
REPRESENTASJON
• ARTSFISKERE: VELDIG VAGT UTTRYKK, MEN HAR BLITT SATT PÅ SPORTSFISKERE 

SOM IKKE BARE FISKER TORSK, SEI, KVEITE OG SJØØRRET (DEN 

GJENNOMSNITTLIGE SPORTSFISKEREN I NORGE HAR KANSKJE BARE OVERSIKT 

OVER 10-20 ARTER), MEN ET BREDERE UTVALG AV ARTER. ARTSFISKERNE HAR 

INGEN ORGANISASJON. VI ER SPORTSFISKERE, OG KAN DERMED VELGE OM VI VIL 

VÆRE MEDLEMMER AV NJFF, HAVFISKEFORBUNDET, NORSK MEITEUNION ELLER 

EVT. ANDRE ORGANISASJONER.

• DE MEST IVRIGE AV OSS ER REALE NERDER – OG STOLTE AV DET! (DET ER 

KANSKJE NÆRLIGGENDE Å SAMMENLIGNE OSS MED IVRIGE FUGLEKIKKERE?).

• VI NOEN AV DE MEST KUNNSKAPSRIKE AV SPORTSFISKERNE I NORGE BLANT OSS 

HVA GJELDER ARTSBESTEMMELSE, ØKOLOGI OG BIOLOGI HOS FISK BLANT OSS. VI 

ØNSKER AT VI HAR ET MEST MULIG ALLSIDIG OG KUNNSKAPSBASERT 

SPORTSFISKE I NORGE TIL BESTE FOR FISKEBESTANDER OG FISKERE. DET BETYR 

AT MAN HØSTER ELLER GJENUTSETTER ENKELTFISK BASERT PÅ AT MAN VET HVA 

BESTANDEN MAN FISKER PÅ TÅLER.

• MYE AV DET ARTSFISKERE ER OPPTATT AV GÅR LITT PÅ SIDEN AV 

UTGANGSFOKUSET TIL MATTILSYNET OG MANGE AV DE PÅ MØTET: VELDIG 



FRITIDSFISKE KONTRA SPORTSFISKE

• Mattilsynet sier på sine hjemmesider at «Målet for fritidsfiske 

skal være å skaffe mat». Det må kommenteres.

• For det første er vi sportsfiskere (med stang og krok) og ikke 

fritidsfiskere – vi snakker ikke om fiske med garn og ruser. 

Formålet med sportsfiske med stang er mye mer enn å skaffe 

mat. Folkehelse er et viktig stikkord. I dette ligger fysisk 

aktivitet, naturopplevelser, samvær med andre fiskere og 

friluftsfolk OG det å fange, rense og tilberede selvfanget fisk.

• Avliver man fisken må den brukes til noe, men det kan like 

gjerne være som agn, undervisning, forskning eller mat.



ARTSFISKE OG MATFISK

• Jeg kjenner ingen artsfiskere som ikke tar med fisk 

hjem til mat. Jeg kjenner en artsfisker som ikke 

spiser fisk selv, men han tar med hjem til kone, barn, 

familie og venner, og er vi på tur sammen så 

medfører det kanskje at det blir litt mer matfisk på 

oss andre.

• Vi slår imidlertid ikke i hjel alt vi får ukritisk, men 

setter ut store eksemplarer igjen dersom vi vurderer 

fisken til å tåle det, eller om det er en art som vi 

synes det bør høstes forsiktig av. Noen ganger er 

dette bifangster, andre ganger fisker vi etter småfisk 

for å få en art vi ikke har fått før eller få et eksemplar 

som er større enn hva vi har fått før.

• Ingen norske arter er uspiselige.



SPORTSFISKE ETTER IKKE KOMMERSIELLE ARTER 
ER VIKTIG

• Etter å ha jobbet både i kommunal forvaltning, mot og med Fylkesmenn, 
fylkeskommuner, departement og direktorat, med konsulenter, 
forskningsinstitusjoner og andre ser jeg en ting tydelig. Er det snakk om fisk er det 
stort sett snakk om de kommersielt viktige artene. I saltvann slik som sjøørret og 
torsk, i ferskvann laks og ørret.

