt.

– Da hadde vi Gorbi-effekten, slik at 
det ble vekket til live en betydelig inter-
esse for det russiske språket. I ettertid har 
dette jevnet seg ut, men interessen holder 
seg stabilt, bekrefter professor Jan Ivar 
Bjørnflaten ved Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk ved 
Universitetet i Oslo, som har undervist i 
russisk siden 1970-tallet.

Studiefinansiering
I norsk skole var det i 2007 om lag 300 

elever på landsbasis som valgte russisk 
som fremmedspråk (utenom dem som 
hadde russisk som morsmål), ifølge Marit 
Bjerkeng, førstelektor i russisk ved Høy -
skolen i Finnmark og ansvarlig for russisk 
språk ved Fremmedspråksenteret. 

Som forventet, befinner de fleste seg i 
Troms og Finnmark, hvor interessen for 
nabospråket tradisjonelt er høy. Det står 
imidlertid dårligere til med russiskunder-
visning i resten av landet, ikke minst fordi 
det stadig blir kuttet ned på finansierin-
gen. 

Etter at finansieringsordningene ble 

endret slik at skolene fikk penger per elev, 
ble det dyrt å ha undervisning i små grup-
per. Dette lider russisk under, ifølge Johan-
ne Ostad som leder Fremmedspråkssen-
teret, Norges nasjonale ressurssenter for 
fremmedspråk i opplæring. 

– Mange steder mottok i tillegg ekstra 
økonomisk støtte fra fylkeskommunalt 
hold. Dette har opphørt mange steder som 
resultat av innføring av stykkprisfinansie-
ring, sier Ostad.

Marit Bjerkeng kan fortelle om en lig-
nende situasjon i Nord-Norge.

– For noen år siden hadde man i Finn-
mark ekstramidler nettopp for å støtte 
undervisning i finsk og russisk, men 
ordningen falt bort. I dag diskuterer man 
på nytt om det er behov for ekstra finansie-
ring for å støtte slik undervisning, men 
det er foreløpig kun diskusjoner. 

Mediepåvirkning
Måten Russland framstilles på i norske 

media, bidrar heller ikke til at folk står i 
kø for å lære seg russisk. 

– Vi i Norge har for å si det mildt et 
ufullstendig bilde om Russland, og det 
påvirker også folks interesse for språket, 
sier Marit Bjerkeng. – I årevis har man 
hørt mye negativt om Russland og svært 
lite positivt. Nordmenn har fortsatt lite 
kjennskap til både Russland og den rus-
siske kulturen.

Lektor Unni Sildnes ved Kirkenes kom-
petansesenter som har ansvar for kurset 
”Russisk for næringslivet” sier seg enig 
med Bjerkeng. 

– Mediebildet av Russland i Norge kan 
være en utfordring når det gjelder å bygge 
opp interesse for Russland og språket som 
sådan. Man trenger et mer nyansert bilde 
enn den tabloidiserte framstillingen man 
ofte får i media.

Samtidig mener hun at folket i Nord er 
mer motstandsdyktige med hensyn til 
dårlige nyheter om Russland. 

– Jeg mener at mediebildet først og 

fremst påvirker dem som befinner seg 
lengst borte fra vår felles grense. Her hos 
oss er det direkte opplevelser som danner 
grunnlaget for interesse eller ikke-inte-
resse. Vi har mange russere som bor her, 
man reiser oftere til Russland, ungdom-
mene har russiske klassekamerater, og hos 
oss er det et helt annet miljø, hevder hun.

Tid å satse på russisk
Andelen russere som bor i Norge og som 

behersker begge språk flytende, er økende. 
Men også nordmenn bør ta russiskunder-
visning på alvor. 

– I vårt mangesidige forhold til Russland 
er vi avhengige av å ha egne russiskkyn-
dige eksperter som kan instrumentere 
og håndtere Norges Russlandspolitikk, 
om det gjelder politiske forbindelser eller 
økonomi, mener professor Bjørnflaten. 
– Russland har vært og vil alltid være vår 
nabo, landet vil alltid være en stormakt og 
russisk et verdensspråk.

