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Sammendrag
En etablert form for laksefiske i Norge er fiske med faststående redskaper i sjøen. Dette er en grunneierrett for
de med eiendom langs fjorder, kyst og øyer. Redskapene som brukes har landforankring, og per 2020 var kilenot
og krokgarn lovlige redskap å benytte til slikt fiske. Denne måten å fiske etter laks på har vært vanlig i Norge
minst siden midten av 1800-tallet. Tradisjonelt har motivasjonen for å fiske på denne måten vært å skaffe seg
mat og til en viss grad for salgsinntekter. Over tid utviklet fisket seg til å bli en viktigere inntektskilde for en del
av fiskerne. I dag er det også slik at en del av fiskerne karakteriserer sjølaksefiske som hobbyfiske. I 2020 var det
956 sjølaksefiskere som til sammen fisket med 1 394 redskaper.
Våre funn, basert på en spørreundersøkelse til alle sjølaksefiskere som fisket i årene 2019-2021, indikerer at
sjølaksefiske er en næringsvei for over 50 prosent av sjølaksefiskerne. Det vil si at over 50 prosent av sjølaksefiskerne har netto salgsinntekter fra fisket. Gjennomsnittlig netto salgsinntekter fra sjølaksefiske er cirka 10 000
kroner per år per sjølaksefisker før skatt. Om lag 26 prosent av fiskerne har høyere netto salgsinntekter enn
gjennomsnittet. Det virker å være konsistent med at om lag 1/3 av fiskerne kategoriserer sitt sjølaksefiske som
næring i spørreundersøkelsen. Rundt én prosent av sjølaksefiskere i utvalget har netto salgsinntekter over
100 000 kroner før skatt. Det tilsvarer elleve personer på landsbasis. Datagrunnlaget tilsier at tre personer i Norge
har netto salgsinntekter på cirka 250 000 kroner per år.
Fra slutten av 1970-tallet ble sjølaksefisket gradvis mer omfattende regulert med begrunnelse om at fisket skal
bli mer bærekraftig. I 2021 ble reguleringene ytterligere skjerpet. Innstrammingene i 2021 ble debattert i
Stortinget, og Stortinget ba Regjeringen gjøre en ny vurdering av innstrammingene og hvordan de vil virke
konkret for sjølaksefiskere på Sørlandet. Vi anslår at om lag 12 prosent av sjølaksefiskere på landsbasis har tapt
på innstrammingene i 2021. Det anslåtte bedriftsøkonomiske tapet utgjør mellom null og 17 prosent av fiskerens
årlige personlig bruttoinntekt (før skatt). 12 prosent av totalt 956 fiskere som fisket i 2020, altså mellom 110 og
120 personer, har anslagsvis opplevd bedriftsøkonomiske tap.
Vi finner at det er fiskere i Trøndelag, Agder og Rogaland som skiller seg ut med bedriftsøkonomiske tap av større
betydning. I Rogaland og Agder er det en relativt liten andel av sjølaksefiskerne i fylket med positive netto
salgsinntekter som er berørt – men i gjennomsnitt har de størst anslått bedriftsøkonomisk tap per fisker. Dette
er fordi vi anslår særlig store tap i Rogaland og Agder for noen få fiskere. Våre anslag taler for at det er en relativt
stor andel (opp mot én av fem) av fiskerne i Trøndelag som taper på innstrammingene i 2021. Gjennomsnittsalderen for fiskere som vi har anslått tap for er 61 år. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylker. I Agder
er gjennomsnittsalderen 50 år, mens i Møre og Romsdal og Nordland er gjennomsnittsalderen 69 år. Cirka 5
prosent av de som vi har anslått tap for er kvinner. I overkant av 30 prosent av de sjølaksefiskerne vi har beregnet
tap for har eget foretak innenfor jordbruk, skogbruk og fiske som hovedsakelige sysselsetting.
Vi har identifisert to sentrale usikkerheter knyttet til de overnevnte anslagene. For det første er det en betydelig
del av sjølaksefiskerne som ikke har svart på spørreundersøkelsen. Dette er kun et problem dersom det er
systematiske forskjeller på de som har svart og de som ikke har svart. 35,7 prosent av sjølaksefiskerne som
rapporterte fangst i 2020 har svart på spørreundersøkelsen, og det er ikke usannsynlig at det finnes sjølaksefiskere med store inntekter og bedriftsøkonomiske tap som ikke har svart. Det kan imidlertid argumenteres med
at de som tjente mye på sjølaksefiske før innstrammingene har større grunn til å svare på undersøkelsen enn de
som ikke tjente så mye – og derfor er overrepresentert. For det andre har vi i flere tilfeller identifisert overrapportering av fangstvolumer, som legger grunnlaget for den bedriftsøkonomiske lønnsomhets- og tapsvurderingen, ved å kontrollere innrapporterte svar opp mot offisiell statistikk på kommunenivå. For ikke å
overvurdere den bedriftsøkonomiske betydningen og tapet av 2021-innstrammingene for den enkelte fisker har
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vi fjernet besvarelser fra fiskerne som åpenbart har overrapportert, både deres inntekter og utgifter. Samlet sett
er det da grunn til å anta at det er en sannsynlighet for at vi i noen grad undervurderer omfanget av
sjølaksefiskere som har store netto salgsinntekter fra fisket i 2018-2020 og derigjennom bedriftsøkonomiske tap
i 2021, forutsatt at man tror at disse fiskerne reelt sett har relativt høye inntekter – også sett bort fra
overrapportering. Hvis man antar dette og at disse fiskerne er representative for populasjonen, vil det si at om
lag 13 personer på landsbasis i gjennomsnitt tjener mellom 200 000 og 400 000 kroner på sjølaksefiske per år
etter at driftsutgifter er trukket fra.
En annen usikkerhetskilde er kvaliteten på fangststatistikken til SSB. Denne statistikken er med på å danne
grunnlaget for å vurdere kvaliteten på fangstrapporteringen i spørreundersøkelsen. SSBs statistikk bygger på
sjølaksefiskernes rapporterte fiske gjennom fangstdagbøkene. På den ene siden kan det hevdes at fiskerne i noen
sammenhenger vil ha insentiver til å underrapportere fangsten. Dette kan være av skattehensyn, men også ut
fra en vurdering om at hvis man fisker i et område med mange andre fiskere, vil en for høy rapportering benyttes
som indikator for et for høyt ressursuttak, som senere kan fryktes å bli et argument for innstramminger i
reguleringene. Dette vil i så fall være et insentiv for fiskere til å underrapportere fangsten. Man kan på den andre
siden anføre at det vil være insentiver til å rapportere for høye fangster, fordi en rapportering om lav fangst kan
fryktes å senere benyttes som en indikator på at bestanden er svak og dermed kan brukes som argument for
ytterligere innskjerpinger. Det er usikkerhet om størrelsen på disse effektene, men ettersom de trekker i motsatt
retning, og etter en konkret vurdering av størrelsen på insentivene til feilrapportering, velger vi å legge SSBs
fangststatistikk til grunn for beregningene våre.
Basert på at sjølaksefiske er en næringsvei for om lag 50 prosent av sjølaksefiskerne, kan vi med trygghet si at
sjølaksefisket slik det utøves per 2020 ikke bare kan være begrunnet i næringshensyn. Det må være en verdi
knyttet til det å holde på med aktiviteten i seg selv og/eller få tilgang til lakseråvaren til eget forbruk. I
spørreundersøkelsen til sjølaksefiskere benyttet vi derfor muligheten til å kartlegge sjølaksefiskernes såkalte
konsumentoverskudd av fisket. Konsumentoverskuddet av fisket er den opplevde verdien fiskeren sitter igjen
med når utgiftene er betalt og vi ser bort fra netto salgsinntekter. Det er viktig å være klar over at konsumentoverskuddet, på samme måte som netto salgsinntekter, sannsynligvis er påvirket negativt av reguleringene. Vi
anslår at konsumentoverskuddet utgjør 6 900 kroner per fisker per sesong i Troms og Finnmark og 5 900 kroner
per fisker per sesong i resten av landet. Det tilsvarer henholdsvis cirka 450 og 420 kroner per fiskedag for
henholdsvis 15,2 og 14,0 fiskedager årlig i gjennomsnitt. Vi stilte også spørsmål om respondentenes motivasjon
for det oppgitte konsumentoverskuddet. Vi finner at det å hevde egne rettigheter og å ivareta tradisjoner er
viktige motivasjoner for sjølaksefiskerne. Matauk er også viktig. Spenning, å opprettholde identitet, naturopplevelsen, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet / å ivareta helsen er også motiver for fiskerne, men i gjennomsnitt mindre viktige enn de forannevnte.
Tilbakemeldingene fra flere av organisasjonene vi har snakket med i prosjektet er at den økonomiske betydningen av sjølaksefiske for fiskeren og samfunnet ville vært betydelig større i et regime der sjølaksefiske var mindre
strengt regulert. Det kan på den andre siden anføres at de innførte reguleringene har vært viktige for å sikre
bærekraftig høsting og bevaring av fremtidig inntektsgrunnlag for sjølaksefiskerne. Menon Economics er et
økonomisk miljø uten kompetanse til å vurdere laksefiskets innvirkning på laksebestander eller juridiske spørsmål
omkring reguleringen av fisket. Vi lar derfor disse spørsmålene stå ubesvart. Vi har heller ikke tatt stilling til hva
som er beste anvendelse av de norske villaksressursene.
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Sentrale begreper
Anadrome laksefisk. En fellesbetegnelse på atlantisk laks, sjøørret og sjørøye.
Brutto salgsinntekter. Inntekter fra salg før driftsutgifter og skatter er trukket fra. Vi benytter brutto årsinntekt,
som uttrykker total årlig salgsinntekt (før skatt) fra å fiske anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø.
Dekningsbidrag. Dekningsbidraget representerer brutto salgsinntekter fratrukket variable kostnader, som for
eksempel drivstoff til båt.
Drivgarnfiske. Fiske med drivgarn går ut på at flere garn festes sammen til lenker og (i fisket etter laks) holdes
flytende i overflaten. Drivgarnfisket ble totalforbudt fra og med sesongen 1989.
Faststående redskap. En fellesbetegnelse på redskapene krokgarn, kilenot og lakseverp.
Feilmargin. Feilmarginer uttrykker påliteligheten av et tall. Ingen målinger eller estimater av reelle størrelser
eller modellparametere er helt feilfrie eller nøyaktige. For å kunne danne seg et bilde av hvor nøyaktig en måling
eller et estimat har vært, angir man derfor ofte feilmarginer.
Kilenot. Fiskeredskap brukt til sjølaksefiske som fanger etter ruseprinsippet. Fisken ledes inn i en ruse (not) som
den ikke finner veien ut av, laksen ledes til nota ved hjelp av et ledegarn som går fra land. Nota kan ha én eller
to kiler som holdes åpne av stenger. Når laksen beveger seg inn i nota, klarer den ikke å komme seg ut igjen.
Enkel kilenot har en not i enden av ledegarnet, dobbel kilenot har to nøter.
Konsumentoverskudd. Konsumentoverskudd representerer nytteoverskuddet for konsumenten som oppstår
når den summen en person maksimalt er villig til å betale for en viss mengde av et gode er større enn den sum
han faktisk betaler.
Krokgarn. Fiskeredskap brukt til sjølaksefiske. Settes på samme måte som kilenot, men baserer seg på at fisken
setter seg fast i garnet. Fangstgarnet er festet i enden av et ledegarn, og er bøyd med spisse vinkler.
Lakseverp. Fiskeredskap brukt til sjølaksefiske. Faststående redskap bestående av en not plassert på sjøbunnen.
På tre sider går nota opp til vannflaten, mens den fjerde siden er åpen i den retningen man forventer at laksen
skal komme. Det brukes ledegarn for å lede laksen inn i nota. Med lakseverpet følger et utkikkstårn hvor man
kan følge med på om det kommer laks inn i nota. Når det kommer laks inn i nota, kan nota stenges og trekkes
inn på land. Brukes sjelden nå, og krever bemanning for at den skal fiske.
Median. Det midterste tallet når alle data er sortert i stigende rekkefølge. Halvparten av observasjonene vil da
være større enn medianen, og den andre halvparten vil være mindre.
Netto ringvirkninger. Generelt kan ringvirkninger defineres som virkninger av aktiviteten i andre markeder enn
de som er direkte berørt av tiltaket som analyseres. Ringvirkninger som har en netto samfunnsøkonomisk verdi
for landet, defineres som netto ringvirkninger («wider economic impacts»).
Netto salgsinntekter. Inntekter fra salg fratrukket tilhørende utgifter og skatt. I denne rapporten uttrykker netto
salgsinntekt brutto salgsinntekter (før skatt) fra å fiske anadrome laksefisk med faststående redskaper fratrukket
alle driftsutgifter man har hatt knyttet til å fiske med faststående redskaper det samme året.
Overbeskatning. Artsdatabanken definerer overbeskatning slik: Overbeskatning adresserer tilstandsvariasjon
som er påviselig forårsaket av beskatning (høsting) av bestander av nøkkelarter, i et omfang som for lengre tid
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(minst 6 år) reduserer denne eller disse artenes populasjoner og influerer på artssammensetning og/eller
økosystemfunksjon. Ifølge Miljødirektoratet kan en laksebestand regnes som overbeskattet dersom den ikke når
gytebestandsmålet og bestanden beskattes.
Sjølaksefisker. En person som fisker etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø. For at man skal bli
registrert som sjølaksefisker i Statistisk sentralbyrå sin statistikk, må man også ha rapportert om fangst.
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1 Innledning
Sjølaksefiske har vært vanlig i Norge siden 1880-tallet. Fra slutten av 1970-tallet har sjølaksefisket gradvis blitt
mer regulert blant annet for å sikre at fisket er bærekraftig. I 2021 ble reguleringene ytterligere skjerpet.
Reguleringene ble debattert i Stortinget, og Stortinget ba Regjeringen om å gjøre en ny vurdering av
innstrammingene og hvordan de vil virke konkret for sjølaksefiskerne på Sørlandet.
Laksefiske i Norge har en lang historie, og det har vært fisket laks i norske elver, fjorder og langs kysten siden
fisken etablerte seg der etter siste istid. Lenge foregikk fisket hovedsakelig i elvene og innerst i fjordene, men det
har også vært et historisk garnfiske på kysten. Fram til midten av 1800-tallet var laksefisket i hovedsak matauk,
men utover 1800-tallet vokste et sportsfiske i elvene fram. Fra midten av 1800-tallet begynte fisket i større grad
å flytte seg ut i fjordene, og fiske etter laks i sjøen ble vanligere.1
Økende beskatning og mer kunnskap om laksebestandene førte til at man fra slutten av 1970-tallet begynte å
praktisere en mer helhetlig og omfattende regulering av fisket på villaksen. En viktig begrunnelse for regulering
av fisket er prinsippet om at biologiske ressurser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, for å sikre
framtidige generasjoner nytte og glede av ressursen, som i dag også er forankret gjennom naturmangfoldsloven.
Norge har også forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på laksebestandene som hører naturlig til Norge.
Utgangspunktet er derfor at laksefisk i Norge fredet, med mindre det er åpnet for fiske etter nærmere
bestemmelser. Samtidig har laksen en verdi som ressurs når den høstes, både næringsmessig, som matauk og
kulturelt. Gjennom reguleringene legges det derfor til rette for at det kan fiskes etter laks på en bærekraftig
måte, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.
Laksefisket har også betydning som grunnlag for samisk kultur. Både ILO-konvensjonen, lakseloven og naturmangfoldloven gir føringer om å legge til rette for samisk kulturutøvelse. Urfolksrettigheter i sjøsamiske områder
er et hensyn det sees hen til i reguleringen av sjølaksefisket, og det legges også vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur når reguleringene fastsettes.
Fordi situasjonen for de ville laksebestandene har blitt vurdert til å ha blitt gradvis dårligere og dårligere, ble det
vedtatt en forskrift med nye innskjerpede regler for laksefiske fra 2021 gjeldende til 2025. Hovedendringene for
fisket i sjøen kan oppsummeres på følgende måte:2
•

Det ble ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i kystregionene sør for Finnmark.

