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Hvorfor et skille mellom ferskvanns- og 
saltvannsfisk?



Hva snakker vi om?

• Regelstyrt F&S
• Minstemål, størstemål, feil art, fredninger mm
• Forutsetter kunnskap

• Arten

• Bestanden 

• Frivillig F&S
• Hva mener en egentlig?

• Hvem skal avgjøre hvilken intensjon en har, og vet en 
alltid det før fisken er i vannkanten?



Artsfisker vs matfisker. Enten eller?



Artsjeger vs kjøttjeger. Enten eller?



Fang og slipp

• Økende trend eller økende oppmerksomhet?

• 20-25.000 laks gjenutsettes
• Stor oppmerksomhet

• «60% av torsken gjenutsettes av utenlandske turisktfiskere»

• Lav oppmerksomhet, men BRA!?

• Er tallet høyt?

• Begrenset kunnskap for mange arter

• Brosme dør, kveite overlever!

• Ørret overlever, makrell dør!

• Enormt med synsing!



NJFF

• Høsting er/bør være basisen for fritidsfiske, men…

• F&S OK

• Rettet fiske

• Fisk en ikke har intensjoner om å spise

• Ikke som offentlig forvaltningsgrep, men basert på bestandsforhold

• Ikke bestander av anadrome laksefisk som ikke tåler inklusiv 
dødelighet

• Mattilsynet derimot konkluderte med at et begrenset omfang av «fang og slipp» 
i bestandstruede bestander av anadrom laksefisk er akseptabelt….



Fra MTs nettsider

• Målet for fritidsfiske skal være å skaffe mat. Mattilsynet mener derfor at rendyrket fang og slipp er i strid med 
dyrevelferdsloven. Eneste unntak er begrenset fang og slipp av laks og sjøørret i enkelte bestandstruede 
vassdrag. Det er politisk besluttet at dette skal være tillatt for at det skal være mulig å opprettholde noe fiske 
også i bestandstruete elver. Ved fang og slipp stilles det ekstra store krav til skånsom håndtering og ikke minst 
at fisken raskt slippes ut igjen. Kun uskadet fisk skal slippes ut. 

• Fiskevelferden skal alltid ivaretas. Derfor er det ikke akseptabelt å ta i bruk nye fiskemetoder der fiskevelferden 
blir dårligere bare for at fiskeren skal oppleve større spenning. Det betyr blant annet at langdryg fangst av store 
kveite med dupp for så å slippe den ut igjen ikke er tillatt. Kveiten blir i slike sammenhenger utsatt for mye 
stress og smerte, og påkjenningene foregår dessuten over lang tid. Dette er verken forenlig med god 
fiskevelferd, forbudet mot fang og slipp eller målet om at fiske skal være å skaffe seg mat.

• Målet er at fiskevelferden på sikt skal bli bedre. Med økt kunnskap og større bevissthet, tror vi at både 
holdninger og handlinger vil endre seg til det bedre. Mattilsynet vil bidra til bedre fiskevelferd ved fritidsfiske 
ved å veilede fritids- og sportsfiskere og spre informasjon om fiskevelferd.



Hva er legitime årsaker til 
å bedrive fritidsfiske og 
har fisket noen 
nytteverdi?

• Mat

• Folkehelse
• Rekreasjon, spenning

• Maten er ofte et biprodukt

• Samfunnsøkonomi
• 2 millioner Nordmenn, 3-400.000 tilreisende

• Betydelig økonomisk virksomhet og  langt større potensiale

• Kunnskap og forvaltning
• Mange øyne ser mer

• Fisken trenger mer enn teoretiserende venner