– Jeg sier ikke dette for å mele min egen 
kake, men hvis man virkelig mener noe 
med Nordområdemeldingen, og større 
samarbeid mellom Norge og Russland, da 
må vi få utvidet språkkunnskap i landet, 
sier Marit Bjerkeng som også er forfatter 
av en lærebok i russisk med det treffende 
navnet ”Sosedi”(Naboer). 

– Vi har selvfølgelig mange flinke russere 
i Norge som kan begge språk, men vi 
trenger også nordmenn som kan russisk, 
understreker hun. 

Bjerknes sier at hun har fått signaler om 
at mange av dem som jobber i nærings-
livet, gjerne vil lære seg russisk, men at de 
ikke har råd til å ta fri ett år. Løsningen 
etter hennes mening kan være at bedrifter 
stimulerer sine ansatte til å lære russisk 
ved for eksempel å opprette språkstipend 
for dem. ■

STORNABO: Russland vil alltid være 

Norges nabo og en stormakt. Det må 

derfor satses mer på russiskundervisning 

i Norge, mener ekspertene. Bildet er fra 

Murmansk.
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For å videreutvikle relasjonene med den store naboen i øst, 
må det satses på økt og utvidet russiskundervisning i Norge, 
mener ekspertene.

“Vi trenger egne russiskkyndige 
eksperter som kan instrumentere 
Norges Russlandspolitikk”

Professor Jan Ivar Bjørnflaten



Norsk-Russisk Næringslivsjournal 1/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 1/2008Norsk-Russisk Næringslivsjournal 1/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 1/2008 1�

Hvert år begir flere hundre 
mennesker i Norge seg ut på 
en reise i det russiske språkets 
spennende verden. De som set-
 ter som mål å beherske russisk 
på høyt nivå, og kombinerer 
russisk med andre studier, en-
der ofte opp i viktige posisjo-
ner i næringslivet, statsfor val-
tningen og kringkasting. Men 
også de som nøy er seg med 
”turistrussisk”, får mye igjen 
for strevet. 

Skal du satse på akademisk 
utdannelse og allsidig innfø-
ring i russisk litteratur og sam-
funnsspørsmål, står valget 
mellom Universitetene i Oslo, 
Bergen og Tromsø eller Høg-
skolen i Finnmark. 

Har du ikke noe imot å gå i 
kongens klær i et par år, kan 
du velge Forsvarets russisk-
kurs – forutsatt at du kommer 
inn. Av rundt 100 søkere tar 
Forsvaret nemlig opp kun 8-
12 kursanter annethvert år. 

Flere steder i landet arran-
geres også ulike kveldskurs i 
russisk. Men før du kaster deg 
ut i det, må du ha realistiske 
forventninger. Som for eksem-
pel at du neppe vil klare å lære 
deg perfekt russisk på kvelds- 
og krasjkurs. 

– For å være virkelig operativ 
– og da mener jeg såpass opera-
tiv at man for eksempel kan 
føre forhandlinger på russisk, 

– må det et to års fulltids-
studium til, slår professor Jan 
Ivar Bjørnflaten fast. – Husk at 
russisk er minst et hakk van-
skeligere enn de fleste europe-
iske språk, og da særlig gram-
matikken. 

Men vanskelighetene stop-
per ikke her, fordi det ikke ba-
re handler om å pugge glosser 
og uttrykk. Man bør lære de 
kulturelle rammene og kjenne 
til nyansene. 

– Hvis du for eksempel lærte 
deg russisk og aldri har hørt 
om Pusjkin, da er det noe 
som ikke stemmer, og russere 
vil reagere på det, sier Bjørn-
flaten.

Men la deg ikke skremme 
av denne tilsynelatende uover-
siktlige oppgaven. Det anbefa-
les å starte med å tilegne seg 
ABC-kunnskaper, bokstavelig 
talt. I tilfellet russisk kan dette 
fort gi deg en positiv effekt. 

– Du bør minimum lære det 
kyrilliske alfabetet, da er du al-
lerede i en helt annen dimen-
sjon, forsikrer Bjørnflaten. 

– Det å kunne gå rundt i en 
russisk by og klare å tyde det 
som står på gateskilt og lese 
butikknavn, det hjelper mye. 
Allerede da rykker du opp et 
hakk. ■

Snakker du ”po-russki”?

Det kreves mye for å kunne snakke russisk flytende, men til og med 

begynnerkunnskapene kan gjøre mirakler.