•

Av hensyn til tilstanden for laksebestandene i Tanavassdraget ble det i 2021 ikke åpnet for fiske etter
anadrome laksefisk med faststående redskap i kommunene Berlevåg, Tana, og Gamvik samt ytre deler
av kommunene Lebesby og Nordkapp (omfatter forvaltningsregionen Tanafjorden og deler av
forvaltningsregion Kysten av Finnmark).

•

Det ble ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i 20 av 37 fjordregioner, fordi det i disse
regionene er risiko for overbeskatning av én eller flere hensynskrevende bestander.

•

Antallet dager det er tillatt å fiske med faststående redskaper i fjordregionene
Trondheimsfjorden, Karlebotn (indre del av Varangerfjorden) og Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden ble
redusert.

1

NOU 1999: 9 Til laks åt alle kan ingen gjera?— Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til
strategier og tiltak for å bedre situasjonen
2 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/her-er-de-nye-reglenefor-laksefiske/
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De vedtatte reguleringene for sjølaksefisket ble debattert i Stortinget. Stortinget fattet et anmodningsvedtak
(Innst. 430 S – 2020-2021, vedtak 977) og ba Regjerningen blant annet om å foreta en ny vurdering av innstrammingene i sjølaksefisket og hvordan de ville virke konkret for sjølaksefiskerne på Sørlandet. Stortinget ba videre
regjeringen om å foreta lempelige vurderinger av søknader om dispensasjon for fiskerne som mister en stor del
av sin inntekt uten andre muligheter.
Begrunnelsen for vedtaket er gitt i Innst. 430 S – 2020-2021: … sjølaksefisket på Sørlandet blir spesielt hardt
rammet av de foreslåtte innstrammingene. Sørlandet har mange yrkesfiskere med laksefisket som en viktig
biinntekt. Det gjelder også enkeltfiskere i andre deler av landet …
Klima- og miljødepartementet har på denne bakgrunn bedt om at Miljødirektoratet blant annet foretar en
vurdering av hvordan innstrammingene i sjølaksefisket vil virke konkret for inntektsgrunnlaget for sjølaksefiskere
på Sørlandet. Denne rapporten danner et viktig grunnlag for de vurderingene som Miljødirektoratet gjør.
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2 Problemstillinger og avgrensninger
Hovedformålet med utredningen er å kartlegge omfanget av fiskere som fisket etter anadrome laksefisk med
faststående redskap i sjø som har blitt spesielt hardt rammet av innstrammingene fra 2020 til 2021. Vi vil også
belyse verdiene som sjølaksefiskerne sitter igjen med, både fangstverdien og verdier fiskerne opplever utover
fangstverdien.

2.1 Problemstillinger
Med bakgrunn i oppdragsbrevet fra Klima- og miljødepartementet (Klima- og miljødepartementet, 2021) ønsker
Miljødirektoratet en oppdatert og mer spesifikk innsikt i den økonomiske betydningen av sjølaksefisket. Miljødirektoratet ønsker å få svar på følgende:
1.

Hva kjennetegner sjølaksefiskerne (alder, kjønn, yrkesstatus, bosted vs. fiskested, eid eller leid fiskeplass, bruk av redskap)?

2.

Hva er den bedriftsøkonomiske betydningen (lønnsomhet og netto ringvirkninger) av fiske etter
anadrome laksefisk i sjø i ulike landsdeler?

3.

Skiller sjølaksefiskere som fisker i Agder seg ut på noen måte eller blir spesielt hardt rammet av innstramningene sammenlignet med sjølaksefiskere i andre områder av landet?

Siden sjølaksefiskerne også kan fiske ut fra andre motiver enn næringsinntekt, benyttet vi muligheten til å belyse
konsumentoverskuddet av sjølaksefiske for fiskerne utover fangstverdien.

2.2 Avgrensninger
Menon Economics representerer et samfunnsøkonomisk fagmiljø og har ikke kompetanse til å vurdere laksefiskets innvirkning på laksebestander eller juridiske problemstillinger. Basert på at det er ulike meninger om hva
som er bærekraftig forvaltning av anadrome laksefisk, og formålet med rapporten som er å synliggjøre
økonomiske aspekter ved sjølaksefiske, ligger det utenfor denne rapportens mandat å diskutere dette opp mot
fiskets innvirkning på bestandene.
Vår studie er avgrenset til å se på de økonomiske verdiene for dem som fisket etter anadrome laksefisk med
faststående redskaper i perioden fra 2018 til 2021. Siden vi tar utgangspunkt i en avgrenset periode er det viktig
at de økonomiske verdiene vi studerer i dag sees i lys av omfanget av reguleringer, utvikling i innsiget av laks og
prisutvikling på villaks (sett i lys av rimeligere oppdrettslaks). I kapittel 4 gir vi av den grunn en oversikt over
hvordan reguleringene av sjølaksefisket har utviklet seg over tid. Gjennomgangen av reguleringene vil fungere
som et bakteppe for vurderingene av de økonomiske verdiene og effektene av endringer i reguleringene. I
kapittel 5 ser vi også nærmere på hvordan fangsten og antall fiskere har utviklet seg siden 1993, som er det første
året vi har slike data for.
Utredingen har kun ambisjoner om å anslå sjølaksefiskets økonomiske verdi for sjølaksefiskeren. Vi har derfor
valgt å avgrense utredningen til verdiene som fiskeren sitter igjen med. Det er imidlertid også flere andre verdier
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sjølaksefisket bidrar til, som vi kort omtaler i kapittel 9. Siden laksen er en betinget fornybar ressurs3, som også
kan fiskes opp i elv, kan verdier av å fiske opp laksen på sjø også ha negative effekter for elvefiske – og motsatt.

3

Dyr, trær og planter er fornybare ressurser, men er avhengig av levelig miljø for ikke å gå til grunne. En mer presis
betegnelse på disse er derfor betinget fornybare ressurser.
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3 Metodisk tilnærming og spesielt om spørreundersøkelsen
For å kartlegge den økonomiske verdien av fiske etter laks i sjø for fiskerne har vi satt oss inn i eksisterende
litteratur på feltet, utarbeidet og sendt ut spørreundersøkelse til alle registrerte sjølaksefiskere i Norge og
analysert tilgjengelige data. Svarandelen på spørreundersøkelsen for de som fisket i 2020 er på inntil 46 prosent,
men varierer mellom spørsmål. Utvalget som har svart på spørreundersøkelsen er skjevt i fire dimensjoner, dvs.
mht. geografi, fangstmengde, alder og kjønn. Sjølaksefiskere som fisker i Troms og Finnmark, Nordland eller på
Østlandet er underrepresentert. Det samme er sjølaksefiskere som er 29 år og yngre og de som er 70 år eller
eldre. Kvinnelige sjølaksefiskere er underrepresentert. Basert på kontroll mot offisiell fangststatistikk har vi i
enkelte tilfeller identifisert overrapportering. På bakgrunn av fangstatistikken på kommunenivå har vi imidlertid
greid å justere for denne skjevheten ved å se bort fra fiskere som overrapporterer. Mulige effekter av korreksjonen
og resterende skjevheter er vurdert.

3.1 Metodetriangulering
For å svare på problemstillingene i prosjektet har vi gjennomgått eksisterende litteratur, analysert tilgjengelig
statistikk og gjennomført en webbasert spørreundersøkelse til alle sjølaksefiskere.

Figur 3.1

Kilder for å svare ut problemstillingene

Litteraturgjennomgang

Analyse av
tilgjengelig statistikk

Spørreundersøkelse
til alle
sjølaksefiskere

Vi startet med å lese oss opp på eksisterende litteratur, som grunnlag for å utarbeide spørreundersøkelsen.
Formålet med spørreundersøkelsen var å samle inn empiri om sjølaksefiskernes utøvelse av fisket og verdien av
fisket. Vi har vært opptatt av å involvere sentrale organisasjoner som representerer sjølaksefiskeinteressene for
å sikre at spørreundersøkelsen ble riktig forstått av sjølaksefiskerne og at sluttrapporten ikke inneholdt faktafeil.
Organisasjonenes rolle var å komme med innspill til utkast av spørreundersøkelse og sluttrapport. Basert på
dialog med oppdragsgiver inviterte vi følgende organisasjoner til å komme med innspill:
•

Norske sjølaksefiskere

•

Norges Fiskarlag

•

Sametinget

Utover spørreundersøkelsen har det stått sentralt å hente ut og analysere tilgjengelig statistikk fra Statistisk
sentralbyrå. På grunn av personvernhensyn fikk vi ikke tilgang til den enkeltes fangstdagbøker. Dette innebar at
vi ble nødt til å inkludere spørsmål om fiskedager og fangst i spørreundersøkelsen.
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3.2 Spørreundersøkelsen og svarandel
Spørsmålene som ble stilt i den webbaserte spørreundersøkelsen er gjengitt i vedlegg 1. Spørreundersøkelsen
ble lansert torsdag 23. september 2021, og svarfristen var satt til søndag 3. oktober 2021. Undersøkelsen ble
formelt sett avsluttet torsdag 7. oktober 2021. Det ble sendt ut en påminnelse cirka én uke etter lansering til de
som på daværende tidspunkt ikke hadde besvart undersøkelsen. Påminnelsen ble ikke sendt ut til dem som ga
tilbakemelding om at de ikke ønsket å gjennomføre undersøkelsen.
Undersøkelsen ble sendt ut til alle unike e-postadresser til personer som har betalt fiskeravgift og har registrert
seg for fiske i årene 2019, 2020 og/eller 2021. Totalt sett utgjør denne populasjonen 1 535 personer. 565
personer svarte på spørsmål i undersøkelsen mens 415 fullførte og besvarte hele spørreskjemaet. Det innebærer
at svarandelen på spørsmålene i undersøkelsen varierer mellom 36,8 prosent og 27,0 prosent. En god del av
spørsmålene i undersøkelsen var samtidig frivillige å svare på, så for enkelte spørsmål kan svarandelen være
lavere enn 27 prosent.
956 av de 1 535 personene betalte fiskeravgift, registrerte seg for fiske og fikk fangst i 2020. 418 personer oppgir
i spørreundersøkelsen at de fisket og fikk fangst i 2020. 332 av de 418 personene fullførte hele undersøkelsen.
Det innebærer at svarandelen for de som oppgir å ha fått fangst i 2020 varierer mellom 43,7 prosent og 34,7
prosent.
Antall sjølaksefiskere som har svart på undersøkelsen og totalpopulasjonen er avgjørende for i hvilken grad vi
kan dra slutninger ut av det innsamlede datamaterialet. Kort forklart må svarandelen være høyere desto lavere
totalpopulasjonen er. Med 3324 svar fra 956 sjølaksefiskere har vi en statistisk feilmargin 5 på +/- 4,3 prosent til
et konfidensintervall på 95 prosent. Det vil si at vi kan være 95 prosent sikker på at dersom alle fiskerne (hele
populasjonen) hadde avgitt svar, så ville svarene falle innenfor +/- 4,3 prosent av svarene i denne undersøkelsen.
Fordi svarprosenten varierer på fylkesnivå, er den statistiske feilmarginen også ulik mellom fylkene. For fylkene
med lavest feilmargin (Agder og Troms og Finnmark) er den i størrelsesorden +/- 8,9-9,0 prosent, mens for
fylkene med høyest feilmargin (Østlandet og Nordland) er den i størrelsesorden +/- 26,1-22,0 prosent. Disse
resultatene er oppsummert i Tabell 3.1. Til sammenligning opererer Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten i
2019 (Fiskeridirektoratet, 2019) med feilmarginer på mellom +/- 11,4 prosent og +/- 41,0 prosent for
fartøygruppene under 11 meter.

3.3 Representativitetsvurdering
Utvalget av fiskere som har svart på spørreundersøkelsen kan sies å være representative for totalpopulasjonen
av sjølaksefiskere hvis: svarandelene i liten grad varierer med forhold som antas å påvirke hva sjølaksefiskerne
svarer. Representativitetsvurderingen skal som et utgangspunkt bygge på en sammenligning av utvalget som har
svart sine kjennetegn opp mot de samme kjennetegnene ved totalpopulasjonen. Representativitetsvurderingen
avgrenser seg til data vi har for totalpopulasjonen av sjølaksefiskere:
•

Fylke. Vi vet hvor mange personer som har registrert seg for å fiske anadrome laksefisk med
faststående redskap i hvert fylke, og vi kan derfor vurdere svarskjevheter på tvers av fylkene.

4

Fire av de 332 fiskerne har ikke svart på spørsmålet om hvilket fylke de har fisket i.
uttrykker påliteligheten av et tall. Ingen målinger eller estimater av reelle størrelser eller modellparametere er
helt feilfrie eller nøyaktige. For å kunne danne seg et bilde av hvor nøyaktig en måling eller et estimat har vært, angir man
derfor ofte feilmarginer.
5Feilmarginer
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•

Fangst. Vi har informasjon om samlet fangst i kilo av anadrome laksefisk med faststående redskaper
på kommune- og fylkesnivå som inngår i den offisielle statistikken.

•

Alder. Vi har informasjon om antall fiskere i ulike aldersgrupper fra totalpopulasjonen.

•

Kjønn. Vi vet hvor stor andel av sjølaksefiskerne som er kvinner og menn.

Det er viktig å nevne at eventuelle utvalgsskjevheter kun er et problem hvis svarene på spørsmålene varierer i
disse dimensjonene. Eksempelvis vil det i vurderingen av salgsinntekter ikke være et problem at det er færre
eldre som har svart på undersøkelsen hvis salgsinntektene ikke avhenger av alderen til fiskeren. Tilsvarende vil
det ikke være et problem med skjevheter mellom fylker hvis svarene ikke varierer mellom fylker. For de viktigste
spørsmålene i undersøkelsen viser vi hvordan svarene varierer mellom sjølaksefiskere fra ulike fylker, med ulik
fangst, med ulik alder og ulikt kjønn. Da vil vi kunne vurdere om identifiserte skjevheter i utvalget har en reell
innvirkning på svarene.
Trolig er den reelle svarandelen høyere enn tallene for svarprosent skulle tilsi. De viktigste årsakene til det er at
de som har betalt fiskeravgift i årene 2019, 2020 og 2021 kan ha byttet e-postadresse, ikke fått med seg at
undersøkelsen er sendt ut fordi den har havnet i spam-filter eller at de av andre grunner ikke har hatt mulighet
til å svare. Sannsynligheten for frafall sammenfaller trolig med hvor lenge det er siden man betalte avgift /
registrerte seg for fiske. Det er derfor naturlig at vi tar utgangspunkt i svarandelene for sesongen 2020.
I utarbeidelsen av spørreundersøkelsen var vi opptatt av å få en høyest mulig svarandel. Begrunnelsen for å
involvere Norske sjølaksefiskere, Norges Fiskarlag og Sametinget i utformingen av skjemaet var å luke ut
spørsmål som kunne misforstås eller oppleves som provoserende for respondentene. Sistnevnte henger sammen
med at sjølaksefiske har blitt strengere og strengere regulert over tid (nærmere omtalt i kapittel 4), noe som
bidrar til at intensjonen bak spørsmålene kan tolkes feil og bidra til lavere svarandel. Vi har også gjort det vi kan
for å svare på telefonsamtaler og e-poster for å forklare formålet med undersøkelsen, noe som sannsynligvis
også har bidratt til at flere har svart. Ved å svare på undersøkelsen var man også med i trekningen av to jervenduker. Hensikten med dette tiltaket var å gjøre det mer attraktivt å svare på undersøkelsen.
Utvalget som har svart på spørreundersøkelsen, kontrollert for overrapportering av fangst, er skjevt i tre
dimensjoner, se vedlegg 2. Sjølaksefiskerne som:
•

fisker i Troms og Finnmark, Nordland eller på kysten av Østlandet er underrepresentert

