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Prosjekttittel:  

«Analyse av tiltak som kan settes i verk for å bedre fangstene av marin fisk i 
Sognefjorden». 

Torbjørn Dale, Marianne Nilsen 

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sognefjorden Vel 

 

Innledning / bakgrunn 

I mange år har det blitt hevdet gjennom lokalpressen at fangstene av mange marine fiskeslag (f.eks. 
torsk, sei, lyr, brosme, lange) i Sognefjorden har blitt dårligere enn hva de var før. Det er 
hovedsakelig aktive brukere av fjorden som har slått alarm om dette i form av leserinnlegg i avisen, 
eller at avisene selv har laget reportasjer på basis av bekymringsmeldingene, se for eksempel Arve 
Frivik (Ytre Sogn 23. des. 2003), Erik Hunshamar (Sogn Avis 13. juli 2011, 8. sept. 2012), Harald 
Sjursen (2012), Asbjørn Massnes (Sogn Avis 12. sept. 2012), Torbjørn Dale (2012), Peter Hovgaard 
(2012) og Bottolv Hov (2013). Bekymringsmeldingene er også blitt tatt på alvor av enkelte lokale 
politikere, f.eks. ordfører Ivar Kvalen i Luster kommune (Sogn Avis 8. sept. 2012) og Trude Risnes i 
Leikanger kommune (Sogn Avis 1. okt. 2012). Temaet fisketom fjord har også blitt omhandlet i flere 
ledere i Sogn Avis (4. mai 2013, 12. juni 2014).  

Om bekymringene er korrekte vil dette være svært negativt for næringsgrunnlaget til yrkesfiskerne 
langs Sognefjorden og bety mindre fisk til lokale fritidtidsfiskere. Siden mange av turistene som 
kommer til Sognefjorden ønsker å ha muligheter til å fiske, vil en «fisketom» fjord også svekke 
næringsgrunnlaget for turistnæringen langs fjorden (Dale og Nilsen 2015 a, Hovgaard 2015).  

Det er mangelfull dokumentasjon på at fiskeforholdene i Sognefjorden er blitt dårligere, men 
bacheloroppgaven til Ødven (2012) som bygget på en spørreundersøkelse av brukere av fjorden 
synes å støtte disse bekymringene. Den dårlige dokumentasjonen av tilstanden til de marine 
fiskebestandene i Sognefjorden (og andre fjorder) kan delvis henge sammen med en 
dårlig/utilstrekkelig forvaltning av de marine fiskeslagene i fjorder og kystvann. Forvaltningen av 
forholdene i våre vannforekomster styres i stor grad av retningslinjer gitt i 
Vannrammedirektivet/Vannforskriften som omfatter alle vannforekomster fra elver og vann til 
fjorder og kystvann (1 nautisk mil utenfor kystlinja). I Vannforskriften blir anadrom fisk (ørret/laks) 
godt ivaretatt siden tilstanden til disse bestandene er et av vurderingskriteriene for tilstanden til 
vannforekomsten. Marin fisk, derimot, er utelatt som vurderingskriterium for tilstanden i fjorder og 
kystvann! Satt på spissen kan en oppleve av Vannforvaltningsmyndighetene sier at tilstanden i 
Sognefjorden er god, selv om tilstanden til de marine fiskeslagene er elendig!  

Vannrammedirektivet blir forvaltet av Miljøverndepartementet via Vannforskriften, mens 
Fiskeridepartementet forvalter de marine fiskeslagene. Fiskeridepartementet synes å ha mer enn nok 
med å forvalte de store kommersielle fiskebestandene, og mindre kapasitet til forvaltningen av de 
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ikke-kommersielle fiskebestandene i fjordene og langs kysten. Det finnes mange analyser av ørret- og 
laksebestander i vann og elver i Sogn og Fjordane, men ingen analyser av f.eks. lyrebestanden i 
Sognefjorden, Norges største fjord! Dette er sannsynligvis mye av bakgrunnen for at folk kan rope ut 
om dårlige fiskeforhold av marin fisk i fjorder uten at det blir gjort noe nevneverdig for å undersøke 
påstandene eller for å forbedre forholdene. 

I juni 2014 satte Høgskulen i Sogn og Fjordane søkelyset på noen av disse problemene gjennom 
konferansen «Fisketom Sognefjord?». Foredragene fra denne konferansen kan finnes på nettet 
(https://www.hisf.no/sognefjordkonferansen-fisketom-sognefjord#.WG8y_G9-Z). Konferansen fikk 
økonomisk støtte fra Regionrådet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane. Foreningen «Sognefjorden Vel» ble etablert høsten 2014 for blant annet å arbeide videre 
med disse problemstillingene (http://www.sognefjordenvel.no/).   