Fra 1. januar 2008 innførte russiske myndigheter et forbud mot 
å inkludere offisielle landsnavn eller ord som relaterer seg til 
landsnavn i navnene til eksisterende og nye private selskaper. Det 
betyr ikke at man nå bare er forhindret å inkludere ”Russland” 
eller ”russisk” i bedriftsnavn, men også forkortelser av typen 
”Ros” og ”Rus”. De kan også oppfattes som ”forbudte”. 

Unntaket kan bare bli gjort for selskaper hvor den russiske sta-
ten har minst 75 % eierandel, forutsatt at selskapet søker og får 
tillatelse til å bruke Russlandsrelaterte ord i sitt navn. 

Dette byr naturligvis på problemer for mange markedsaktø-
rer. Men også utenlandske bedrifter som under registrering i 
Russland simpelthen har ført ordet ”Russland” eller ”russisk” til 
firmanavnet, blir nå nødt til å omdøpe sine russiske selskaper.

Som om det ikke var nok, gjelder forbudet faktisk også mot å 
bruke de utenlandske staters navn i firmanavn. Det betyr at et 
privatforetak ikke lenger kan føre forretninger i Russland under 
navnet ”Norske partnere AS” med mindre selskapet er 75 % eid 
av den norske staten. 

Det fremgår imidlertid ikke klart av loven hvorvidt og hvordan 
slike tillatelser må innhentes fra andre land. Det som derimot 

er klart, er at de som allerede har et eller annet statsnavn i sitt 
selskapsnavn, må foreta nødvendige endringer. Ifølge advokatfir-
maet Wikborg Rein kan dette gjøres samtidig med at selskapet 
foretar andre endringer, for eksempel i adresse, kapitalforhøyelse 
osv. 

Norske advokatfirmaer som har Russland som sitt forretnings-
område, har registrert flere henvendelser fra norske selskaper som 
lurer på hva de nå bør gjøre. Advokatfullmektig Axel Mørkved 
Thorsdal som arbeider med Russlandsrelaterte saker ved advo-
katfirmaet Wikborg Rein sier at loven ikke fastsetter noen frister 
for iverksetting av navnendringene. 

– Vi venter nå at det russiske finansministeriet skal komme 
med detaljerte forskrifter og utdypende forklaringer til saken, 
sier Thorsdal. 

Jevgenij Tregubenko, partner og kontorleder i Advokatfirmaet 
Selmer DA i Moskva sier at før endringene trådte i kraft har de 
frarådet sine kunder å bruke “Russlandsrelaterte” ord i bedrifts-
benevnelser. ■

Hva skal barnet hete Driver du forretninger i Russland, må du 

passe på at din bedrift har et korrekt navn.
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Rådet i Norsk-Russisk Handelskammer 
har eksistert i flere år, men det er først i 
år at kammerets rådgivende organ får et 
kraftig løft. Antall rådsmedlemmer er 
fordoblet. Det nye utvidede rådet hadde 
årets første møte i slutten av april. Vi ba 
Henrik Torgersen, tidligere visepresident i 
Telenor ASA og nå president i NRHKs råd 
å fortelle mer om Rådets oppgaver.  

Hva er det som skjer? 
– Inntil nylig har handelskammeret 

vært gjennom en etableringsfase hvor vi 
fokuserte på å posisjonere kammeret som 
et samlingspunkt overfor næringslivet. 
Nå ønsker vi å komme et skritt videre, og 
opptre som en slags idesmie. 

Med den kollektive Russlandskompe-
tansen vi har i Norsk-Russisk Handels-
kammer ønsker vi nå å markere oss tyde-
ligere i samfunnsdebatten når det gjelder 
norsk-russisk næringslivssamarbeid.

Fordobling av antall medlemmer i Rådet 
er gjort med tanke på at vi nå oppgraderer 
vår aktivitet. I dette arbeidet som vi nå 
skal utføre, trenger vi flere hoder som kan 
være med på det.

Hvordan er Rådets stilling i NRHKs 
system? Trenger vi enda et organ, når vi 
har både administrasjonen og styret?  