• Sportsfiskerens rolle som kunnskapsinnhenter og «miljøpoliti» er etter min mening 
svært viktig.

• Sportsfiske etter ikke kommersielle arter medfører ny kunnskap for forskere og 
forvaltning, kunnskap forvaltningen sjelden er villig til å betale for. Kunnskap som 
igjen gagner forvaltningen av og overlevelsen til disse artene.

• Den generelle artskunnskapen blant folket har økt siste 6-7 år i takt med 
interessen rundt et større antall arter. Uten interesse og formidling av at arter 
finnes, vil det heller ikke være like gode muligheter på at de ivaretas i ulike 
sammenhenger. Som vi ser på villaks, kunnskap og engasjement rundt arten er 
nødvendig for at det blir ivaretatt.

• Vi som tenker på denne måten har likevel et ansvar for å lære opp nye allsidige 
sportsfiskere i å dele kunnskapen de opparbeider seg om fiskebiologi, utbredelse 
og bestander med forskning og forvaltning. Der MÅ vi bli flinkere – men så har mye 
av artsfisket foregått UTENOM organisasjoner (jeg vil jo de skal med da).

• Et konsekvent forbud mot fang og slipp vil forhindre dette. Det finnes en lang rekke 
eksempler på kunnskap fremskaffet gjennom artsfiske (har liste).



AVSLUTNING

• Jeg håper det blir en god dialog på møtet der vi alle forsøker å 

forstå den andres synspunkter, og kan se på løsninger som alle 

parter kan leve med.

• Et ensidig forbud mot fang og slipp er ikke veien å gå. Man må 

være i alle fall være tydelig på tredelingen tidligere presentert.

• Artsfiske/artsjakt uansett bare en nisje for noen hundre. Men 

de stor massene trenger mer kunnskap om at mange flere arter 

kan spiser og at det finnes fiskebestander også i den minste 

molo eller på en strand.

• Vi trenger et opplæringsopplegg på kommende artsfiskere. 

Fang og slipp, etikk, ansvar for rapportering av kunnskap, 

utbredelse



LITT OM MEG SELV

• Jeg har fiska siden jeg var 5-6 år, og ført logg over fangster siden jeg var 14 og hadde 
sportsfiske som 4H-oppgave for første gang. Dvs. 2500 fisketurer og nærmere 40000 
fangede fisk.

• Jeg er utdannet cand. agric fra NLH (nå NMBU) med hovedfag i vannforurensning, 
forvaltning av ferskvannsfisk og ferskvannsøkologi. Den første jobben jeg hadde etter 
endt utdanning var faktisk i Mattilsynet, dvs. den gangen næringsmiddeltilsynet, der jeg 
arbeidet med drikkevann og miljørettet helsevern i forbindelse med etableringen av 
Forsvarets skytefelt i Åmot i Østerdalen. Deretter arbeidet jeg teknisk etat i Spydeberg og 
Frogn kommuner, hvor jeg hadde ansvar innenfor vann, avløp, miljøovervåkning m.m. Fra 
desember 2008 har jeg vært fylkessekretær i NJFF i Østfold.

• Jeg er nok en av de som var først ute med allsidig fiske etter så mange arter som mulig i 
Norge, først i ferskvann, fra 2006 også målrettet i saltvann. Jeg har også skrevet 40-50 
artikler om fiske i forskjellige blader fra 2005 til d.d. I tillegg skrev jeg prosjektet 52 arter 
på 52 uker på hooked.no i 2011-2012. Til slutt skrev jeg en bok om allsidig fiske som ble 
utgitt på forlaget Vigmostad & Bjørke i 2015 (Hekta på fiske).

• Jeg har gjennom mange år vært den mestrapporterende fiskeobservatøren på 
artsobservasjoner.no og fra 2018 har også vært validator der (godkjenner eller avviser 
andres registreringer). Mine og andre sportsfiskeres registreringer i denne databasen 
dukker stadig opp i faglige rapporter som utarbeides i forbindelse med diverse tiltak og 
utredninger i hele landet.



