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Målet med min presentasjon er å vise:

• hva regelverk, forarbeider mv sier om fang og slipp av fisk
• at regelverket her ikke er svart / hvitt
• at det er ikke helt klart hvor grensene går
• at dyrevelferdsregelverket er i stadig endring – selv om 

lover og forskrifter ikke endres. 



Hva vi mener med begrepene

•Fang og slipp
•Pålagt fang og slipp
•Frivillig fang og slipp
•Rendyrket fang og slipp



Dyrevelferdsloven

• § 3: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha 
for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for 
unødige påkjenninger og belastninger.»

• § 20 «Jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig 
forsvarlig måte.» 



Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger.
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Ot. prp nr 15, kap 1.6 om viltlevende dyr

• «Bestemmelsene i dyrevelferdsloven er samtidig viktige for å sikre 
regulering av dyrevelferd for dyr som faller utenfor viltloven og 
lakse- og innlandsfiskloven, for eksempel marin fisk og sjøpattedyr.»



Ot. Prp nr 15, kap 2.2.19 om Jakt, 
fangs og fiske



Ot. Prp nr 15, kap 2.2.19 om Jakt, 
fangst og fiske
• «Ved vurdering av om det med hjemmel i annen lovgivning skal innføres mer 

generelle krav om å slippe ut fanget fisk, ble det uttalt at hensynet til fisken må veies 
opp mot hensikten med og nytteverdien av utslipp. Det ble gitt uttrykk for at dersom 
denne vurderingen resulterer i krav om utsett, vil det være aktuelt å regulere selve 
gjennomføringen av fisket og utslippet nærmere ut fra dyrevelferdshensyn.»

• «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.»
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Rådet for dyreetikk

• I forbindelse med at Direktoratet for naturforvaltning vurderte om fang og slipp-
prinsippet burde innføres som et fangstbegrensende virkemiddel i Norge avga Rådet 
for dyreetikk i 1998 uttalelse om «Sportsfiske – Fang og slipp» 
http://www.radetfordyreetikk.no/1998/04/sportsfiske-fang-og-slipp/

• «Mange foreldre forsøker å lære sine barn respekt for levende liv og natur. Man 
fisker det man trenger til mat. Man fisker ikke for å kaste fangsten, selv om det er 
moro å fiske. Det er sløsing med ressurser. Om man fortsetter å fiske for bare å slippe 
ut igjen all fisken man måtte få, er det å plage dyr unødvendig. 

• Det kan synes som et paradoks at Rådet finner det mer etisk høyverdig å drepe fisken 
enn å slippe den ut igjen. Dersom fisken selv kunne velge, ville den utvilsomt valgt 
livet. Men det er ikke det som er poenget. Den gode gjerning, d.v.s. å gi fisken 
friheten tilbake, er nemlig avhengig av at man først påfører fisken lidelse i form av 
smerte og redsel. På samme måte som det ikke er akseptabelt å fange fugler eller 
pattedyr i feller uten annen hensikt enn å ha det moro, finner ikke Rådet at det er 
akseptabel forvaltning å tillate at fisk påføres smerte og stress ved fisking uten 
annen hensikt enn å tilfredsstille menneskers behov for spenning og opplevelse.»

http://www.radetfordyreetikk.no/1998/04/sportsfiske-fang-og-slipp/


Rådet for dyreetikk - forts



Rådet for dyreetikk - forts

• «Etter Rådets oppfatning er det viktig å underbygge og utvikle holdninger 
som tar vare på ressursene i naturen og forvalter dem på en bærekraftig 
måte. I dette ligger også respekt for liv. Det er liten tvil om at fisk opplever 
smerte og stress i forbindelse med fisking, uansett om den blir avlivet eller 
sluppet fri igjen. Forskjellen ligger i at fisken ved “fang og slipp” blir utsatt 
for denne belastningen kun for å tilfredsstille menneskers behov for 
spenning og opplevelse. De lidelser og skader som fisken påføres i denne 
forbindelse neglisjeres. Rådet finner det ikke etisk forsvarlig å bruke 
levende dyr på denne måten. Dersom fiskebestanden er for liten til å tåle 
beskatning, er alternativet etter Rådets syn å ikke fiske. Rådet for dyreetikk 
vil på denne bakgrunn fraråde at “fang- og slipp” blir innført som 
forvaltningstiltak i Norge.»



Det danske «Dyreetiske råd»

• I en uttalelse fra det danske «Dyreetiske Råd» i 2013 beskrives 
Catch and release som uakseptabelt: «I lighed med de tyske og 
schweiziske overvejelser mener Rådet, at der skal være en fornuftig 
grund til at fiske. Efter Rådets opfattelse er det at fange en fisk, og 
dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, 
spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at 
tage den med hjem men blot for at sætte den ud igen, ikke en 
fornuftig grund… Rådet anbefaler derfor et forbud mod Catch & 
Release, hvor dette alene er det bærende element i lystfiskeriet.» 
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Fiskeri
/Indsatser/Lyst-
_og_fritidsfiskeri/Udtalelse_om_lystfiskeri__DOK578351_.pdf

http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Fiskeri/Indsatser/Lyst-_og_fritidsfiskeri/Udtalelse_om_lystfiskeri__DOK578351_.pdf
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Forvaltningens virkemidler ved 
brudd på dyrevelferdsregelverket

• Overtredelsesgebyr, aktivitetsforbud og politianmeldelse er 
virkemidler Mattilsynet kan bruke, men vi mener at dette ikke vil 
være fornuftige virkemidler å bruke mot ulovlig fang og slipp nå.

• Veiledning og samarbeid med organisasjoner og fiskere er et 
satsningsområde i første omgang. 



Endringer av holdningen til 
dyrevelferd

• Vi ser en kontinuerlig endring i samfunnets holdning til dyrevelferd 
i dyrenes favør. 

• Dette gjelder nå spesielt fiskevelferd hvor endringen i holdningen 
skjer raskt, og fiskevelferd står nå på dagsorden i en mye større 
grad enn da dyrevelferdsloven ble diskutert i Stortinget i 
2008/2009. 