•

er 29 år og yngre eller som er 70 år og eldre er underrepresentert

•

er kvinner er underrepresentert

Implikasjonene av disse skjevhetene er at vi i minst mulig grad bør vise nasjonale tall, men rapportere svarene
på fylkesnivå. I tolkningen av resultatene er det imidlertid viktig å påpeke at feilmarginen varierer mellom fylker,
se Tabell 3.1. Ettersom populasjon og utvalg er mindre når man ser på mindre bestanddeler av en populasjon, er
feilmarginen høyere per fylke enn nasjonalt. Østlandet (+/- 26,1 prosent) og Nordland (+/- 22 prosent) skiller seg
ut med relativ høy feilmargin. Feilmarginene i disse to fylkene er imidlertid eksempelvis lavere enn feilmarginen
som opereres med i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten (2019) for kystnotfartøy under
11 meter hjemmelslengde på (+/- 41,0 prosent). Feilmarginen er lavest i Agder, Troms og Finnmark og Trøndelag
(i størrelsesorden +/- 9 prosent for alle tre). Feilmarginen her er lavere enn feilmarginen som opereres med for
den minste kystflåten (konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde, +/- 11,4 prosent). Vi
mener samlet sett at feilmarginene er tilstrekkelig lave til at den fylkesvise gjennomgangen av resultatene trolig
gir et rettvisende bilde av de faktiske forholdene.
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Tabell 3.1

Antall fullførte svar fra fiskere som fisket og fikk fangst i 2020, svarandel og statistisk feilmargin

Totalt antall
fiskere med
fangst i 2020,
fra Statistisk
sentralbyrå
(B)

Svarandel, i
prosent
((A/B)*100)

Statistisk
feilmargin til
et 95 prosent
konfidensnivå, i
prosent* (X)

Fylket det er fisket i

Antall fiskere
som har
fullført undersøkelsen og
rapportert om
fangst i 2020
(A)

Agder

54

97

55,7

+/- 8,9

Møre og Romsdal

45

87

51,7

+/- 10,2

Nordland

13

38

34,2

+/- 22,0

Rogaland

30

70

42,9

+/- 13,5

Troms og Finnmark

95

481

19,8

+/- 9,0

Trøndelag

56

112

50,0

+/- 9,3

Vestland

26

48

54,2

+/- 13,0

Østlandet (Viken, og Vestfold og Telemark)

9

25

36,0

+/- 26,1

Totalt

332**

956

34,7

+/- 4,3

*Den statistiske feilmarginen uttrykker påliteligheten av et tall og kan tolkes som at vi kan være 95 prosent sikker på at dersom
alle sjølaksefiskerne hadde svart på undersøkelsen, så ville svarene falle innenfor +/- X prosent. **Det er fire fiskere som ikke
har oppgitt fylket de fisket i, så derfor er summen av fylkestallene lavere enn totaltallet. Kilde: Menon Economcis.

Det faktum at yngre og kvinner er underrepresentert er imidlertid utfordrende å kontrollere for, spesielt fordi
det er snakk om veldig få yngre under 30 år (2,4 prosent i 2020) og få kvinner (5,6 prosent i 2020) som driver
med sjølaksefiske. Når det gjelder underrepresentasjon av fiskere over 70 år, er det mulig å vise hvordan
resultatene varierer mellom de over og under 70 år for spørsmålene der det er relevant.

3.4 Spesielt om kontroll av fangstvolumer opp mot offisiell statistikk
En viktig variabel for å vurdere omsetning og lønnsomhet er fangstdata, både totalfangst og fordeling på ulike
størrelsesgrupper av fisk, siden stor laks relativt sett anses mer verdifull enn mindre. Idealmålet for å vurdere
representativitet når det gjelder fangst er at andelen fiskere som har svart er omtrent lik andelen fangst de har
rapportert (representert ved de oransje linjene i Figur 3.2). Det vil si at hvis 50 prosent av fiskerne i et fylke har
svart, bør de ideelt sett stå for cirka 50 prosent av fangsten. Hvis det er tilfelle, kan vi argumentere for at de som
har svart er representative for de som ikke har svart hva gjelder denne parameteren. For å vurdere representativitet i denne dimensjonen har vi startet med å se på innrapporterte fangsttall fra spørreundersøkelsen
sammenholdt med offisielle totalfangster fra sjølaksefisket i de enkelte fylkene, se Figur 3.2A. Figuren viser at
om lag 60 prosent av sjølaksefiskerne i Agder samlet rapporterer en fangst som er 12 prosent høyere enn den
offisielle totalfangsten i fylket i 2020, basert på tall fra SSB.
Fangststatistikken fra SSB er med på å danne grunnlaget for å vurdere kvaliteten på fangstrapporteringen i
spørreundersøkelsen. SSBs statistikk bygger på sjølaksefiskernes rapporterte fiske gjennom fangstdagbøkene. På
den ene siden kan det anføres at fiskerne i noen sammenhenger vil ha insentiver til å underrapportere fangsten.
Dette kan være av skattehensyn, men også ut fra en vurdering om at hvis man fisker i et område med mange
andre fiskere, vil en for høy rapportering benyttes som indikator for et for høyt ressursuttak, som senere kan
fryktes å bli et argument for innstramminger i reguleringene. Dette vil i så fall være et insentiv for fiskere til å
underrapportere fangsten. Man kan på den andre siden anføre at det vil være insentiver til å rapportere for høye
fangster, fordi en rapportering om lav fangst kan fryktes å senere benyttes som en indikator på at bestanden er
svak og dermed som argument for ytterligere innskjerpinger. Det er usikkerhet om størrelsen på disse effektene,
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men ettersom de trekker i motsatt retning og etter en konkret vurdering av størrelsen på insentivene til
feilrapportering, velger vi å legge SSBs fangststatistikk til grunn for beregningene våre.

Figur 3.2

Plottdiagram - Andel av fiskere som har svart versus andelen av fangsten de har rapportert

A – Rapporterte fangsttall
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*Prikkene merket i oransje indikerer at tallene er korrigert. Kilde: Fangststatistikk fra SSB og spørreundersøkelse til sjølaksefiskere.

For å vurdere og eventuelt korrigere for feilrapportering, startet vi med å aggregere den innrapporterte fangststatistikken fra spørreundersøkelsen til kommunenivå. Deretter ble tallene sett opp mot offisielle fangsttall på
kommunenivå fra SSB. Det viste seg da å være en overrapportering i seks kommuner. Fire av dem lå i Agder, én
i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Basert på de rapporterte tallene i disse seks kommunene undersøkte vi
følgende:
•

Er det enkelte fiskere som alene står for overrapporteringen?

•

Er samme fangst rapportert to ganger?6

Vi fant eksempler på begge deler. I tilfellene hvor samme fangst er rapportert to ganger, har vi sett bort fra det
ene fangsttallet. I tilfellene der én enkelt fisker har rapportert et fangsttall som dominerer i en kommune med
betydelig overrapportering har vi sett bort fra besvarelsen. I de kommunene hvor det fortsatt er et avvik har vi
nedskalert oppgitt fangst fra fiskerne som har rapportert, slik at summen av korrigerte rapporterte tall er lik
samlet offisielle fangst i kommunen. Resultatene av disse grepene er vist i Figur 3.2B. Fra figuren ser vi at andelen
av fangsten er mindre enn andelen av fiskerne i fire fylker, og motsatt i fire andre fylker. I Troms og Finnmark er
andelen av fiskere som har svart tilnærmet lik andelen av fangsten i fylket. Variasjoner rundt denne 45-graderslinjen er imidlertid relativt liten etter at vi har sett bort fra fiskere som overrapporterer sett opp mot offisiell
statistikk på kommunenivå.

6

I datagrunnlaget fant vi eksempler på fiskere som samarbeidet om fiske og oppga samlet fangst for samarbeidet to
ganger. Årsaken til at vi med sikkerhet kunne si at det er tilfelle er at begge fiskerne oppga at de hadde rapportert samlet
fangst for samarbeidet i kommentarfeltet. De oppga samtidig helt identiske fangsttall.
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4 Utøvelse av sjølaksefiske
Historisk sett har sjølaksefisket i Norge vært relativt lite regulert. Fra 1970-tallet og fram til i dag har fisket blitt
gradvis strengere regulert, blant annet fordi Norge har forpliktet seg internasjonalt til å verne villaksen og fordi
bestandene har blitt redusert. I dag er det omfattende reguleringer av fisket etter laks i sjø, med ulike fiskeregler
innenfor nærmere definerte forvaltningsregioner. Fordi fisket etter laks i sjø gjerne foregår på ulike laksebestander, legger tilstanden til den svakeste bestanden i forvaltningsregionen føringer for hvor strengt fisket
reguleres. I nyere tid foregår det meste av sjølaksefisket med redskapene kilenot og krokgarn. For å delta i
sjølaksefisket må fiskere etterleve nødvendige krav om registrering, rapportering og følge gitte redskapsspesifikasjoner.

4.1 Forvaltning
Laksefiske i Norge har en lang historie. Det har vært fisket laks i norske elver siden fisken etablerte seg etter siste
istid. Lenge foregikk fisket hovedsakelig i elvene og innerst i fjordene, men det har også vært et historisk garnfiske
på kysten. Fram til midten av 1800-tallet var laksefisket i hovedsak matauk, men utover 1800-tallet vokste et
sportsfiske fram. På midten av 1800-tallet ble fangstredskapen kilenot introdusert til det norske fisket, og ble
etter hvert en dominerende redskapstype. På begynnelsen av 1960-tallet vokste drivgarnsfisket fram som en
mye benyttet metode. Økt beskatning og mer kunnskap om laksebestandene førte til at det fra slutten av 1970tallet begynte å vokse fram en mer helhetlig og omfattende regulering av fisket på villaksen.
Laksebestandene reguleres i dag basert på kunnskap om at laksen i hvert vassdrag danner stedegne bestander 7.
Sjølaksefisket foregår i fjordene og langs kysten, hvor laks fra flere ulike bestander forekommer på samme sted
og til samme tidspunkt. Sjølaksefisket kan derfor innebære at man samtidig fisker på flere ulike bestander. Dette
fører igjen til at sjølaksefisket i mange områder har blitt regulert strengere fordi det i varierende grad inngår fisk
fra bestander som er vurdert til å være svake eller sårbare i fangstene (NINA, 2021). Enkelt sagt kan man si at
bestanden som betraktes som svakest/mest sårbar legger føringer for hvor mye sjølaksefiske som kan utøves.
Med utgangspunkt i dette prinsippet og bestandsvurderinger foretatt av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning,
fastsetter Miljødirektoratet nærmere bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk innenfor ulike
forvaltningsregioner. Fisket er ikke kvoteregulert, men det settes istedenfor detaljerte regler for fisketid og
øvrige bestemmelser for fiske innenfor hver forvaltningsregion. Tabell 4.1 viser eksempler på reguleringen av
fisket med kilenot for utvalgte forvaltningsregioner i 2021. Miljødirektoratet foretar hovedrevisjoner hvert 4.-5.
år. En hovedrevisjon innebærer at forvaltningen av alle vassdrag og sjøområder gjennomgås helhetlig.

7

Dette prinsippet baserer seg på at laksefisk har hjemvandring (såkalt «homing»), hvor flertallet av lakseungene som
vandrer ut fra en elv finner tilbake til elva eller regionen der de ble gytt (Keefer & Caudill, 2013). Bakgrunnen for
forvaltningsprinsippene er utbrodert i rapportens vedlegg 4.
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Tabell 4.1

Regulering av fisket med kilenot i 2021 for utvalgte forvaltningsregioner

Forvaltningsregion

Beskrivelse – kommuner med
avgrensinger

Fisketid og øvrige bestemmelser for
fiske etter anadrome laksefisk med
kilenot og lakseverp

Østlandet

Kommunene i Vestfold og Telemark, Viken
og Oslo.

Åpnes ikke

Agderkysten

Kommunene i Agder

Åpnes ikke

Indre Rogaland

Bokn (øst for E39), Tysvær (øst for E39),
Vindafjord (unntatt fjordområdene nord
for E134), Sauda, Suldal, Stavanger (øst for
E39), Hjelmeland, Strand, Sandnes, Gjesdal

Malangen/Målselv

Balsfjord (Nordfjorden innenfor Søre
Ansnes), Senja (Malangen innenfor
Tennskjer), Målselv

Kysten av Finnmark

Sør-Varanger (nord for en linje mellom
nordligste nes utenfor Skarvskitfjellet og
Pasviknakken og en linje mellom Bugøynes
og Bøkfjord fyr), Vadsø, Vardø, Båtsfjord,
Berlevåg (utenfor Tanahorn), Gamvik
(utenfor Staurabergan), Lebesby,
Nordkapp, Måsøy, Hammerfest (utenfor
fergeleie Akkarfjord-Kjerringholmen og øst
for Storvikneset), Hasvik, Loppa

15. juli–4. august (man. kl. 18–fre. kl.
18).
All sjøørret skal gjenutsettes.
Unntak: Vindafjordsystemet (nord
for en rett linje fra Tunganes til
sydspissen av Ommundsholmen):
åpnes ikke.
5. jul.–4. aug. (man. kl. 18–tors. kl.
18).
Unntak: Aursfjorden (innenfor en
linje fra veikrysset i Eidebukta til
Aursnes):
5. jul.–4. aug. (man. kl. 18–ons. kl.
18).
8. jun.–15. jun. (man. kl. 18–tors. kl.
18).
16. jun.–21. jul. (man. kl. 18–fre. kl.
18).
Åpnes ikke i 2021 i følgende
områder: Berlevåg, Gamvik, Lebesby
(nord for en linje fra Veidgamneset
til Vardnesodden) og Nordkapp (nord
for ei linje fra Hjellneset til Flatvika).

Kilde: Lovdata

For en mer omfattende redegjørelse av dagens forvaltning av fisket etter sjølaks, viser vi til rapportens vedlegg
4.

4.2 Krav til fiskere og redskap
For å delta i sjølaksefisket stilles en rekke krav til fiskerne, utover de generelle bestemmelsene som regulerer
tillatt fiske i hver forvaltningsregion. For å drive sjølaksefiske må man registrere seg hos Statsforvalteren og
betale fiskeravgift. Det må også sendes fangstrapport til Statistisk sentralbyrå. Det stilles også en rekke krav til
redskap som benyttes.
Sjølaksefiskeren har rapporteringsplikt over egen fiskeaktivitet. Rapporteringsplikten innebærer at det må føres
oppgave over fangst i sjøen. Denne skal sendes til Statistisk sentralbyrå innen to uker etter fiskesesongens
avslutning. Oppgaven skal blant annet inneholde informasjon om personalia, fiskekommune, tidspunkt for fiske,
typer og antall redskaper, fangstfordeling per redskap, fangstvekt og -antall, samt eventuelle andre opplysninger
som Miljødirektoratet krever. Dersom fangstoppgave ikke er innsendt, skal registrering for senere år som hovedregel nektes. Det er med andre ord sterke insentiver for at fangstoppgaven leveres innen fristen.
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Den statlige fiskeravgiften må betales hvert år man skal fiske etter anadrome laksefisk. I 2021 var avgiften for
fiske med faststående redskap i sjøen 713 eller 433 kroner, avhengig av om aktiviteten hadde sesongstart henholdsvis før eller etter 1. juli. I tillegg til å betale fiskeravgift må fiskeren ha nødvendig tillatelse fra grunneier ved
bruk av faststående redskap. Fiskeplassen må også registreres hos Statsforvalteren. Fiske med faststående
redskap er knyttet til grunneierretten, og fisker plikter å registrere seg enten det fiskes på egen grunn eller etter
avtale med grunneier.
Det stilles også detaljerte krav til fiskernes redskap, herunder utformingen av utstyret, garnlengde og materialvalg. Det er også krav til registrering, plassering og merking av utstyret. Eksempelvis skal redskap brukt i sjøen
være merket med et nummer tildelt av Statsforvalteren.

4.3 Fiskeutøvelse ved laksefiske med faststående redskap
Fisket etter laks kan utøves med ulike fangstteknikker og fiskeredskaper.

