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About myself: 1999-2019… datainnsamling på kontoret og på fisketurer



Lidenskap, galskap og "vitenskap"



Kunnskap om fritidsfiske i sjø er etterlyst:

• EU Common Fisheries Policy (CFP)

• EU data collection framework 

•Medlemslandene i EU har forpliktet 
seg (+ Norge)

• ICES ekspertgruppe





Dagens meny:

Demografiske variabler

Økosystemtjenester 

Motiv for fiske

Holdninger til regler

Torskeforvaltning



Hvorfor et prosjekt på nordmenns fritidsfiske i sjø?

RESSURSFORVALTNING

• Uttak av fisk: – hummer 66 % av totalfangst, torsk 68 % av totalfangst (sør)

• Liberale regler: Allemannsrett, Faststående redskap lovlig, Salg lovlig på gitte vilkår

• Ressurskonflikt med andre sektorer (fiskeri)

SOSIO-ØKONOMISKE DIMENSJONER

• Ressursforvaltning er forvaltning av menneskelig adferd – forutsetter kunnskap om 
motiver for deltakelse og holdninger til regulering

• Fritidsfiske i sjø viktig for matauk, rekreasjon og tradisjon blant nordmenn

• Økonomisk bidrag (reiser, overnatting, fiskeutstyr, båter osv.)



Norge har en veldig lang kystlinje



Norge har et komplekst fritidsfiske i sjø
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Nasjonalitet fritidsfiskere i Oslofjorden
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Datainnsamling websurvey - sosioøkonomi

• Rekruttering under feltarbeid og via telefon (3 runder)

• Totalt: 558 (telefon) + 196 (felt)



Alder og kjønn



Region - hovedfiskeområde



Artsorientering



Oppsummering artsorientering

• Stor variasjon mellom landsdeler og sesong

• Torsk viktig over hele landet

• Kveite viktig i Nord-Norge

• Makrell viktigst i sørøst, sei og lyr relativt sett viktig på Vestlandet

• Sjøørret også relativt viktig i Skagerrak/Oslofjorden



Motiv



Bruk av fangst



Fra tradisjonell til moderne?

• Forskere hevder at vi har gått fra tradisjonelt fokus på 
forsynende motiv (matauk) til en mer moderne 
fiskeorientering (rekreasjon)

•Vi finner at dette ikke er tilfelle i Norge

•VIDERE, det som kan fremstå som forsynende tjenester 
er også kulturelle (f. eks. ivareta mattradisjoner) 



Fuzzy kategorier

•Det som ser ut til å være forsynende er også kulturelle
økosystemtjenester

•

•F.eks "fange mye fisk": 

- matkultur

- byttekultur

- gi bort fisk (styrke sosiale nettverk) 



Holdninger til regler - generelt

• Foretrekker regler som rammer andre 

• Turistfiske må reguleres hardere

• Fiske for fast bosatte bør være liberalt

• (Stor) motstand mot avgifter og registrering



Holdninger til regler - torsk

• Langt mer positiv vurdering av strengere reguleringer for å beskytte torsk

• Særlig i Oslo/Skagerrak!

• Fredningssoner og –tider mer akseptabelt enn redskaps- og kvoteregulering



Selv enkle regler er vanskelig å huske…



Forvaltningsmessige implikasjoner

• Lav kunnskap om fiskereglene er et problem for myndighetene

• Dette forsterkes trolig med de nye reglene for torskefiske i sør

• Liten vilje til byrdefordeling 

• Utfordrende å innføre reguleringstiltak for en bærekraftig 
fritidsfiskeforvaltning (sterk motvilje mot registering og kvoter)

• Erfaringene fra hummerfiskeregisteret peker imidlertid i en annen 
retning



Takk for meg (med skrytebilder)