– Rådet er mer fristilt fra oppgaver som 
styret og administrasjonen har. De har 
mer tid å tenke, de kan tenke litt høyere, 
større og lengre. Vi håper å få til at våre 

rådsmedlemmer tar del i den offent-
lige debatten om norsk-russisk samarbeid. 
Ikke minst, kan rådsmedlemmer påta seg 
oppgaven for å kommunisere et budskap 
og formidle kontakter på det nivået som 
administrasjonen og styret ellers ikke ville 
ha klart.

Derfor ønsker vi oss folk med tung næ-
ringslivserfaring og bredt nettverk – delvis 
for å bringe budskapet om handelskam-
meret og hva vi står for, men også for å få 
tilbakemelding som vi kan sende tilbake 
til styret om hvordan norsk næringsliv 
opplever utviklingen i norsk-russiske 
relasjoner.

Våre rådsmedlemmer har allerede en be-
tydelig arbeidsbelastning i sine respektive 
bedrifter, derfor er vi takknemlige for at 
de ønsker å bruke noe av sin tid på dette 
vervet. 

Hvilke oppgaver eller sektorer skal 
Rådet gi størst prioritet? 

– Det er mange stereotyper ut og går om 
hvordan russisk og norsk næringsliv er. 
Det er en oppgave for kammeret og Rådet 
å ta ned en del av disse fordommene og gi 
tilbakespill til næringslivet om posisjone-
ring i samfunnet. 

Norge og Ruslands gjensidige avhengig-
het er blitt mye større. Men paradoksalt 
nok, snakker man fortsatt kun om va-
rehandel mellom våre to land. Vi må ha 
større fokus på at en god del norske be-

drifter har etablert seg i Russland og har 
store kapitalinteresser i vårt naboland. 
Når Norge er i ferd med å investere såpass 
tungt i Russland, må vi undersøke mulig-
heter for å bringe russere til Norge. 

På siste rådsmøtet ble medlemmene 
derfor enige om at en av Rådets oppgaver 
vil være å hjelpe kammeret til å posisjo-
nere Norge overfor russiske investorer. 
Dette er en todelt oppgave. På den ene 
side gjelder det å få ned fordommene hos 
norsk næringsliv mot det å ha russiske 
investorer på eiersiden i norske bedrif-
ter. På den annen side må man bidra til 
at russiske investorer forstår den norske 
kulturen og den måten eierskap forvaltes 
i Norge på.

Dette med russiske investeringer i Norge 
er viktig fordi det skaper en riktig balanse 
i risikoprofilen og skaper større forstå-
else – på begge sider av grensen – hvilke 
muligheter investorer har i de respektive 
land. Dette ser man på som veldig gunstig 
for alle. ■

Kammerets idesmie
Flere ledende personer i norsk næringsliv som jobber med 
Russland, er medlemmer av Rådet i Norsk-Russisk Handels-
kammer. Rådet skal engasjere seg aktivt i den offentlige de-
batten om norsk-russiske næringslivsrelasjoner.

Henrik Torgersen, daglig leder i Business 

Environment Support AS og President i 

NRHKs råd
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Dette er rådet i Norsk-Russisk Handelskammer
Johan P. Barlindhaug
Styreleder, North Energy AS 

Etablerte og ledet konsulentselskapet Barlindhaug i Tromsø frem til 2004.
Ledet regjeringens Distriktskommisjon som i 2004 fremmet forslag om norsk regionalpo-
litikk. 
Styreleder i North Energy AS. Rådgiver for oljeselskaper og norske myndigheter 
med hensyn tilh utviklingen i nordområdene. 
Sentral i opinionsdanning i Nord mht Russland & Svalbard helt fra slutten av 1970-tallet.
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Bengt Lie Hansen 
President, StatoilHydro Russia

StatoilHydros landsjef i Russland. Professor II ved Handelshøgskolen i Bodø.
Tidligere – leder for Hydros virksomhet i Russland.  September 2004 – leder for Hydros 
Sjtokman-prosjekt. 
Før dette ansvarlig for Midt-Norge i Hydro og styreformann for Ormen Lange.  
1983 – ansatt i Norsk Hydro, har hatt flere direktørstillinger innen gass, utforsking, øko-
nomi, strategi og kommersiell virksomhet. 1980 – Ass. Dir. i Deminex Norge A/S. 1978 
– Byråsjef i OED

Tormod Hermansen  
Selvstendig konsulent, 
Hermansen Consulting

1995-2002 – konsernsjef i Telenor.  
1991-1995 – adm. dir. i Televerket. 
Gikk inn i Russland tidlig på 1990-tallet og stod bak beslutningene om investeringer i rus-
sisk telekommunikasjonssektor i 1998.