Samspillet mellom tidevann,

havstrømmer, vind og vær påvirker laksens bevegelser og hvordan fiskeredskapet bør brukes og hvordan det
fanger. De siste årene har sjølaksefisket i det vesentligste foregått med bruk av kilenot og krokgarn, som er
passive faststående redskaper. Kilenot er tillatt brukt i ordinær fiskesesong i hele landet, mens krokgarn siden
1997 som hovedregel kun har vært tillatt i Finnmark. Under beskrives de ulike redskapene nærmere.
Fiske med kilenot har lenge vært et mye brukt fiskeredskap. Fra og med siste del av 1800-tallet ble kilenot vanlig
i sjølaksefisket på Namdalskysten (Krekling, 1966). Det er en ruse, altså et nett formet som et rør som fisken
ledes gjennom. Fisken ledes til nota ved hjelp av et ledegarn som går fra land. Navnet kilenot kommer av at nota
kan ha én eller to kiler som holdes åpne av stenger og som fisken beveger seg inn gjennom. Idet laksen beveger
seg inn i nota, klarer den ikke å komme seg ut igjen. Når laksen er inne i nota har den plass til å bevege seg, og
den setter seg ikke fast i maskene. Fisken er i live så lenge den er i nota, og nota må derfor bare røktes8 to ganger
i døgnet. Man kan bruke enkel eller dobbel kilenot, som innebærer at man bruker én eller to nøter i enden av
ledegarnet.
Et krokgarn settes på samme måte som en kilenot, men baserer seg på at fisken setter seg fast (masker seg inn)
i garnet. Fangstgarnet, som er festet i enden av et ledegarn, er bøyd og har spisse vinkler som fisken setter seg
fast i. Fordi fisken sitter fast, er det viktig at krokgarn røktes oftere enn kilenot.
Fra 2008-2020 har fangstandelen med kilenot relativt til krokgarn vært noe økende. Fra 2018-2020 har omtrent
tre firedeler av alt registrert sjølaksefiske foregått med bruk av kilenot, mens den resterende firedelen er fisket
med krokgarn. Eksempler på hvordan krokgarn og kilenot står i sjøen er illustrert i Figur 4.1.

8

Røkting innebærer at redskapet kontrolleres for fangst, at fangsten tas hånd om, at det kontrolleres at alt er i orden og
redskapen renskes grovt (fjerning av tang og møkk), før den eventuelt gjøres klar for fiske igjen.
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Figur 4.1

Illustrasjon av bruk av enkelt og dobbelt krokgarn og kilenot

Kilde: Sør-Varanger Sjøfiskerlag

Andre teknikker for sjølaksefiske som tidligere har vært vanligere er lakseverp og drivgarn. Lakseverp er et
faststående redskap som består av en not plassert på sjøbunnen. På tre sider går nota opp til vannflaten, mens
den fjerde siden er åpen i den retningen man forventer at laksen skal komme. Det brukes ledegarn for å lede
laksen inn i nota. Med lakseverpet følger et utkikkstårn hvor man kan følge med på om det kommer laks inn i
nota. Når det kommer laks inn i nota, kan nota stenges og trekkes inn på land. Bruk av lakseverp er en arbeidskrevende fangstform som gikk sterkt tilbake da bruk av kilenot ble etablert fra midten av 1800-tallet. I dag er det
relativt lite bruk av lakseverp. Fiske med drivgarn går ut på at flere garn festes sammen til lenker og (i fisket etter
laks) holdes flytende i overflaten. Etter mange år med mindre bruk, ble denne teknikken igjen veldig populær fra
1960-tallet. Den viste seg å være svært effektiv, og førte til høy beskatning av mange laksebestander. Fra 1979
ble drivgarnsfisket kvoteregulert, og fra og med 1989 ble det totalforbudt.

4.4 Fiskets betydning for sjøsamisk kultur
Jordbruk, sesongfiske og høsting av utmarksressurser har utgjort levegrunnlaget for den samiske befolkningens
kombinasjonstilpasning i de nordnorske utkantsområdene. Ifølge Borch mfl. (2009) har sjølaksefiske inngått som
en del av en kombinasjonstilpasning for matauk og omsetting i sjøsamiske områder (der avgrenset til kystkommuner i Finnmark fylke og Nord-Troms, selv om sjøsamisk bosetting historisk strekker seg fra Trøndelag og
nordover). Det konkluderes med at sjølaksefiske bidrar til bosetning og aktivitet i disse områdene, og at sjølaksefiske derfor er av betydning for videreføring av sjøsamisk kultur. Sjøsamisk kultur defineres der som kunnskap,
verdier og tradisjoner i områder med en sjøsamisk historie.
Både ILO-konvensjonen, lakseloven og naturmangfoldloven gir føringer om å legge til rette for samisk kulturutøvelse. Urfolksrettigheter i sjøsamiske områder er et hensyn det sees hen til i reguleringen av sjølaksefisket,
og det legges også vekt på hensynet til ivaretagelse av naturgrunnlaget for samisk kultur i vurderingene.
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Et eksempel på den krevende balansegangen mellom hensynet til urfolks rettigheter og nasjonale og
internasjonale forpliktelser om bærekraftig ressursforvaltning finnes i Miljødirektoratets pressemelding som
redegjorde for de foreslåtte innstrammingene av sjølaksefisket for 2021.9 Her ble det blant annet pekt på at
hensynet til flere av bestandene langs Finnmark og i Kvænangen tilsier behov for redusert beskatning i sjøfisket.
For å forene hensynene til sjøsamisk kultur og sårbare laksebestander ble det ikke lagt opp til totalforbud mot
bruk av faststående redskap, men isteden en innskjerping hvor det bare er åpnet for bruk av kilenot og ikke
lenger krokgarn.

9

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juni-2020/regulering-laksefisket-pa-horing/
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5 Sjølaksefiske og kjennetegn ved sjølaksefiskerne i tall
I 2020 ble laksefisket med faststående redskap i sjø utøvd av om lag 950 fiskere fordelt over store deler av landet.
Flest sjølaksefiskere er bosatt og fisker i Troms og Finnmark. Om lag 5,6 prosent av de registrerte sjølaksefiskerne
er kvinner. Sjølaksefiskerens gjennomsnittsalder er på 61 år og 10 måneder.
I dette kapittelet gis en deskriptiv gjennomgang av sjølaksefiske i tall basert på nasjonal statistikk som vi har fått
tilgang til og svar på denne spørreundersøkelsen. Formålet med de deskriptive analysene er å gi et bedre
kunnskapsgrunnlag for å si noe om hva som kjennetegner sjølaksefiskeren.
Sjølaksefiskerne som har svart på spørreundersøkelsen kan både ha fisket i ordinær sesong og i utvidet sesong
etter rømt oppdrettsfisk. I denne delen av rapporten har vi valgt å se bort fra fiskerne som kun har fisket i utvidet
sesong. I datagrunnlaget vi har fått tilgang til gjennom spørreundersøkelsen er det kun snakk om fem fiskere som
er i den kategorien.

5.1 Antall fiskere
Omfanget av sjølaksefiskere har falt betydelig fra midten av 90-tallet og fram til i dag, se Figur 5.1. Ifølge Fangel
mfl. (2008) var det om lag 3 500 sjølaksefiskere som rapporterte om fangst av anadrome laksefisk med
faststående redskap i sjø i 1993. I fiskesesongen 2020 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 956 fiskere som
rapporterte fangst etter anadrome laksefisk i sjø.

Figur 5.1

Antall fiskere med rapportert fangst av laks på sjø
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Kilde: Fangel mfl. (2008) og Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)

Over halvparten av de 956 sjølaksefiskerne som rapporterte om fangst i 2020 fisket i Troms og Finnmark, se Figur
5.2. Antall sjølaksefiskere i Troms og Finnmark var 4,3 ganger høyere enn fylket med nest flest sjølaksefiskere,
Trøndelag, med 112 sjølaksefiskere. I 2020 var det ifølge statistikken 97 fiskere med registret fangst i Agder fylke,
noe som gjør Agder til det tredje største sjølaksefiskefylket i Norge målt i antall fiskere med registrert fangst.
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Figur 5.2

Antall fiskere med rapportert fangst av laks på sjø i 2020, fylkesfordelt

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)

5.2 Fangstvolumer
For å få et grep om omfanget av sjølaksefiske er det interessant å se nærmere på fangststatistikken. Ifølge Fangel
mfl. (2008) og Statistisk sentralbyrå ble det fisket om lag 700 tonn villaks i sjø i 2001. Laveste registrerte fangst i
perioden fra 1993 til 2020 var i 2013 med om lag 195 tonn. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det fisket om lag 219
tonn i 2020. Dette tilsvarer en nedgang på 68,7 prosent sammenliknet med 2001.

Figur 5.3

Rapportert fangst av villaks i sjøen, målt i tonn
800
700

600
500
400
300
200

100

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

Kilde: Fangel mfl. (2008) og Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)

Ifølge Statistisk sentralbyrå sto sjølaksefiskerne i Troms og Finnmark for om lang 43 prosent av den samlede
fangsten i 2020. Sjølaksefiskerne i Troms og Finnmark representerer over 50 prosent av antall fiskere samme år.
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I Trøndelag, Møre og Romsdal og Agder ble det fisket henholdsvis 59,0, 18,5 og 16,7 tonn. Det tilsvarer 26,9, 8,4
og 7,6 prosent av samlet nasjonal fangst av villaks i sjø i 2020.

Figur 5.4

Fylkesfordelt fangst av laks på sjø i 2020, målt i tonn

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)

Siden både omfanget av fiskere og fangst har gått ned de siste tiårene, er det interessant å se hvordan fangsten
per fisker har utviklet seg. Ser vi på perioden fra 1993 til 2020, gikk fangsten per fisker betydelig opp fra 1993 til
2001 – fra om lag 150 kg per fisker til over 350 kg per fisker. Deretter kan det se ut som nivået har stabilisert seg
på dette nivået. Variasjonen fra år til år er imidlertid betydelig. Eksempelvis var gjennomsnittsfangst per fisker
spesielt stor i 2018, på om lag 375 kg per fisker. Deretter falt den betydelig i 2019 og 2020, til om lag 225 kg – en
nedgang på 40 prosent fra 2018 til 2020.

Figur 5.5
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Kilde: Fangel mfl. (2008) og Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)
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Målt i gjennomsnittsfangst per fisker har Trøndelag hvert år vært det største fylket fra 2007 til 2020. I
gjennomsnitt fisket hver sjølaksefisker i Trøndelag 527 kg villaks i 2020. Tilsvarende tall var 360 kg for Vestfold
og Telemark, 213 kg i Møre og Romsdal, 200 kg i Rogaland, 196 kg i Troms og Finnmark og 172 kg i Agder. Det
var lavest gjennomsnittlig fangst per fisker i Nordland, Vestland og Viken. I disse fylkene har det samtidig vært
ingen eller svært kort fisketid.

Figur 5.6

Fylkesfordelt fangst av laks på sjø per fisker i 2020, målt i kg

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 11577)

5.3 Fiskernes alder og kjønn
For å gi et bilde på fiskernes alder og kjønn er det nærliggende å se til aldersfordelingen over de som registrerte
seg til fiske i 2020. Figur 5.7 viser aldersfordeling per fylke i 2020. Gjennomsnittsalderen totalt er på 61 år og 10
måneder. Til sammenlikning rapporterte Fangel mfl. (2008) at gjennomsnittsalderen for sjølaksefiskere var 61 år
i 2007. Endringen er relativt liten, men det kan se ut som om den gjennomsnittlige sjølaksefiskeren har blitt noe
eldre siden forrige måling. I undersøkelsen til Mørkved og Krokan (1999), gjennomført i 1996, var gjennomsnittsalderen 55,4 år. Borch mfl. (2009) konkluderte med at sjølaksefiskerne i Finnmark og Nord-Troms hadde
høy gjennomsnittsalder og lav rekruttering til aktiviteten.
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Figur 5.7

Aldersfordeling for sjølaksefiskerne per fylke i 2020
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I spørreundersøkelsen til sjølaksefiskere inkluderte vi spørsmål om fiskerens alder og hvor mange år (inklusive
2021) man har fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø. 394 sjølaksefiskere svarte på begge
spørsmål. Av disse oppga 392 fiskere at de hadde fisket færre eller like mange år som de har levd. Plottdiagram
mellom alder og år fisket er vist i Figur 5.8. Figuren viser at de aller fleste blir rekruttert inn i sjølaksefisket når de
er mellom om lag 40 og 65 år, og at de som har fisket lengst har fisket store deler av livet. Undersøkelsen til
Fangel mfl. (2008) ga også indikasjoner på at nyrekruttering skjer i relativt høy alder og at de fleste likevel har
lang fiskeerfaring. Gjennomsnittsalderen til de med under fem års erfaring med sjølaksefiske var over 50 år, og
to tredjedeler av utvalget hadde mer enn 15 års erfaring.

Figur 5.8

Plottdiagram – alder på fiskeren versus år fisket
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Som nevnt er sjølaksefiske en mannsdominert aktivitet, og kun 5,6 prosent av de som registrerte seg til sjølaksefisket i 2020 var kvinner. Hvis denne andelen også gjelder for dem som betalte fiskeravgift og fikk fangst, tilsvarer
det 53 kvinner på landsbasis. I Fangel mfl. (2008) sin undersøkelse var 4,1 prosent av respondentene kvinner.
Det er også interessant å se nærmere på hvordan fangsten for den enkelte fisker varierer over aldersgrupper, se
Tabell 5.1. Tabellen viser at det ikke er en klar sammenheng mellom fangstvolumer og alderen på fiskeren. Selv
om fangstvolumene ser ut til å falle etter fylte 60 år er korrelasjonen mellom alder og fangstvolum -0,08. Det er
lite som tyder på at det er en statistisk sammenheng mellom alder og fangstvolumet. I den yngste aldersgrupperingen, hvor det riktignok er relativt få observasjoner, finner vi det høyeste fangstvolumet per fisker.
Deretter faller det kraftig, før det er en stigende trend med alder. Det kan se ut som at de aller største fangstene
er fisket av de under 70 år og derigjennom at de store fangstvolumene synker med alder. Det er mulig, men ikke
noe vi verken kan bekrefte eller avkrefte statistisk.

Tabell 5.1

Summarisk statistikk for oppgitt fangst i kg i 2020 for ulike aldersgrupper*

Gj.snitt

Median

Min

Maks

N

39 år eller yngre

290

212

60

1 000

15

40-49 år

159

100

0

653

23

50-59 år

230

120

0

1 900

81

60-69 år

212

150

0

1 400

69

70-79 år

188

119

0

800

44

80 år eller eldre

135

55

12

450

9

Samlet

210

121

0

1 900

243

*Antallet observasjoner er lavt fordi det er mange som har svart på undersøkelsen som har benyttet muligheten til å ikke
oppgi sin alder. N=243. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

5.4 Fiskernes utdanningsnivå, hovedsakelige sysselsetting og årsinntekt
Det er også interessant å ha innsikt i sjølaksefiskernes høyeste gjennomførte utdanningsnivå, hovedsakelige
sysselsetting og årsinntekt. Vi starter med høyeste gjennomførte utdanningsnivå, vist i Figur 5.9. Over 30 prosent
av sjølaksefiskerne har fagskole eller fagbrev som høyeste gjennomførte utdanning og over en tredjedel har høyskole- eller universitetsgrad. Av disse har over 15 prosentpoeng mer enn fire års høyskole-/ universitetsutdannelse.
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Figur 5.9

Høyeste gjennomførte utdanningsnivå blant sjølaksefiskere, i prosent

*A = Annet. 2,3 prosent av sjølaksefiskerne oppgir et utdanningsnivå som ikke uten videre kan kobles opp mot kjente
kategorier. N= 392. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Som vist i Figur 5.10 oppgir flest sjølaksefiskere (41,5 prosent) å være ansatt/lønnsmottager som sin hovedsakelige sysselsetting. 27 prosent oppgir eget foretak. Litt over en fjerdedel av de som har svart på spørsmålet
oppgir pensjonist på spørsmålet. I Fangel mfl. (2008) sin undersøkelse oppga 46 prosent å være
pensjonister/trygdede, 24 prosent å være lønnsmottakere og 18 prosent å være selvstendig næringsdrivende
innen jordbruk eller fiske. Sammenliknet med undersøkelsen fra 2007, finner vi blant vårt utvalg at det er flere
som er ansatte/lønnsmottakere og færre som er pensjonister. Det kan henge sammen med at sjølaksefiskere i
Troms og Finnmark og de som er 70 år eller eldre er underrepresentert i vår undersøkelse. Fangel mfl. (2008)
fant at det var en overvekt av pensjonister/trygdede blant fiskere i Finnmark og Troms og på Østlandet.

