
Informasjon om forskningsprosjektet 

  «Kartlegging av fritids- og turistfiske» 
 
I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for dette 
forskningsprosjektet og hva prosjektet innebærer for deg. 

 
Formål 
Norge er det landet med høyest deltakelse i fritidsfisket sett i forhold til befolkningsstørrelse, og i 
tillegg kommer det mange tilreisende fra andre land for å fiske langs norskekysten. For fritidsfiskerne 
er det ikke krav om fiskekort eller småbåtregister, og dermed er det vanskelig å skaffe informasjon 
som kan brukes til å estimere uttaket av fisk fra de ulike bestandene. I dette prosjektet ønsker vi å 
kartlegge omfanget av fritidsfisket ved hjelp av intervju med fritidsfiskere. Siden det ikke er noen 
rapporteringsplikt for fritidsfiskere (i motsetning til for yrkesfiskere) så er dette en rasjonell metode 
for å beregne hvor mye fritidsfiskerne fisker av de ulike bestandene, noe som er viktig å vite for å 
kunne forvalte bestandene på en god måte. 
 
Dette forskningsprosjektet skal også belyse de sosioøkonomiske verdiene av fritidsfisket. Å kunne 
fiske sin egen middagsmat står sterkt i norsk kultur. Det er likevel kjent at fritidsfisket er mer enn 
matauk og hobby – det er også viktig sosialt og økonomisk. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor er du inkludert i studien?  
Vi intervjuer tilfeldig valgte fiskere i felt eller på turistfiskeanlegg. I tillegg samler vi inn 
kontaktinformasjon som står på redskap (blåser), slik at eieren av redskapet kan kontaktes per 
telefon.  
 
Hva innebærer prosjektet for deg? 
Når vi treffer deg i felt vil vi gjerne stille deg noen spørsmål om fisketuren din, hvor du kommer fra og 
hvor ofte du fisker. Etter fisketuren kontakter vi deg via telefon for å høre mer om fisketuren din. Vi 
er spesielt interessert i hvor lenge du har fisket og hvor mange fisk du har fått. Dette tar ca. 5 
minutter.  
 
Hvis vi samler inn kontaktinformasjon på faststående redskap/blåser, kontakter vi deg via telefon for 
å høre om hvilket redskap du har brukt og hva du har fått som fangst. Dette tar ca. 5 minutter. 
 
Hvis vi får e-postadressen din, sender vi deg i tillegg noen oppfølgingsspørsmål via e-post, som går på 
kunnskap om reguleringer, hvorfor du fisker og utgifter knyttet til fisketuren. Denne undersøkelsen 
tar ca. 30 minutter.  
 
Det er frivillig  
Du kan når som helst protestere mot at du inkluderes i dette forskningsprosjektet, du trenger ikke å 
oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative 
konsekvenser for deg hvis du velger å trekke deg.  
 



 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
 
Kontaktinformasjonen din blir håndtert av en svært begrenset gruppe ansatte ved 
Havforskningsinstituttet. Alle personopplysninger lagres på forskningsservere slik at ingen 
uvedkomne har tilgang til dine data.  
 
Resultatene fra undersøkelsen publiseres på et aggregert nivå, og ingen av deltakerne i studien vil 
kunne gjenkjennes. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen 
er 1.06.2024.  
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens 
interesse, men du har anledning til å protestere eller trekke deg dersom du ikke ønsker å delta i 
prosjektet.   
 
På oppdrag fra Havforskningsinstituttet har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• å protestere  
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg 
• å få rettet personopplysninger om deg,  
• å få slettet personopplysninger om deg, og 
• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta 
kontakt med: 

• Havforskningsinstituttet ved Jon Helge Vølstad (e-post: jonhelge@hi.no, tlf.: 469 29 039) 
• Vårt personvernombud: personvernombud@hi.no  

 
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på e-post (personverntjenester@nsd.no) eller på 
telefon: 55 58 21 17. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Jon Helge Vølstad 
forskningssjef 
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