«Sognefjorden Vel» har som hovedmål å bedre forvaltningen av Sognefjorden, inkludert dens 
fiskeressurser (Nilsen og Dale 2015). Dette vil vi gjøre via både langsiktige og kortsiktige prosjekt. Et 
av de langsiktige prosjektene vi jobber med er å få etablert et bedret forvaltningsregime for de 
marine fiskebestandene i fjorder og kystvann. Her har vi bl.a. levert en omfattende høringsuttalelse 
til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 (Dale og Nilsen 2015 
b). Vi har også sendt innspill til både Fiskeridepartementet (brev datert 29. juni 2015) og 
Fiskeridirektoratet (brev datert 1. november 2015, Dale og Hovgaard 2015) med bl.a. oppfordringer 
til å sette i gang med bedre undersøkelser av de marine fiskebestandene i Sognefjorden.  

Et av de kortsiktige prosjektene vi ønsker å jobbe med er å konkretisere mulige tiltak som kan 
iverksettes for å bedre fangstene av de marine fiskeslagene i Sognefjorden.  Det foreslåtte prosjektet 
er i tråd med Sogn regionråds ønske om å sikre og videreutvikle rammevilkårene for bosetning og 
næringsliv i regionen (http://www.sogn.regionraad.no/om-sogn-regionraad.159292.nn.html). Dette 
er bakgrunnen for denne søknaden.  
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Beskrivelse av prosjektet.  

Prosjektets hovedoppgave vil være å gi en generell beskrivelse av alle mulige tiltak som kan 
iverksettes for å bedre bestandene og fangstene av marin fisk i Sognefjorden. Beskrivelsen vil bygge 
på publisert fiskeribiologisk litteratur og data fra forvaltningen. Annen informasjon som foredragene 
fra konferansen «Fisketom Sognefjord?» vil gi nyttig bakgrunnsinformasjon om forholdene i 
Sognefjorden. Prosjektet vil også vurdere hvilke effekter brislingfisket i Sognefjorden har på 
produksjonen av de øvrige fiskebestandene. Prosjektet vil forsøke å foreslå hvilke fiskefremmende 
tiltak som det er realistisk å utprøve, vurdert ut fra enkle kost-nytte vurderinger.  

Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i en egen rapport. I tillegg vil det bli presentert en skisse til 
en dags-konferanse hvor det vil bli sett på de aktuelle mulighetene en har for å øke fiskebestandene i 
Sognefjorden.  

Prosjektets arbeidsmengde tilsvarer ett månedsverk. Det er ønskelig at dette arbeidet blir utført av 
fiskerikandidat Stine Falk-Petersen (se vedlagt CV) som har sagt seg villig til å gjennomføre prosjektet.  

Prosjektet eies av Høgskulen i Sogn og Fjordene (HiSF) men det vil bli etablert en 
prosjektsstyringsgruppe med representanter fra HiSF og «Sognefjorden Vel», som har tatt initiativet 
til prosjektet. Det er ønskelig at styringsgruppen består av førsteamanuensis Torbjørn Dale og FoU-
rådgiver/PhD i marinøkologi Marianne Nilsen, som begge jobber ved HiSF og er også 
styremedlemmer i Sognefjorden Vel.  Arbeidsplassen vil være på Gründerkontoret på Camus 
Fosshaugane hvor Stine for tiden har fått plass. Dette kontoret ligger i samme gang som Avdeling for 
Naturfag hvor Torbjørn Dale jobber.  

Det tas sikte på at rapporten fra prosjektet foreligger før sommeren.  

 

 

Kostnader ved prosjekt 

Prosjektet vil ha en kostnad på kr. 168 000 inkl. mva (se vedlagte budsjett).  

Mesteparten av utgiftene er knytte til lønn og andre faste utgifter. Deler av dekningsbidraget vil gå til 
leie av kontorplass på Gründerkontoret. Det budsjetteres også med 1-2 kortvarige reiser til f.eks. 
Bergen (besøk Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet) og/eller Tromsø (Norges 
Fiskerihøgskole/UiT). Ved begge reiser vil bo- og oppholdskostnader bli dekket av S. Falk-Pettersen. 
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