• Det var heller ikke intensjonen i forarbeidene til 

dyrevelferdsloven: Odeltingsproposisjon 15 (2008-2009), 

fra landbruks- og matdepartementet (Forarbeider til 

Dyrevelferdsloven). Følgende oppsummering gjøres i 

forhold til fang og slipp:

• Enkelte høringsinstanser mener at gjenutsetting av fisk 

bør forbys. Andre mener at det må være adgang til å 

slippe ut innfanget fisk som ledd i regulering og 

bestandsforvaltning. Det kan være mange legitime 

grunner til at fisk som er fanget settes tilbake. Et generelt 

forbud i loven mot gjenutsetting anses ikke 

hensiktsmessig, men det enkelte utslippet må være 

forsvarlig. Det kan imidlertid være aktuelt å regulere 

dette nærmere gjennom forskrift, eksempelvis kan det 

være aktuelt å regulere selve gjennomføringen av fisket 

og utslippet nærmere ut fra dyrevelferdshensyn.



EKSEMPLER PÅ KUNNSKAP OG BIDRAG FRA 
ARTSFISKE I SALTVANN:
• • Artsobservasjoner.no – utbredelse, bestander

• • Merkeprosjekt blåfinnet tunfisk (NJFF)

• • innsamling av arter til det genetiske referansebiblioteket (NorBol) (BFL)

• • bidrag om utbredelse, atferd og størrelser som går til Otte Bjelland ved HI (BFL)

• • merkeforsøk på skate/håkjerring (BFL)

• • DNA av sjeldne arter som eksempelvis svartskate til Arve (BFL)

• • blålangeprøver fra fjorder levert til HI (BFL)

• • Artsfiskedotcom er også noe som må nevnes som et sted hvor det faktisk begynner å bli en kunnskapsbank som kan bidra positivt til 
informasjon om fiskearter i Norge. Allerede en vitenskapelig artikkel er publisert om nordlig utbredelse av rødflekket kutling, med hjelp fra nettopp 
nevnte database (BFL)

• • Dr. Marcelo Kovacic, som jobber med kutlinger ved museet i Rijeka i Kroatia, er begeistret for den kunskapsbasen som artsfiske.com 
representerer, og at vi to nok kommer til å publisere mer som bl.a. henter informasjon fra denne. (RS)

• • bildemateriale til utdanning av fiskeforvaltere ved NMBU (OHH)

• • fiskeinnsamling til parasittundersøkelser ved UiO (OHH)

• • to resultat som artsfiskarar har bidrege til: 1)Ball R, Jones C, Lynghammar A, Noble L, Griffiths A (2013) The first confirmed cases of full 
albinism in rajid species. Journal of Fish Biology 82:1433-1440 doi:doi:10.1111/jfb.12072, 2)Lynghammar A, Christiansen JS, Griffiths AM, Fevolden S-E, 
Hop H, Bakken T (2014) DNA barcoding of the northern Northeast Atlantic skates (Chondrichthyes, Rajiformes), with remarks on the widely distributed
starry ray. Zoologica Scripta 43:485-495 doi:10.1111/zsc.12064 (AL)

• • Fisk for Førdefjorden (Artsfiskere forsøker å redde gjenfylling av en fjord).

• • Eg kom på ein annan artikkel også, som har brukt sportsfiskefanga spisskater: Griffiths A, Sims D, Johnson A, Lynghammar A, McHugh M, 
Bakken T, Genner M (2011) Levels of connectivity between longnose skate (Dipturus oxyrinchus) in the Mediterranean Sea and the north-eastern Atlantic 
Ocean. Conservation Genetics 12:577–582 doi:10.1007/s10592-010-0127-3 (AL)

• • Artsfiskere ønsker å få laget en ny revidert versjon av Norske fisker (Per Pethon) da vi nå har fremskaffet så mye ny kunnskap de siste årene, at 
boken er utdatert.


