Fisketuristenes fangster
er kartlagt
Foto: Ø. Paulsen
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Tall fra Havforskningsinstituttet viser at fisketuristene (bedriftssektoren)
anslagsvis fisker 3 300 tonn hvert år. Anslaget bygger på avansert
statistisk metode, praktisk oppsøkende feltarbeid og egenrapportering fra
fisketuristene på et uvalg fisketurismebedrifter.
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Under samlebegrepet marine fritidsfiskerier er det to
hovedgrupper:
• Fisketurist – en fritidsfisker som overnatter borte
fra eget hjem eller fritidsbolig.
Fisketuristene deler man i to sektorer:
			 • Bedriftssektoren (som nå er kartlagt)
			 • Uformell sektor, som omfatter privat leie
				 av bolig, telt, campingbiler etc.
				 (ikke kartlagt)
• Fritidsfisker – en norsk statsborger eller fastboende som bor hjemme eller i egen fritidsbolig
(ikke kartlagt)

miske forhold vil påvirke hvor aktive fisketuristene
er og hvor stort tilbudet i bransjen er. For eksempel
slo finanskrisen til et stykke ut i prosjektet, det kan
ha påvirket antallet fisketurister fra et år til et annet.
HVOR OG HVOR MYE
I tillegg til å regne ut hvor mye fisketuristene i
bedriftssektoren fisker totalt, har forskerne også tall
på hvor mye fisketuristene drar i land av de enkelte
artene i nord og sør.
I Nord-Norge er det tatt mest torsk, mens sei er den
vanligste fangsten i Sør-Norge. Det blir fisket nesten

Fangstdata fra de marine fritidsfiskerier er med på å sikre:
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• at bestandene
ikke blir overfisket

• at vekstpotensialet
per individ blir utnyttet

• at nok fisk overlever
frem til gytemoden alder

• at turister kan fiske
stor fisk – troféfisk

Foto: Lars Torbjørn Larsen

Fangsttallene for fisketurismen vil være dynamiske
og kan variere fra år til år. Biologiske forhold som
bestandsstørrelsen på de ulike fiskeartene og økono
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Marine Fritidsfiskerier

Fisketurister

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere som overnatter borte fra
eget hjem eller fritidsbolig

Norske statsborgere eller
fastboende som bor hjemme eller i
egen fritidsbolig

Fisketurismebedrifter, eller
hytter utleid via en reiseportal

Bedrifter
kartlagt av IMR/
Norut (N=445)

Den uformelle
sektoren
Privat leie av bolig, telt,
campingbil, etc.

Andre bedrifter
(N=Ukjent)
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Fastboende
(kan kontaktes
via telefon)

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN
Nye Flødevigveien 20
NO-4817 His
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 37 05 90 01

Figuren viser de ulike grupperingene under Marine Fritidsfiskerier.

Parallelt med Havforskningsinstituttets kart
legging har Norut (Northern Research Institute)
undersøkt verdiskapningen i sjøfisketurismen
og blant annet funnet at fisketuristene (i bedrifts
sektoren) årlig bruker ca. 430 millioner kroner
på overnatting og båtutleie. Norut arbeider
nå med å beregne ringvirkningene av fiske
turistenes forbruk utover dette.
FREMGANGSMÅTEN
Forskerne på Havforskningsinstituttet og Norut
har selv kartlagt bedriftssektoren, da det viste seg
å mangle en oppdatert oversikt over næringen.
Da kartleggingen var unnagjort satt forskerne
igjen med en liste over 445 virksomheter (ror
buanlegg, hytter etc.). Det ble opprettet sam
arbeid med et representativt utvalg av disse
virksomhetene, som rapporterte fangsttall til
instituttet hver sjette uke i hele 2009. Fiske
turistene førte selv fangstskjema som ble
kontrollert av eieren på fisketurismebedriften. I
forkant ble det brukt mye tid rundt om på turist
anleggene for å sikre gode rapporteringsrutiner.
De utvalgte bedriftene fikk også oppfølging
underveis i prosjektet.

RESTEN AV DE MARINE FRITIDSFISKERIENE
Det fins rimelig gode tall for størrelsen på de
viktigste fiskebestandene i havet. Estimatene
bygger på fangststatistikk fra fiskerne og forsk
ningstokt, og gjør det mulig å drive bærekraftige
fiskerier til havs. Tall for totalfangst mangler
for en stor del av bestandene langs kysten.
De profesjonelle kystfiskerne må rapportere
sine fangster, men det er ikke kjent hvor store
fangstuttak totalt de marine fritidsfiskeriene
står for. De 3 300 tonnene som tas opp av fiske
turistene i bedriftssektoren utgjør, som figuren
illustrerer, bare en del av de marine fritids
fiskeriene.
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Erfaringene fra land som USA, Australia og
New Zealand, som er kommet langt i forskning
på fritidsfiskerier, viser at dette er en sektor
som er spesielt krevende å kartlegge. For Norge
sin del gjør en lang og tett befolket kystlinje
med et tilnærmet uregulert fritidsfiske en slik
kartlegging ekstra utfordrende. Et pilotprosjekt
på fritidsfiske i regi av Havforskningsinstituttet
utarbeider nå metodisk verktøy som på sikt
kan gi fangsttall for fritidsfisket. Instituttet har
også nylig arrangert en internasjonal work shop
om fritidsfiske. En kartlegging av det norske
fritidsfisket er ønskelig, men per i dag er det
ikke løyvd midler til slik forskning.
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ti ganger mer fisk i Nord-Norge enn i resten
av landet. For denne landsdelen er det totale
fangsttallet 2 958 tonn.
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