Jens P. Heyerdahl d.y.
Tidligere konsernsjef, 
Orkla ASA

1979-2001 – Konsernsjef i Orkla. I 1979 hadde Orkla noen hundre ansatte og en omset-
ning på ca. 115 millioner kr. Da han fratrådte som konsernsjef i 2001, var konsernet vokst 
til 35 000 ansatte med en omsetning på 45 milliarder. 
Gikk inn med Orkla i Russland tidlig på 1990-tallet og etablerte ølproduksjon i samarbeid 
med bl.a. Hartwall i St. Petersburg-området.

Hans Jochum Horn
Daglig leder, COO Renaissance 
Group/ Renaissance Capital

2005 – Renaissance Capital, COO i Gruppen. Spesiell fokus på CIS markedet; Skandina-
via og Tyskland. 1990-2005 – Partner i Ernst & Young Russia og CIS, medlem i Ernst & 
Young’s Global Council fra 2002 til 2005. 
Utnevnt av Kommersant Næringslivsavis til en av topp 100 næringsledere i Russland i 
2004. 

Frode Mellemvik
Professor, PhD, 
Nordområdesenteret 
for Næringslivet

Direktør i Nordområdesenteret i Bodø, professor ved Høgskolen i Bodø og tidligere rektor 
ved Bodø Handelshøyskole. Har lagt til rette et omfattende samarbeid med russiske utdan-
ningsinstitusjoner i det Høye Nord i Russland og i Moskva (MGIMO). Samarbeider med 
norsk og russisk O&G næring om utdanning av russere.
Medlem av Regjeringens ekspertutvalg for Nordområdene.

Birger Steen
Administrerende direktør, 
Microsoft Russia

Leder av Microsofts datterselskap i Russland siden august 2004. 
2002-2004 – administrerende direktør i Microsoft Norge. 
Tidligere arbeidserfaring fra Eniro, SOL, Schibsted og McKinsey. 
Utdannet sivilingeniørfra NTH, MBA fra INSEAD og tolk ved Forsvarets Skole i E- og 
S-tjeneste.

Henrik Torgersen
Daglig leder, Business 
Environment Support AS. 
Rådspresident i NRHK

For tiden frittstående konsulent, bl.a. rådgiver for Telenors toppledelse.
2000-2007 – konserndirektør i Telenor med ansvar for etablering og forvaltning av Tele-
nors eierposisjoner i telekom selskaper i Russland og Ukraina. Hadde i perioden diverse 
styreverv i Telenor konsernet, bl.a. 8 år i mobilselskapet VimpelCom i Russland.
Kom til Telenor fra Andersen Consulting i 1998 etter en karriere i IT-bransjen, bl.a. 8 år i 
IBM. 
Sivilingeniør fra NTH med tillegsutdannelse fra IMD.

Felix H. Tschudi
Styreleder, Tschudi 
Shipping Company

Styreformann og eneeier av Tschudi Shipping Company AS, holdingselskapet for Tschudi 
Gruppen. Styremedlem i FPS Ocean ASA (flytende offshoreproduksjon). 
Siden 2006 arbeidet han med revitalisering av Sydvaranger AS i Kirkenes.
Fra 1992 til 2002 – administrerende direktør i Tschudi & Eitzen. På slutten av 1980-tallet 
arbeidet han med mothandel i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen. 
Tidligere formann i Oslo Rederiforening, norsk representant i Intertankos Råd, komite-
medlem i Forsikring Skuld og styremedlem i Oslo Maritime Network og Aschehoug & Co. 
Har maritim utdannelse fra England, en BSC fra London School of Economics og en MBA 
fra INSEAD, Frankrike.
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“Murmansk-dag” i Oslo
Den 22. april arrangerte Norsk-Russisk 

Handelskammer i samarbeid med Han-
delskammeret i Murmansk og Murmansk 
fylkesadministrasjon seminaret “Forret-
nings- og investeringsmulighetene i Mur-
mansk Fylke” i Oslo. 