Figur 5.10

Sjølaksefiskerne som oppga at de fisket i 2020 sin hovedsakelige sysselsetting, i prosent
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*Svaralternativet eget foretak representerer omfanget av sjølaksefiskere som har eget foretak i en eller annen
næringskategori. Det er altså ikke en eksplisitt kartlegging av om fiskeren har et eget foretak knyttet til sjølaksefiske. N=337.
Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere
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Av de 27 prosentene som har oppgitt «eget foretak» på spørsmål om sin hovedsakelige sysselsetting, oppgir
majoriteten at foretakets næringskategori er jordbruk, skogbruk og fiske, se Figur 5.11. Dette samsvarer med
funnene til Fangel mfl. (2008).

Figur 5.11

Fordeling av egne foretak etter foretakets næringskategori, i prosent
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*Annet er en sammenstilling av alle næringskategorier som kun én sjølaksefisker har oppgitt. Av personvernhensyn har vi
valgt å kategorisere disse svarene i én kategori. N=79. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Respondentene som oppga å være selvstendig næringsdrivende innen en lokal reiselivsbedrift, å ha eierskap eller
ha en sentral stilling i en slik bedrift fikk spørsmål om anadrome laksefisk fisket med faststående redskap i sjø
inngår som en del av reiselivsproduktet bedriften tilbyr gjestene.

10

Figur 5.12 viser fordelingen av

respondentenes svar.

10

Med reiseliv menes virksomhet som har betydelig del av inntekter fra tilreisende norske og utenlandske personer og/eller
bedrifter. Det kan være snakk om restauranter, tilrettelegging for opplevelser, lokalmatbedrifter etc.
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Figur 5.12

Andelen av sjølaksefiskere som oppgir at de er selvstendig næringsdrivende, har eierskap eller har en
sentral stilling innen en lokal reiselivsbedrift der anadrome laksefisk fisket med faststående redskap i
sjø som en del av reiselivsproduktet bedriften tilbyr gjestene, i prosent
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N=341. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

5.5 Fiskernes fiskested og bosted
De fleste sjølaksefiskere fisker i den samme kommunen som de bor i. Dette er tilfelle for over 80 prosent av
respondentene som bor i Nordland, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Agder, Møre og Romsdal og
Trøndelag. Viken skiller seg spesielt ut som det fylket der færrest sjølaksefiskere oppgir å fiske i samme kommune
eller fylke som de bor i, som vist i Figur 5.13. I tillegg er det noen få sjølaksefiskere som oppgir å bo i Innlandet
og i Oslo som fisker i andre fylker.

Figur 5.13

Andelen av sjølaksefiskere fordelt etter bostedsfylke som fisker i samme kommune som de bor i og
samme fylke som de bor i, i prosent*
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*Det er noen få fiskere som bor i Innlandet og Oslo. N=415. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere
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Figur 5.14 viser at 79 prosent av respondentene oppgir å ha egen bolig/gårdsbruk/småbruk som bosted i
perioden man fisket. Rundt 19 prosent oppgir å benytte egen fritidsbolig/fiskebu. 2,2 prosent oppgir å ha leid
bolig/fritidsbolig/gårdsbruk/småbruk i perioden de fisket. Også Fangel mfl. (2008) fant at svært få leide bolig til
bruk under fisket. Om lag 70 prosent fisket fra fast bolig i den undersøkelsen.

Figur 5.14

Oppgitt bosted i perioden man fisket, i prosent
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N=415. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

5.6 Tidsbruk til fiske og forberedelsene
Figur 5.6 viser antallet fiskedager respondentene har oppgitt å ha hatt i 2020. Svarene varierer fra null til 36
dager. Gjennomsnittlig antall fiskedager totalt er 13,9. Medianen er noe lavere – på 12,0 dager.

Figur 5.15

Fordeling av antall fiskedager i 2020, i prosent*
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*Vi har sett bort fra fiskere i undersøkelsen har rapportert at de fisket 10 prosent eller mer enn maksimalt antall lovlige
fiskedager i ordinær sesong. N=311. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere
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I spørreundersøkelsen ba vi sjølaksefiskerne oppgi hvor mange dager de brukte på å forberede siste fiskesesong
de fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap. Fordelingen av svarene er vist i Figur 5.16 og varierer
fra 0 til 30 dager. I gjennomsnitt oppgir respondentene at de brukte 4,8 dager på å forberede forrige fiskesesong.
Medianverdien er noe lavere enn gjennomsnittet – på 3 dager.

Figur 5.16

Fordeling av antall dager per sesong som går med til å forberede fisket, i prosent*
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*Vi har fjernet ekstremverdier. N=431. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

5.7 Utøvelsen av fisket
Sjølaksefisket kan både drives av grunneiere og av sjølaksefiskere som leier fiskeplass av grunneiere, og de som
utøver fisket kan benytte eid eller leid bosted ifm. fisket. I alle fylker unntatt på Østlandet oppgir over halvparten
av sjølaksefiskerne å selv ha eid fiskerett/lakserett det siste året de fisket etter anadrome laksefisk med
faststående redskap i sjø, jf. Figur 5.17. De som fisket i Viken og Vestfold og Telemark, her slått sammen til
Østlandet, leide eller lånte i større grad fiskerett/lakserett enn hva som var tilfelle i de øvrige fylkene.
Fangel mfl. (2008) fant at om lag 60 prosent av sjølaksefiskerne eide grunn der fisket foregikk. Leie var særlig
utbredt i Finnmark (Finnmarkseiendommen er en stor grunneier her) og på Østlandet, noe som også samsvarer
med våre funn.
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Figur 5.17

Andelen av sjølaksefiskere som eide eller leide/lånte fiskerett/lakserett det siste året de fisket etter
anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø, fordelt per fylke de fisket i
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Figur 5.18 viser hvilke og gjennomsnittlig antall redskaper respondentene oppga å ha benyttet til sjølaksefiske
det siste året de fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø. Som vi ser fra figuren, er enkel
kilenot det redskapet som er mest benyttet i de fleste fylker, målt i gjennomsnittlig antall redskaper per fisker.
Enkel kilenot er relativt sett spesielt dominerende i Rogaland og Agder. Vestland er det eneste fylket hvor sjølaksefiskere oppgir å benytte lakseverp. Dobbelt krokgarn ble i særlig grad benyttet i Troms og Finnmark og i
noen grad i Vestland som følge av utvidet sesong. Trøndelag skiller seg ut ved at hver sjølaksefisker i dette fylket
i gjennomsnittsnitt benyttet mer enn én dobbelt kilenot. Som omtalt i kapittel 5.2 er Trøndelag også det fylket
med gjennomsnittlig størst fangst per sjølaksefisker. De 416 respondentene som har besvart spørsmålet om
hvilke og hvor mange redskaper de benyttet det siste året de fisket oppgir totalt å benytte 635 redskaper. Det
gir et snitt på 1,5 redskaper per fisker. Fangel mfl. (2008) fant at det totalt var i bruk minst 1 937 fiskeredskaper
og at hver fisker i snitt brukte 1,9 redskap. Fiskere med klare næringsmotiver brukte flere redskaper enn
hobbyfiskere. Fangel mfl. (2008) viser også at den mest brukte redskapstypen i 2007 var enkel kilenot, men at
også dobbel kilenot var mye brukt i Trøndelag og dobbelt krokgarn var mye brukt i Finnmark.

MENON ECONOMICS

33

RAPPORT

Figur 5.18

Gjennomsnittlig antall av ulike faststående redskaper som ble benyttet per fisker i den forrige sesongen
de fisket
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5.8 Disponering av fangst og inntekt fra laksefiske
Tallene i dette delkapittelet knytter seg til de som i spørreundersøkelsen har oppgitt å ha fisket i 2020 og hadde
siste fiskesesong i 2020. Totalt sett viser funn fra spørreundersøkelsen at over halvparten av fangsten fra sjølaksefisket i 2020 brukes i egen husholdning. Bruken av fangsten varierer imidlertid mellom fylker, se Figur 5.19.

Figur 5.19

Fylkesfordelt bruk av fangsten i 2020, i prosent
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* Vi har valgt å slå sammen Vestfold og Telemark med Viken til Østlandet for å verne om personopplysninger til de som har
svart i disse fylkene. N=251. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere
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I Trøndelag viser funnene eksempelvis at kun 37 prosent av fangsten fra 2020 ble brukt i egen husholdning, men
at 47 prosent er solgt. Dette henger også sammen med at Trøndelag er fylket med gjennomsnittlig størst fangst
per sjølaksefisker. I øvrige fylker ligger andelen som er solgt på mellom 16 og 32 prosent. Mellom 9 og 16 prosent
av fangsten oppgis også å ha blitt gitt bort, størst andel finner vi i Troms og Finnmark, Rogaland og Møre og
Romsdal. Fangel mfl. (2008) fant at 45 prosent av fangsten i gjennomsnitt gikk til eget bruk. 41 prosent ble solgt
og 15 prosent ble gitt eller byttet bort. Hovedbildet er altså noenlunde det samme i Fangel (2008) og denne
undersøkelsen.
Av totalvekten fra sjølaksefisket i 2020 som senere ble solgt, ble mesteparten solgt videre som fersk fisk. Andelen
varierer imidlertid mellom fylkene, fra 37 prosent i Møre og Romsdal til 84 prosent på Østlandet. Møre og
Romsdal og Vestland har høyest andel frossen fisk med hhv. 42 og 31 prosent av fangsten i fylket i 2020 som ble
solgt. Andelen foredlet fisk (f.eks. røykelaks) er under en fjerdedel i alle fylker unntatt Nordland, Vestland og
Troms og Finnmark, hvor den er på henholdsvis 34, 30 og 26 prosent. Også Fangel mfl. (2008) fant at mesteparten
av laksen som ble solgt ble omsatt fersk. Om lag en fjerdedel ble omsatt frosset, mens 14 prosent ble foredlet
før salg.

Figur 5.20

Fylkesfordelt bearbeidelsesgrad av den solgte fangsten for sjølaksefiskere som fisket i 2020, i prosent
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svart i disse fylkene. N=114. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Hvilke kundegrupper som laksefangsten fra 2020 ble solgt til varierer innad i og mellom fylkene, jf. Figur 5.21. I
Nordland utgjorde for eksempel salg direkte til sluttbruker som verken anses som familie, venner eller bekjente
størst andel, på 50 prosent av solgt fangst. I Troms og Finnmark og Møre og Romsdal ble nesten halvparten av
fangsten solgt direkte til familie, venner eller bekjente ifølge funn fra spørreundersøkelsen. Profesjonell(e)
oppkjøper(e) utgjorde den største kundegruppen som 2020-fangsten ble solgt til i Agder og Trøndelag. Salg til
bedrifter som bearbeider råvaren utgjør en forholdsvis lav andel i alle fylker, men er større i Rogaland og Agder
enn øvrige. Andelen salg til lokalt reiseliv er større i Møre og Romsdal enn de øvrige fylkene, med 9 prosent av
solgt fangst for fylket i 2020. Fangel mfl. (2008) fant at om lag to tredjedeler av solgt laks skjedde direkte til
forbruker og at en tredjedel ble solgt via oppkjøpere/fiskemottak.
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Figur 5.21

Kundegrupper fangsten ble solgt til for sjølaksefiskere som fisket i 2020, i prosent
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svart i disse fylkene. **De som står oppført med ingen fangst har oppgitt at de har solgt fangst og oppgitt at de har ingen
fangst, som naturligvis er ulogisk. N=110. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

5.9 Alternativer til sjølaksefiske (tidsbruk)
I spørreundersøkelsen ba vi sjølaksefiskerne se for seg en situasjon der sjøfiske etter anadrome laksefisk ble
stoppet ett år, og ba de oppgi den aktiviteten de istedenfor brukte eller ville brukt fisketiden på. Svarene er
gjengitt i Figur 5.22, og som vi ser er det stor variasjon i svarene. I motsetning til fiske i de øvrige fylkene, oppgir
ikke de som fisker på Østlandet å ville ha fisket etter annen fisk i norske sjøfarvann. Andelen som oppgir dette
for de øvrige fylkene er på om lag 20 prosent. Mellom 8 og 24 prosent oppgir å ville ha benyttet tiden til gårdsog skogsarbeid. Andelen som oppgir dette er lavest i Troms og Finnmark og høyest i Vestland. Ellers er svarene
fordelt på bl.a. tid hjemme, å være ute i naturen på annen måte, i nærområdet av hjemmet, å jobbe eller annet.
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Figur 5.22

Aktivitetene fiskerne sannsynligvis ville brukt tiden sin på hvis laksefisket ble stoppet ett år, i prosent*
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*Vi er klar over at en betydelig andel av sjølaksefiskerne opplevde at fisket ble stoppet i 2021-sesongen. **Vi har valgt å slå
sammen Vestfold og Telemark med Viken til Østlandet for å verne om personopplysninger til de som har svart i disse fylkene.
N=342. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Vi ba også respondentene om å oppgi hvorvidt de fisket etter norsk villaks med stang i perioden 2018 til 2021.
Figur 5.23 viser at andelen sjølaksefiskere som både fisket etter norsk villaks i sjø med faststående redskap og
som fisket med stang i elv er på under 13 prosent i alle fylker. Høyest andel finner vi i Troms og Finnmark, med
12,8 prosent, og lavest i Rogaland og Agder med hhv. 3,1 og 3,6 prosent.

Figur 5.23

Andel av sjølaksefiskere som både fisket etter norsk villaks (atlanterhavslaks) på sjø med faststående
redskap og med stang i elv, i prosent
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* Vi har valgt å slå sammen Vestfold og Telemark med Viken til Østlandet for å verne om personopplysninger til de som har
svart i disse fylkene. N=333. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

MENON ECONOMICS

37

RAPPORT

5.10 Hva fisket karakteriseres som
Respondentene ble i spørreundersøkelsen bedt om å karakterisere sitt fiske etter anadrome laksefisk med
faststående redskap i sjø ved å fordele 100 prosentpoeng på næringsfiske, matauk, hobbyfiske eller annet ikkekommersielt fiske. Som Figur 5.24 viser, er det ifølge svarene i spørreundersøkelsen flest som karakteriserer
sjølaksefisket som matauk - med 37,6 prosent. Samtidig er det viktig å påpeke at det er potensielle skjevheter
ved dette bildet. Matauk oppgis i større grad som en viktig motivasjon i Troms og Finnmark enn i de øvrige
fylkene, jf. Figur 5.25. Samtidig er svarandelen på spørreundersøkelsen lavere for Troms og Finnmark enn for
øvrige fylker, jf. vedlegg 2.1. Det er derfor grunn til å tro at en korrigering av skjevheter ville resultert i at matauk
ble ilagt en større vekt enn hva figuren under viser. Næringsfiske og hobbyfiske utgjør hhv. 30,8 og 26,6 prosent
totalt sett, og annet ikke-kommersielt fiske utgjør 5 prosent.
Fangel mfl. (2008) fant til sammenlikning at 45 prosent av deres respondenter betegnet fisket som hovedsakelig
næringsfiske. Sjølaksefiskerne ble da imidlertid bedt om å karakterisere seg selv som enten næringsfisker eller
hobbyfisker. Mørkved og Krokan (1999) fant at 45 prosent av fiskerne oppga å ha fritidsfiske som motiv for sitt
fiske og at 55 prosent hadde næringsfiske eller matfiske.