Det var stor oppslutning til seminaret med 
over 150 deltagere fra næringsliv og myndig-
heter. Seminaret ble åpnet av statssekretæren 
i Nærings- og handelsdepartementet 
Annelene Svingen og guvernøren i Murmansk 
fylke Jurij Jevdokimov. Det ble videre holdt 
foredrag ved blant annet representanter for 
Murmanshelf, Sevmorneftegaz, Murmansk 
fylkesadministrasjon og Kolskaja GMK. 

I forkant av seminaret besøkte den rus-
siske delegasjonen to av kammerets med-
lemsbedrifter, StatoilHydro og Det Norske 
Veritas. Guvernør Jurij Jevdokimov har hatt 
møter med flere departementer og norske 
bedrifter under oppholdet i Oslo. ■

Norsk-Russisk Handelskammer informerer:

Prisvinnere 2007
Under det tradisjonelle årlige julemøtet i 

Norsk-Russisk Handelskammer 4. desem-
ber 2007 ble følgende utmerkelser delt ut:

– Entreprenør-2007: StatoilHydro ASA, 
NRHKs medlemsbedrift, for banebrytende 
samarbeid innen olje- og gassektoren;

– Etablerer-2007: Acergy Norway AS, 
NRHKs medlemsbedrift, for etablering 
av representasjonskontor i Moskva og GC 
Rieber Skinn, for etablering av datterselskap 
i Arkhangelsk;

– Norsk-russisk businessinitiativ-
2007: Norwegian Air Shuttle AS, NRHKs 
medlemsbedrift, for lansering av direkte-
flygninger mellom Oslo og Moskva;

– Rekrutteringspris-2007 (personlig ut-
merkelse): Hans-Olav Rekdal, regiondi-
rektør, Green Reefers, Kaliningrad, for so-
lid og aktiv innsats;

– Kulturforståelse-2007 (personlig ut-
merkelse): Elnar Seljevold, (Consult In-
form) og Irina Nikolskaia Roddvik (Tele-
nor ASA) for mangeårig arbeid som 
brobygger mellom Norge og Russland. 

I 2006 ble prisene delt ut som følger: Eta-
blererpris – Advokatfirmaet Selmer DA, 
Norsk-russisk businessiniativ – Norwegian 
Air Shuttle AS, Kulturforståelsespris – Ka-
terina Smetanina (NRHK). ■

Bjørn Myklatun (t.v.), styreleder i Acergy, 

mottar NRHKs pris “Etablerer2007” av 

Jarle Forbord, daglig leder i NRHK. I 

midten – Irina Nikolskaja Roddvik, styrele

der i NRHKs kulturkomite og prisvinner.
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KStyret i NRHK har godkjent søk-
nader om medlemskap i NRHK fra 
følgende bedrifter:

• Huurre Coldstores (Nesbru)
• Nordområdesenteret for Næringslivet

(Bodø)
• Nutritech System (Moskva)
• Microimpulse AS (Stavange)
• Barentsforlag AS (Kirkenes)
• AKVA group (Bryne)
• Colliers International (Oslo)
• Radisson SAS Hotel (St. Petersburg)
• Tandberg Telecom (Moskva/Oslo)
• Maria Kim Språktjenester (Oslo)

• Optimal Finansforvaltning (Oslo)
• TKS Mekaniske (Nærbø)
• Artur Larsen, personlig medlem-

skap (Porsgrunn/Moskva)
• Lønnheim Eiendom (Kristiansund)
• Oil Information AS (Stavanger)
• Radisson SAS Scandinavia (Oslo)
• TrallNor AS (Bryne)
• Fara ASA (Trondheim)
• Olga Rød Tolke- og translatørtjeneste 

(Oslo)
• Tekst og Tale  (Oslo)
• Nils Solberg, privat medlem-

skap (Tistedal)

Nye medlemsbedrifter i Norsk-Russisk Handelskammer

The largest carbon market conference in Russia
RUSSIA AND THE KYOTO PROTOCOL

Moscow, 4-5 JUNE 2008

Statssekretær Annelene Svingen, NHD 

(t.v.) og guvernør i Murmansk fylke Jurij 

Jevdokimov åpnet seminaret. 

Husker du?
Årsmøte i Norsk-Russisk Handelskammer – 11. juni 2008

Les mer på www.nrcc.no

For more information on the conference,
please visit www.pointcarbon.com or www.ncsf.ru