Figur 5.24

Sjølaksefiskernes karakterisering av sitt fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø, i
prosent*
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* Respondentene ble bedt om å fordele 100 prosentpoeng på næringsfiske, matauk, hobbyfiske eller annet ikke-kommersielt
fiske. N=416. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Sjølaksefisket kategoriseres i størst grad som næringsfiske blant dem som fisker i Trøndelag, med 59 prosent,
deretter Agder med 37 prosent. Sjølaksefisket defineres i større grad som matauk i Troms og Finnmark, Nordland
og Møre og Romsdal enn i de øvrige fylkene. Kategorien hobbyfiske er mest dominerende i Rogaland og Vestland.
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Figur 5.25
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Sjølaksefiskernes gjennomsnittlige karakterisering av sitt fiske etter anadrome laksefisk med
faststående redskap i sjø, i prosent og fylkesfordelt
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6 Næringsinntekt og lønnsomhet av sjølaksefiske
Våre funn taler for at sjølaksefiske er en næringsvei for over 50 prosent av sjølaksefiskerne. Det vil si at over 50
prosent av sjølaksefiskerne har netto salgsinntekter fra fiske. Gjennomsnittlig netto salgsinntekter fra sjølaksefiske er cirka 10 000 kroner per år per sjølaksefisker før skatt. Om lag 26 prosent av fiskerne har høyere netto
salgsinntekter enn gjennomsnittet. Det virker å være konsistent med at om lag 1/3 av fiskerne kategoriserer sitt
sjølaksefiske som næring. Rundt én prosent av sjølaksefiskere i utvalget har netto salgsinntekter over 100 000
kroner før skatt. For de aller fleste kan derfor ikke sjølaksefisket være motivert ut fra næringshensyn alene, men
verdien knyttet til det å holde på med aktiviteten i seg selv og/eller få tilgang til lakseråvaren til eget forbruk
(omtalt nærmere i kapittel 8).

6.1 Begrepsavklaring og beregningsforutsetninger
Før vi gå nærmere inn på beregningen av om sjølaksefiske kan anses som et næringsfiske, er det naturlig at vi
starter med å tydeliggjøre hva vi legger i inntekter og utgifter for en sjølaksefisker. Vi opererer med følgende
definisjoner på inntekter og utgifter i tråd med vanlig praksis for bedriftsøkonomiske analyser:
•

Inntekter fra sjølaksefiske. Brutto salgsinntekter (før skatt) representerer de årlige inntektene en sjølaksefisker som fisker anadrome laksefisk har av fangsten som selges. Det er nærliggende å ta utgangspunkt i solgt fangst i kg per år multiplisert med en pris per kg.

•

Utgifter ved sjølaksefiske. Brutto driftsutgifter representerer sjølaksefiskerens samlede årlige utgifter.
Det er naturlig at dette utgiftsbegrepet omfatter alle driftsutgifter som inngår i et bedriftsøkonomisk
resultatregnskap – som kostnader til kjøp av varer og tjenester, lønnskostnader og avskrivninger.

Før vi går nærmere inn på beregningene av antallet sjølaksefiskere som har fisket som næringsvei, er det behov
for å tydeliggjøre hvilke forutsetninger vi har lagt til grunn for de ulike bestanddelene i beregningene for hver
enkelt fisker:
•

Solgt fangst i kg. Utgangspunktet for beregningene er rapportert fangst i kg per år i spørreundersøkelsen
til sjølaksefiskere. Vi har kvalitetssikret rapporterte tall opp mot samlet rapportert fangst på kommunenivå fra fangstdagbøker. Kvalitetssikringen har bidratt til at vi har identifisert besvarelser som åpenbart
rapporterer for høye fangsttall. Vi har valgt å se bort fra disse i beregningene. Se vedlegg 2 for en
detaljert beskrivelse av hvordan vi har gått frem for å kvalitetssikre datagrunnlaget. I spørreundersøkelsen stilte vi også spørsmål om hvor stor andel av oppgitt fangst som er solgt. Produktet av
fangst i kg og salgsandel gir oss solgt fangst i kg.

•

Pris per kg. Den riktige prisen å benytte i en slik analyse er markedsprisen. I vedlegg 3 har vi vurdert
hvilken markedspris vi finner faglig grunnlag for å legge til grunn. Vi har endt opp med å bruke en
gjennomsnittlig markedspris på 125 kroner per kg rund laks. Kilden er fiskernes priserfaringer oppgitt i
spørreundersøkelsen. Kiloprisen på laks øker med fiskens vekt, og prisen vi har valgt er et vektet snitt
basert rapporterte vektklasser og fiskens tilstandsgrad (fersk eller fryst). Vi er klar over at man kan
oppnå betydelig høyere priser på bearbeidet fisk, som røykelaks, men har valgt å se bort fra bearbeidet
fisk. Begrunnelsen for dette valget er at fiskerens bearbeiding er en egen økonomisk aktivitet lenger ut
i verdikjeden. Dette er aktivitet som fordrer ytterligere kostnader som i så fall også skal komme til
fradrag. Det er av den grunn til å tro at bidraget til netto overskudd ville vært neglisjerbart, og dette
understøttes av den relativt lave rapporterte graden av fangst som bearbeides (16 prosent av fangsten).
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•

Tidskostnader. Vi har også valgt å ikke medregne alternativkostnaden av tid i den bedriftsøkonomiske
vurderingen, siden det er vanlig praksis i slike vurderinger.

•

Kostnader til kjøp av varer og tjenester. I spørreundersøkelsen til sjølaksefiskere inkluderte vi et spørsmål om sjølaksefiskerens løpende årlige utgifter til sjølaksefiske. Vi spurte detaljert om sjølaksefiskernes
årlige utgifter til fiskeravgift, leie av areal/fiskerett, leie av husvære, vedlikehold og reparasjon av
fiskeutstyr, vedlikehold og reparasjon av båt/fartøy, vedlikehold og reparasjon av naust, fiskehytte eller
lignende, innkjøp av forbruksutstyr til fiske, reise- og transportkostnader (inkl. drivstoff til båt), ekstra
utgifter til mat og drikke (utover normalforbruk), leie av fryseplass og andre løpende årlige utgifter. Vi
mener dette gir et dekkende bilde av det årlige kjøpet fiskeren har av varer og tjenester.

•

Avskrivninger. Avskrivninger er i bedriftsøkonomifaget en regnskapsmessig kostnad som uttrykker
regnskapsperiodens forbruk av anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid. Avskrivningene som
utgjør en kostnad per år vil i prinsippet fange opp det årlige kapitalslitet på båt/fartøy for sjølaksefiskerne, siden det ikke er vanlig praksis å beregne avskrivninger av fiskeutstyr (Fiskeridirektoratet,
2019). I spørsmålet om årlige driftsutgifter til sjølaksefiske ble ikke avskrivninger inkludert som en
utgiftspost. Vi har derfor vært nødt til å finne en alternativ tilnærming for å anslå avskrivningene. Fra
lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten i 2019 (Fiskeridirektoratet, 2019) finner vi at gjennomsnittlige avskrivninger for fiskefartøy under 11 meters hjemmelslengde utgjør om lag 10 prosent av
driftskostnadene. Siden båten/fartøyet som normalt anvendes i sjølaksefiske er betydelig mindre enn
11 meter og i stor grad representerer mindre robåter og mindre åpne motorbåter (som kan være
avskrevet), legger vi ikke til grunn avskrivninger. Å ikke ta med faste kostnader i form av avskrivinger av
båten kan også forsvares med en antagelse om at fiskerne uansett ville hatt båten og benyttet den til
andre aktiviteter. Dette vil representere en undervurdering av kostnader for sjølaksefiskere som nylig
har anskaffet seg nyere båt/fartøy. Båten/fartøyet kan imidlertid benyttes til andre aktiviteter enn
sjølaksefiske, som taler for at de reelle avskrivningene som kan tilskrives sjølaksefiskeaktiviteten er liten.
Vår vurdering er at det er ytterst få sjølaksefiskere med avskrivninger av en betydelig størrelse.

For å kvantifisere antallet næringsfiskere har vi valgt å legge til grunn gjennomsnittlig brutto og netto inntjening
fra sjølaksefiske for perioden fra 2018 til 2020 for hver enkelt fisker. Netto salgsinntekter tilsvarer her brutto
salgsinntekter fratrukket variable kostnader. År som det ikke er rapportert fangst for, inngår ikke i beregningen
av gjennomsnittet per fisker. Begrunnelsen for det er at å regne med år uten fangst ville bidratt til at vi
undervurderer de årlige salgsinntektene ved eksempelvis sykdom eller andre mer tilfeldige årsaker til at fiskeren
ikke har fisket. Motargumentet til denne tilnærmingen er at fiskerne kan ha fisket, men ikke fått fangst. Ved å se
bort fra årene med null fangst kan vi for enkelte fiskere overvurdere årlige brutto og netto salgsinntektene. Basert
på at sannsynligheten for null fangst er større for de med relativt lave fangstvolumer enn de med relativt høye
fangstvolumer, mener vi at feilen blir minst hvis vi ser bort fra årene med null rapportert fangst.
Motargumentet til kun å se på brutto og netto salgsinntekter fra 2018-2020 er at de senere års innstramminger
kan ha påvirket netto inntjening negativt. Resultatene fra kapittel 5.2 taler imidlertid for en mer nyansert
sammenheng. Ut fra tallene over antall fiskere, totale fangstvolumer og fangst per fisker kan det se ut som at
innstrammingene og/eller mindre fisk å fiske etter har bidratt til at en del sjølaksefiskere har gitt seg med fisket,
men at de som har fortsatt å fiske har hatt en høyere og mer stabil inntektskilde fra fisket. Siden reguleringene
har redusert antallet dager det er lov å fiske, og fangst per fisker holder seg relativt stabilt, kan det argumenteres
for at fisket har blitt mer effektivt og lønnsomt per tidsenhet lagt ned i aktiviteten.
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I vurderingen av netto salgsinntekter har vi også valgt å se bort fra fiskerne som har fått hele eller deler av sine
inntekter fra utvidet fiske etter rømt oppdrettslaks. Dette fisket regnes ikke som en del av det ordinære fisket
etter anadrome laksefisk med faststående redskap på sjø, som er gjenstand for vår utredning. Det viktigste
argumentet er at fiske i utvidet sesong er definert som et fiske etter oppdrettsfisk. I tillegg er fiske i utvidet sesong
et tidsavgrenset tiltak, som i all hovedsak representerer begrensede inntektsmuligheter. Det er imidlertid viktig
å påpeke at vi i vurderingen av antallet sjølaksefiskere som har en positiv inntjening fra fisket ikke legger slør
over at fiskerne som trekkes ut av analysen fordi de fisker etter rømt oppdrettslaks utenfor ordinær sesong kan
ha positive netto salgsinntekter fra det ordinære sjølaksefisket. Det er derfor viktig at disse fiskerne både trekkes
ut av telleren og nevneren for å vurdere omfanget av fiskere som totalt har en positiv og vedvarende nettoinntekt
fra fisket. Motargumentet mot denne tilnærmingen kan være at de som fisker etter rømt oppdrettsfisk utenfor
sesong systematisk har høyere inntjening i ordinær sesong – og at vi slik sett introduserer en skjevhet til
vurderingsgrunnlaget. Vi har ikke et datagrunnlag som lar oss undersøke det direkte, men Tabell 6.1 viser
lønnsomheten til fiskerne som er vurdert til å fiske i utvidet sesong etter rømt oppdrettslaks opp mot resten av
utvalget. Sjølaksefiskerne som fisker i utvidet sesong har litt høyere lønnsomhet. Det kan forklares ved at disse
fiskerne alt annet likt har en større fangst og salgsinntekter å dele kostnadene på. Forskjellen i gjennomsnittlig
årlig netto salgsinntekt for de to delpopulasjonene er imidlertid ikke statistisk signifikant forskjellig fra hverandre.11 Det vil si at vi med 95 prosent sikkerhet kan konkludere med at avviket i gjennomsnittene skyldes
tilfeldigheter.

Tabell 6.1

Gjennomsnittlig årlig netto salgsinntekt i perioden 2018-2020

Gjennomsnittlig årlig netto

Antall

salgsinntekt i perioden 2018-2020
Fiskere som er vurdert til å fiske i utvidet

13 000

115

9 600

376

10 400

491

sesong etter rømt oppdrettslaks
Fiskere som er vurdert til å fiske i
ordinær fiskesesong
Samlet

6.2 Populasjonen vi beregner netto salgsinntekter for
Utgangspunktet for vurderingen er svar fra 491 fiskere som oppgir positiv fangst i perioden fra 2018 til 2020. For
å komme fram til sjølaksefiskerne som har fisket i utvidet sesong og som ikke skal med i beregningene har vi sett
bort fra sjølaksefiskere som oppgir å ha fisket:
•

med krokgarn utenfor Finnmark

•

i områder som ikke er åpnet i ordinær sesong

•

minst 10 prosent mer enn maksimalt tilgjengelige fiskedager.12

11

Statistisk signifikans er i statistikken et mål på hvor sannsynlig det er at avvikene skyldes tilfeldigheter. Vi har lagt til
grunn et signifikansnivå på 5 prosent. Det vil si at det er fem prosent sannsynlighet for at avvikene i gjennomsnittene er
forskjellige fra hverandre.
12 Vi har lagt på en margin på 10 prosent til det siste kulepunktet for sjølaksefiskere kan telle antall fiskedager litt ulikt.
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Vi har kontrollert for det første kulepunktet ved å identifisere fiskerne som har oppgitt at de fisker med krokgarn
og ser det i sammenheng med kommunen de har fisket i. Vi har identifisert fiskerne som har fisket i områder som
ikke er åpnet i ordinær sesong og de som har fisket mer enn maksimalt tilgjengelige fiskedager ved å koble
maksimalt antall fiskedager til hver enkelt fisker etter hvilken kommune de oppgir å ha fisket i. I de tilfeller hvor
maksimalt antall fiskedager i kommunen varierer, har vi lagt til grunn det høyeste mulige antallet fiskedager i
kommunen. Ved å se bort fra de som sannsynligvis har fisket i utvidet sesong sitter vi igjen med 376 sjølaksefiskere som har fisket i ett eller flere av årene 2018-2020. Basert på drøftingen i kapittel 3, manglende svar på
driftsutgifter og fiskedager har vi sett bort fra ytterligere elleve fiskere. Vi sitter da igjen med 365 sjølaksefiskere.
Vi har også fjernet to som oppgir oppsiktsvekkende store kostnader i forhold til inntekter og ender dermed opp
med et utvalg på 363 sjølaksefiskere som vi beregner lønnsomheten til.

6.3 Salgsinntekter, dekningsbidrag og timelønn
For å anslå fiskernes inntekter fra fisket, starter vi med å vise anslått brutto salgsinntekter, se Figur 6.1. Figuren
viser at cirka 1/3 av sjølaksefiskerne ikke har brutto salgsinntekter fra fiske og at 2/3 har brutto salgsinntekter
fra fiske.

Figur 6.1

Anslått gjennomsnittlige årlige brutto salgsinntekter (før skatt) for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske
per fisker, rangert fra minste til største*
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*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=363. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Anslåtte gjennomsnittlige brutto salgsinntekter er om lag 20 300 kroner per år, og medianen utgjør 3 100 kroner
per år. I utvalget har 6,6 prosent anslåtte brutto salgsinntekter på mer enn 50 000 kroner per år (som tilsvarer
63 personer på landsbasis) og 1,4 prosent anslåtte brutto salgsinntekter på mer enn 100 000 kroner per år (som
tilsvarer 13 personer på landsbasis). Hvis man tror at de fiskerne vi har sett bort fra som følge av overrapportering
reelt sett har brutto salgsinntekter på 100 000 kroner per år, tilsier utvalgsdataene at det i alt er om lag 25
personer i Norge som har brutto salgsinntekter på 100 000 kroner per år. Datagrunnlaget forteller oss at én av
363 fiskere i gjennomsnitt over årene 2018 til 2020 har hatt brutto salgsinntekter på 300 000 kroner per år. Hvis
utvalget er representativt, tilsier det at tre personer i Norge er i denne kategorien. Siden vi snakker om
gjennomsnittet for perioden fra 2018 til 2020 kan man naturligvis ha tjent mye ett eller to av årene og mindre
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det siste året. Hvis man tror at alle de vi har sett bort fra som følge av overrapportering reelt sett er i denne
kategorien, vil det si at om lag 15 personer på landsbasis i gjennomsnitt tjener mellom 250 000 og 450 000 kroner
på sjølaksefiske per år før driftsutgifter er trukket fra.
Det er også interessant å se brutto salgsinntekter som andel av fiskerens årlige bruttoinntekt før skatt, se Figur
6.2. Figuren forteller oss at salgsinntektene fra sjølaksefisket utgjør mer enn 10 prosent av samlet bruttoinntekt
for 14,1 prosent av sjølaksefiskerne. 5,3 prosent av sjølaksefiskerne har en inntekt fra fiske som utgjør 20 prosent
eller mer. 1,2 prosent av sjølaksefiskerne har mer enn 50 prosent av sin inntekt fra sjølaksefiske.

Figur 6.2

Anslått gjennomsnittlige årlige brutto salgsinntekter (før skatt) for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske
per fisker som andel av fiskerens totale bruttoinntekt, rangert fra minste til største*
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*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=363. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Basert på forutsetningene som er beskrevet i delkapittel 6.1, kan vi beregne sjølaksefiskernes gjennomsnittlige
årlige netto salgsinntekt over årene 2018, 2019 og 2020, se Figur 6.3. Figuren viser at 192 av 363 sjølaksefiskere,
som tilsvarer cirka 53 prosent av sjølaksefiskerne i utvalget, har et gjennomsnittlig positivt årlig bedriftsøkonomisk resultat i løpet av perioden. Mørkved og Krokan (1997) fant til sammenligning at cirka 20 prosent av
sjølaksefiskerne gikk med overskudd i 1996. Undersøkelsene er ikke sammenliknbare med bakgrunn i at Mørkved
og Krokan (1997) regnet med alternativkostnaden av tid som en kostnad. Siden det ikke er vanlig praksis å regne
med alternativkostnaden av tidsbruk i en bedriftsøkonomisk analyse, anser vi deres tilnærming som et strengt
mål på næringsinntekt.
Figur 6.3 viser at det er 1,1 prosent av sjølaksefiskerne i utvalget som har netto salgsinntekter over 100 000
kroner før skatt. Det tilsvarer 11 personer på landsbasis. Ut fra fordelingen finner vi at gjennomsnittlig netto
resultat fra sjølaksefiske representerer et overskudd på 9 900 kroner per år per sjølaksefisker, og at medianen
utgjør et overskudd på cirka 400 kroner per år.
Datagrunnlaget forteller oss at én av 363 fiskere i gjennomsnitt over årene 2018 til 2020 har hatt netto
salgsinntekter på cirka 250 000 kroner per år. Hvis utvalget er representativt, tilsier det at tre personer i Norge
er i denne kategorien. Hvis man tror at alle de vi har sett bort fra som følge av overrapportering reelt sett er i
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denne kategorien, vil det si at om lag 13 personer på landsbasis i gjennomsnitt tjener mellom 200 000 og 400 000
kroner på sjølaksefiske per år etter at driftsutgifter er trukket fra.

Figur 6.3

Anslått gjennomsnittlige årlige netto salgsinntekter (før skatt) for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske per
fisker, rangert fra minste til største*
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*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=363. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Som forklart i delkapittel 5.10, ba vi respondentene i spørreundersøkelsen om å karakterisere sitt fiske etter
anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø ved å fordele 100 prosentpoeng på næringsfiske, matauk,
hobbyfiske eller annet ikke-kommersielt fiske. I gjennomsnitt kategoriserte fiskerne at deres sjølaksefiske er 30,8
prosent næringsfiske. Det er interessant å se hvordan oppgitt kategorisering av fiske som næringsfiske sammenfaller med gjennomsnittlige netto salgsinntekter per år i perioden 2018-2020, se Figur 6.4. Årsaken til at antall
observasjoner synker fra 363 til 313 fiskere er at 50 fiskere ikke har svart på spørsmålet om å kategorisere sitt
fiske, som var frivillig å svare på.
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Figur 6.4

Plottdiagram – gjennomsnittlig netto salgsinntekt per år (2018-2020) versus i hvilken grad man
kategoriserer sitt fiske som næringsfiske fra 0 til 100 prosent*
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*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=313. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Som vi ser fra figuren, er det en positiv sammenheng mellom de to størrelsene. Beregnet korrelasjon mellom de
to størrelsene er 0,49 – som tilsier at sammenhengen er positiv. Årsaken til at det ikke er en klar sammenheng
er at en betydelig andel av fiskere som har lav lønnsomhet av fisket kategoriserer fisket som næring. Det er også
en god del fiskere med netto inntjening på inntil 50 000 kroner som ikke definerer sjølaksefisket sitt som en
næring. Det er imidlertid relativt få som har god netto inntjening av fisket som ikke kategoriserer fisket som
næringsfiske. Alle sjølaksefiskerne som har svart på undersøkelsen og som har en netto salgsinntekt på over
80 000 kroner kategoriserer sitt fiske som 80-100 prosent næringsfiske.
Et bedriftsøkonomisk mål på fortjenesten, altså hva sjølaksefiskerne sitter igjen med til å dekke de faste utgiftene, er dekningsbidraget. Dekningsbidraget defineres som brutto salgsinntekter fratrukket variable kostnader.
For å kunne gjøre en vurdering av dekningsbidraget må vi derfor dekomponere og kategorisere fiskerens
kostnader i faste og variable kostnader. Det er ikke et åpenbart skille mellom faste kostnader og variable
kostnader. Vi har valgt å legge til grunn at:
•

Variable kostnader representerer reise- og transportkostnader (inkl. drivstoff til båt), ekstra utgifter til
mat og drikke (utover din vanlige hverdag), innkjøp av forbruksutstyr og leie av fryseplass.

•

Faste kostnader representerer fiskeravgift, leie av areal/fiskerett, leie av husvære/overnatting og
vedlikehold og reparasjon av fiskeutstyr, båt/fartøy og naust/fiskehytte el.

Det er åpenbart at noen kostnadsposter både kan representere faste og variable kostnader. Eksempelvis vil
vedlikehold og reparasjon av utstyr variere med omfanget av fisket og samtidig er noe man må gjøre før hver
sesong. Avtale om leie av fryseplass kan være inngått i god tid før fisket starter (dermed en fast kostnad), mens
andre kan løse dette ved at de leier fryseplass etter at de har oversikt over omfanget av fangsten (dermed en
variabel kostnad). Slik sett vil beregningen av dekningsbidraget representere et regneeksempel som kan gjelde
for noen og ikke for andre.
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Basert på de overnevnte forutsetningene finner vi at dekningsbidrag er positivt og tilsvarer et gjennomsnittlig
overskudd på cirka 12 100 per år, se Figur 6.5. Medianen utgjør imidlertid et underskudd på cirka 1 800 kroner.
Dekningsbidraget er positivt for 211 av 363 sjølaksefiskere, altså cirka 58 prosent. Blant disse utgjør dekningsbidraget i gjennomsnitt 21 800 kroner og medianen er på 11 800 kroner.

Figur 6.5

Anslått gjennomsnittlige årlige dekningsbidrag* (før skatt) for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske per
fisker, rangert fra minste til største**
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*Dekningsbidraget uttrykker det økonomiske overskuddet fiskeren sitter igjen med etter at de variable utgiftene er dekket.
**Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=363. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Det er også interessant å se nærmere på sjølaksefiskernes timelønn. Vi har definert timelønnen som brutto
salgsinntekter fratrukket kostnader som ikke knytter seg til fiskerens tidsbruk delt på omfanget av timer som går
med til fiske og forberedelser.
I beregningene av timelønn har vi lagt til grunn forutsetningen om at hver dag med fiske og forberedelse tilsvarer
5 timer arbeid. Begrunnelsen for dette valget er at timer per fiskedag kan utgjøre alt fra et par timer til en lang
arbeidsdag og vil variere med fangstvolum per dag (herav tid som går med til nødvendig etterarbeid, antallet
nøter i bruk mv.). Det er grunn til å tro at tidsbruken normalt sett varierer mellom 2 timer per dag til en full
arbeidsdag (7,5 timer per dag). Uten andre holdepunkter har vi lagt til grunn «rule of half» som sier at man skal
legge til grunn midtpunktet, altså om lag 5 timer.
Fra Figur 6.6 finner vi at timelønnen før skatt varierer mellom -730 kroner og 1 180 kroner. Gjennomsnittlig
timelønn er 46 kroner og mediantimelønn utgjør null kroner. Det er 83 av 363 som har en timelønn på over 100
kroner før skatt. Det tilsvarer cirka 23 prosent av sjølaksefiskerne i utvalget. Blant disse er gjennomsnittlig
timelønn før skatt 288 kroner.
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Figur 6.6

Anslått gjennomsnittlig timelønn (før skatt) for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske per fisker, rangert fra
minste til største*
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*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=363. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

6.4 Regionale forskjeller
Figur 6.7 viser andelen av sjølaksefiskere per fylke de fisker i som har positive netto salgsinntekter, altså at brutto
driftsinntekter er større enn brutto driftsutgifter. Som vi ser fra figuren, er aktiviteten bedriftsøkonomisk lønnsom for størst andel på Østlandet, i Trøndelag og i Rogaland. Det er færrest fiskere med lønnsomt fiske i
Nordland.

Figur 6.7

Andelen av sjølaksefiskere med positive netto salgsinntekter per fylke, i prosent
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6.5 Avsluttende betraktninger om næringsmessige beregninger
Det er to sentrale usikkerheter knyttet til de bedriftsøkonomiske vurderingene av sjølaksefiske. For det første
har 35,7 prosent av sjølaksefiskerne som fisket i 2020 svart på spørreundersøkelsen. Det er ikke usannsynlig at
det finnes sjølaksefiskere med både store inntekter og store bedriftsøkonomiske tap som ikke har svart på
undersøkelsen. Det kan imidlertid argumenteres med at de som tjente mye på sjølaksefiske før innstrammingene
har større incitamenter å svare på undersøkelsen enn de som ikke tjente så mye – og derfor like gjerne er
overrepresentert. For det andre har vi identifisert overrapportering av fangstvolumer ved å kontrollere
innrapporterte svar opp mot offisiell statistikk på kommunenivå. For å ikke overvurdere den bedriftsøkonomiske
betydningen og tapet av 2021-innstrammingene for den enkelte fisker har vi fjernet de besvarelsene som
åpenbart overrapporterer, i telleren og nevneren. Implikasjonene av disse to usikkerhetene er at det er en mer
sannsynlighet for at vi undervurderer omfanget av sjølaksefiskere som har store netto salgsinntekter fra fisket i
2018-2020 og derigjennom bedriftsøkonomiske tap i 2021 enn det motsatte (omtalt nærmere i kapittel 7).
Våre funn indikerer at sjølaksefiske er en næringsvei for over 50 prosent av sjølaksefiskerne. Det vil si at over 50
prosent av sjølaksefiskerne har netto salgsinntekter fra fisket. Ser vi bort fra alderspensjonister og
uførepensjonister, tilsier våre beregninger at 40,2 prosent har nettoinntekter fra fisket. Ser vi også bort fra de
som er i pensjonsalder (62 år eller eldre), ender vi opp på 19,8 prosent.
Gjennomsnittlig brutto og netto salgsinntekter fra sjølaksefiske representerer henholdsvis cirka 20 000 og 10 000
kroner per år per sjølaksefisker før skatt. Om lag 26 prosent av fiskerne har høyere netto salgsinntekter enn
gjennomsnittet. Det virker å være konsistent med at om lag 1/3 av fiskerne kategoriserer sitt sjølaksefiske som
næringsfiske.13
I utvalget har 1,1 prosent anslåtte netto salgsinntekter på mer enn 100 000 kroner per år, som tilsvarer 11
personer på landsbasis. Datagrunnlaget forteller oss at én av 363 fiskere i gjennomsnitt over årene 2018 til 2020
har hatt netto salgsinntekter på cirka 250 000 kroner per år. Hvis utvalget er representativt, tilsier det at tre
personer i Norge er i denne kategorien. Hvis man tolker de fem svarene vi har sett bort fra som følge av overrapportering som korrekt oppgitte svar, vil det si at om lag 13 personer på landsbasis i gjennomsnitt tjener
mellom 200 000 og 400 000 kroner på sjølaksefiske per år etter at driftsutgifter er trukket fra.

13Respondentene

ble i spørreundersøkelsen bedt om å karakterisere sitt fiske etter anadrome laksefisk med faststående
redskap i sjø ved å fordele 100 prosentpoeng på næringsfiske, matauk, hobbyfiske eller annet ikke-kommersielt fiske. 1/3 av
fiskerne som har svart på spørsmålet har fordelt 50 prosentpoeng eller mer til kategorien næringsfiske.
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7 Blant næringsfiskere – hva var det bedriftsøkonomiske
tapet av innstrammingene i 2021?
Vi anslår at om lag 12 prosent av sjølaksefiskere på landsbasis har tapt på innstrammingene i 2021. Det anslåtte
bedriftsøkonomiske tapet utgjør mellom null og 17 prosent av fiskerens årlige personlig bruttoinntekt (før skatt).
12 prosent av totalt 956 fiskere som fisket i 2020, altså mellom 110 og 120 personer, har anslagsvis opplevd
bedriftsøkonomiske tap.
Datagrunnlaget vi har fått tilgang til gjennom spørreundersøkelsen taler for at andelen fiskere som blir berørt er
størst i Trøndelag, mens de som fisker i Rogaland og Agder i gjennomsnitt opplever de største tapene.
Gjennomsnittsalderen for fiskere som vi har anslått tap for er 61 år. Det er imidlertid store variasjoner mellom
fylkene. I Agder er gjennomsnittsalderen 50 år, mens i Møre og Romsdal og Nordland er gjennomsnittsalderen
69 år. Cirka 5 prosent av de som vi har anslått tap for er kvinner. I overkant av 30 prosent av de sjølaksefiskerne
vi har beregnet tap for oppgir at de har eget foretak innenfor jordbruk, skogbruk og fiske som hovedsakelige
sysselsetting. Resultatene er heftet med usikkerhet.
Alle sjølaksefiskere som normalt sett selger hele eller deler av fangsten kan ha hatt bedriftsøkonomiske tap av
innstrammingene. Vi har imidlertid valgt å avgrense vurderingen av bedriftsøkonomisk tap som følge av innstrammingene i 2021 til de om lag 50 prosent av fiskerne som har netto driftsinntekter fra fisket (se kapittel 6),
definert som fiskere som har høyere brutto salgsinntekter enn brutto driftsutgifter. Begrunnelsen for denne
avgrensningen er at tap for øvrige fiskere vil innebære at innstrammingene gjør underskuddene enda større – og
dermed ikke er en relevant vurdering i et bedriftsøkonomisk perspektiv fordi deres fiske trolig er motivert av andre
grunner enn inntekt.

7.1 Definisjon av bedriftsøkonomisk tap som følge av innstrammingene
Nedgang i salgsinntekter fra sjølaksefiske i perioden 2018-2020 til 2021 kan skyldes en rekke forhold. Prinsipielt
kan nedgangen skyldes dårligere priser enn tidligere år, reduserte fangster som følge av sviktende innsig av laks,
reduserte fangster som følge av dårlige fiskeforhold og/eller redusert antall fiskedager. Sistnevnte kan være
frivillig eller pålagt gjennom reguleringene. Når vi skal vurdere tap i salgsinntekter, må vi avklare hvordan vi skal
anslå tap av innstrammingene i to situasjoner:
•

Situasjon A – Fiskeren rapporterer positivt salg av fangst i perioden 2018-2020, men ingen fangst i 2021.

•

Situasjon B – Fiskeren rapporterer positivt salg av fangst i perioden 2018-2020 og positiv fangst og salg
av fangst i 2021.

Vi starter med situasjon A. I situasjon A kan fravær av fangst helt prinsipielt skyldes at man 1) ikke har fisket som
følge av innstrammingene, 2) har fisket og ikke fått fangst eller 3) av andre årsaker som ikke handler om
reguleringsendringene ikke har fått fisket. Basert på datagrunnlaget vi har tilgang til kan vi ikke avdekke hvilke
av de tre årsakene som ligger til grunn for nedgangen i fisket i 2021. Vi tror det er lite sannsynlig at de som
definerer seg som næringsfiskere og normalt kan vise til en fangst av en viss størrelse har fisket og ikke har fått
fangst (årsak 2). Det er også grunn til å tro at det er snakk om relativt få fiskere som ikke har fisket av personlige
årsaker (årsak 3). Det er derfor et sannsynlig utfall at fiskerne ikke har fisket som følge av innstrammingene.
Basert på at vi har data om salgsinntekter for årene 2018, 2019 og 2020, er det naturlig å starte med å definere
det bedriftsøkonomiske tapet som gjennomsnittlig fangst disse tre årene fratrukket inntektene i 2021. I
vurderingen av tapsomfanget er det imidlertid ønskelig å anslå om påregnelige fangster i 2021 ville vært de
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samme som i treårsperioden 2018-2020 eller om innsiget av laks ville være større eller mindre og så justere for
dette. Norske Lakseelver (2021) rapporterer om at laksesesongen 2021 var et dårlig fangstår, og at man må
tilbake til 1980-tallet, da linefiske og drivgarnsfiske fortsatt var tillatt, for å finne tilsvarende lav høsting av laks i
elv. Siden laksen det blir fisket etter er den samme, er det grunn til å tro at hypotetisk fangst i sjølaksefisket i
2021 uten innstrammingene ville vært lavere enn gjennomsnittet for 2018-2020. Basert på rapportert fangststatistikk fra Norske Lakseelver (2021) per elv finner vi at mediannedgangen i 2021 sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 år er 25 prosent. At innsiget til Norge er relativt lavt i 2021, støttes av overvåkningen av
villaksinnsiget i Namsfjorden og Trondheimsfjorden, som overvåkes av Norsk institutt for naturforskning i samarbeid med lokale sjølaksefiskere på oppdrag fra Miljødirektoratet. I Namsfjorden var fangsttallene for mellomog storlaks i 2021 de laveste i tidsserien (2013-2021). Fangstene av smålaks var også blant de laveste i tidsserien.
I Trondheimsfjorden var fangstene av alle de tre størrelsesgruppene i 2021 blant de tre laveste i tidsserien.
Tilsvarende undersøkelser finnes ikke for Agder, men fangststatistikken fra vassdragene gir ikke grunn til å anta
at den relative størrelsen på lakseinnsiget til vassdragene i denne regionen avviker betydelig fra Midt-Norge. I
mangel på andre holdepunkter legger vi derfor til grunn at tapet for fiskere som ikke rapporterer fangst i 2021
er lik gjennomsnittlige salgsinntekter for årene 2018-2020 multiplisert med 0,75.
For sjølaksefiskere i situasjon B har vi tall på antall fiskedager og solgt fangst i 2021. For disse fiskerne er det
naturlig å anslå tapet ved at vi beregner fangst per fiskedag i 2021 (senere omtalt som 2021-effektiviteten) og
anslår hvor stor fangsten ville vært med den samme 2021-effektiviteten hvis de fikk fiske like mye som gjennomsnittlig antall fiskedager for årene 2018-2020. Den hypotetiske fangsten i 2021 fratrukket den faktiske fangsten i
2021 representerer et anslag på fangstnedgangen. Det anslåtte inntektstapet må naturligvis justeres for at ikke
all fangst selges, og at deler av det hypotetiske tapet for 2021 ikke ville blitt solgt, men brukt på annen måte,
primært i egen husholdning. Argumentet for denne tilnærmingen er at metoden tar høyde for hvor dårlig/god
2021-sesongen er i forhold til sesongene 2018-2020. Motargumentet er naturligvis at det kan være vanskeligere
å opprettholde samme fangsteffektiviteten for et fiskeår med færre fiskedager, med begrunnelsen om at færre
dager å fiske på gir mindre fleksibilitet. Lavere fleksibilitet med hensyn til når fisket kan gjennomføres kan blant
annet innebære at værforhold og variasjoner i fiskeforhold har større innvirkning på fiskerens samlede fangst.

7.2 Størrelsen på anslåtte bedriftsøkonomiske tap for næringsfiskere per fylke
Basert på beregning av omfanget av næringsfiskere, for fiskere med positive netto salgsinntekter (se kapittel 6),
og forutsetninger for beregning av tap som er beskrevet i delkapittel 7.1, kan vi anslå det bedriftsøkonomiske
tapet som følge av innstrammingene i 2021. Fordelingen av tapet er vist i Figur 7.1. Fra figuren ser vi at det
bedriftsøkonomiske tapet varierer fra 98 000 kroner til null og at tapene er ujevnt fordelt. Vi kan imidlertid ikke
utelukke at det er personer som har tapt enda mer på innstrammingene enn våre anslag gir uttrykk for. Figuren
viser også at vi har anslått et bedriftsøkonomisk tap som følge av innstrammingene i 2021 for 43 av de 192
sjølaksefiskerne som i gjennomsnitt kan vise til positive netto salgsinntekter over årene 2018-2020. Det tilsvarer
om lag 22 prosent av de 192 fiskerne og rundt 12 prosent av utvalget som har svart på undersøkelsen. Denne
andelen kan videre benyttes til å anslå omfanget av fiskere som opplever tap i totalpopulasjonen. 12 prosent av
totalt 956 fiskere som registrerte fangst i 2020, altså mellom 110 og 120 personer, har anslagsvis opplevd
bedriftsøkonomiske tap.
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Figur 7.1

Anslått bedriftsøkonomisk tap i netto salgsinntekter (før skatt) for sjølaksefiskere med positive
gjennomsnittlige netto salgsinntekter for årene 2018-2020, rangert etter størrelsen på tapet*
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Sjølaksefiskerne rangert etter størrelsen på tapet
*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. **Følsomhetsanalysen viser hva tapet ville vært hvis vi ikke avkorter tapet med 25 prosent for de som ikke fikk fangst i 2021. N=43. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Siden noen kan være uenig i forutsetningen om at vi kun regner tap for 75 prosent av nedgangen i fangst fra
2018-2020 til 2021, har vi valgt å vise utslaget av denne antagelsen ved å også inkludere anslaget uten justeringen
(se Figur 7.1). Hvis man mener at fangsten i 2021 med 2020-reguleringer ville vært like bra som gjennomsnittlig
fangst i 2018-2020, er resultatet at om lag halvparten av de som opplever bedriftsøkonomisk tap får 25 prosent
høyere tap. Det treffer i all hovedsak de som vi har anslått størst tap for.
Det absolutte tapet bør også sees opp mot fiskernes inntekter, slik at vi forstår hvor mye inntektene betyr for
den enkelte fisker. Figur 7.2 viser anslått bedriftsøkonomisk tap opp mot fiskerens årlige personlig bruttoinntekt
(før skatt) i 2020. Som vi ser fra figuren, utgjør anslått tap mellom 0 og i underkant av 17 prosent av bruttoinntekten før skatt.
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Figur 7.2

Anslått bedriftsøkonomisk tap i netto salgsinntekter (før skatt) for sjølaksefiskere med positive
gjennomsnittlige netto salgsinntekter for årene 2018-2020 som andel av fiskerens årlige personlige
bruttoinntekt (før skatt) i 2020, rangert etter størrelsen på tapet*

Anslått tap som andel av inntekt

18
16
14

12
10
8
6

4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sjølaksefiskere rangert etter størrelsen på tapet
*Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante spørsmål i spørreundersøkelsen. N=38. Kilde:
Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

7.3 Kjennetegn ved sjølaksefiskere med anslått bedriftsøkonomisk tap
Det er interessant å se hvordan de anslåtte bedriftsøkonomiske tapene fordeler seg geografisk, se Figur 7.3.
Figuren viser at tapene fordeler seg ganske ulikt. Trøndelag, Rogaland og Agder peker seg ut. I Rogaland og Agder
er det relativt få sjølaksefiskere med positive netto salgsinntekter som er berørt, men i gjennomsnitt har de størst
anslått tap per fisker. Våre anslag taler for at det er motsatt i Trøndelag. Det ser ut til å være betydelig flere som
er berørt, men tapene er i gjennomsnitt anslått til å være mindre. Siden spørreundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, utelukker det naturligvis ikke at det er enkeltfiskere i Trøndelag, eller andre fylker i landet, som
kan vise til store tap. Kontrollerer vi for at svarandelen og antall fiskere varierer på tvers av fylker og skalerer
opp, finner vi imidlertid at det er flest fiskere som taper på innstrammingene i Troms og Finnmark.
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Figur 7.3

Plottdiagram – Anslått gjennomsnittlig bedriftsøkonomisk tap som følge av innstrammingene i 2021 i
kroner versus prosentandel av fiskerne i fylket som er berørt*
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*Det er enkelte fylker som ikke inngår i figuren. Selv om fylkene ikke er med, kan det allikevel være fiskere i fylket som har
opplevd økonomiske tap. N=42. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

Det er nærliggende å se nærmere på kjennetegnene ved de fiskerne som er anslått å tape på innstrammingene
av sjølaksefiske i 2021, se Figur 7.4. Gjennomsnittsalderen for fiskere som vi har anslått tap for er 61 år. Det er
imidlertid store variasjoner mellom fylker. I Agder er gjennomsnittsalderen 50 år, mens i Møre og Romsdal og
Nordland er gjennomsnittsalderen 69 år. Cirka 5 prosent av fiskerne med økonomisk tap er kvinner.
Figur 7.4 viser den hovedsakelige sysselsettingen til de vi har anslått økonomisk tap for. Figuren viser at litt flere
enn 30 prosent av de som antas å ha tapt som følge av omleggingene er ansatt eller lønnsmottaker, litt under 39
prosent er alderspensjonister/uførepensjonister og over 30 prosent driver et eget foretak. Blant dem som er
vurdert til å ha et bedriftsøkonomisk tap og driver et eget foretak, er primærnæringene sterkt representert. Vi
finner at alle sjølaksefiskerne som har eget foretak og et anslått bedriftsøkonomisk tap i hovedsak jobber i
primærnæringene jordbruk, skogbruk eller fiske.
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Figur 7.4

Sjølaksefiskerne som er anslått til å ha økonomiske tap sin hovedsakelige sysselsetting, i prosent

N=36. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

7.4 Avsluttende betraktning
Vi anslår at om lag 12 prosent av sjølaksefiskere på landsbasis har tapt på innstrammingene i 2021. Det anslåtte
bedriftsøkonomiske tapet utgjør mellom null og 17 prosent av fiskerens samlede bruttoinntekt før skatt. Vi finner
imidlertid at det er fiskere i Trøndelag, Agder og Rogaland som skiller seg ut med mer substansielle tap. I Rogaland
og Agder er det en relativt liten andel av sjølaksefiskerne i fylket med positive netto salgsinntekter som er berørt,
men i gjennomsnitt har de størst anslått bedriftsøkonomisk tap per fisker. Våre anslag taler for at det er en
relativt stor andel (opp mot én av fem) av fiskerne i Trøndelag som taper. Kontrollerer vi for at svarandelen og
antall fiskere varierer på tvers av fylker og skalerer opp, finner vi imidlertid at størst antall fiskere som taper på
innstrammingene i Troms og Finnmark.

Dette er ikke uventet, i og med at nesten halvparten av alle

sjølaksefiskere i Norge fisker i Troms og Finnmark. Gjennomsnittsalderen for fiskere som vi har anslått tap for er
61 år. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylker. I Agder er gjennomsnittsalderen 50 år, mens i Møre og
Romsdal og Nordland er gjennomsnittsalderen 69 år. Cirka 5 prosent av de som vi har anslått tap for er kvinner.
I overkant av 30 prosent av de sjølaksefiskerne vi har beregnet tap for har eget foretak innenfor jordbruk,
skogbruk og fiske som hovedsakelige sysselsetting.
Vi har identifisert overrapportering av fangstvolumer, som legger grunnlaget for den bedriftsøkonomiske tapsvurderingen, ved å kontrollere innrapporterte svar opp mot offisiell statistikk på kommunenivå. For å ikke
overvurdere det bedriftsøkonomiske tapet av 2021-innstrammingene for den enkelte fisker har vi fjernet
besvarelsene som overrapporterer sett i forhold til offisiell statistikk, i telleren og nevneren. På dette grunnlaget
har vi fjernet et fåtall besvarelser fra Agder og Trøndelag. Basert på at fiskerne som kan vise til store salgsinntekter i 2018-2020 og store tap i 2021 har større incitamenter til å overrapportere, er det sannsynlig at én
eller flere av disse fiskerne sto overfor store bedriftsøkonomiske tap. Vi har likevel valgt å ta ut disse svarene
fordi å bruke de direkte ville gitt en sannsynlig overvurdering av tap. Implikasjonene av disse usikkerhetene er at
det er en sannsynlighet for at vi undervurderer omfanget av sjølaksefiskere som har hatt store bedriftsøkonomiske tap i 2021. Forutsatt representativitet sammenlignet med fiskerne som ikke svarte på
undersøkelsen, kan det i ytterste forstand kan det være snakk om ytterligere 7-13 sjølaksefiskere på landsbasis,
fordelt mellom Trøndelag og Agder, som er i denne kategorien. Av disse kan det være snakk om mellom 3 og 6
sjølaksefiskere som har fisket i Agder.
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8 Sjølaksefiskerens konsumentoverskudd
Konsumentoverskuddet til sjølaksfiskeren er verdien av den nytten fiskeren får fra å fiske, fratrukket kostnadene
ved fisket (og korrigert for inntektene). Dette ser ut til å bunne i det å holde en tradisjon i hevd og ivareta
rettigheter, spenning, naturopplevelser eller være knyttet til identitet. Vi anslår at dette konsumentoverskuddet
er i størrelsesorden 6 900 kroner per fisker per sesong (ca. 450 kr per fiskedag) i Troms og Finnmark og 5 900
kroner per fisker per sesong (ca. 420 kr per fiskedag) i resten av landet.
Konsumentoverskuddet av aktiviteten sjølaksefiske, som vi i dette kapittelet verdsetter, representerer ikke en
samfunnsøkonomisk verdi av sjølaksefiske. Den betinget fornybare naturressursen som laks representerer og
tiden til fiskeren har en alternative anvendelser som kan utløse verdier. Laksen som (ikke) fiskes med faststående
redskap i sjø kan alternativt utløse verdier ved økt/ivaretatt laksebestand eller økt beskatning på andre arenaer.
Tiden til fiskeren, som er knapp, kan alternativt anvendes på andre aktiviteter - som kan utløse et
konsumentoverskudd. Å tolke konsumentoverskuddet som den samfunnsøkonomiske verdien av sjølaksefiske
vil altså ikke være riktig og trolig gi et høyere tall enn den reelle verdien.
Vi behandler tre størrelser: i) inntektene til fiskeren fra salg av laks, ii) fratrukket driftsutgiftene for å fiske
(nærmere omtalt i delkapittel 6.1) og iii) konsumentoverskuddet til fiskeren. Konsumentoverskuddet er det
fiskeren er villig til å betale for å fiske, utover de kostnader og inntekter knyttet til fiske, og uttrykker altså at
fiskeren får noe «mer» ut av fisket enn det som omsettes i markeder.
Fiskerens bedriftsøkonomiske kostnader og inntekter er redegjort for og anslått i foregående kapittel. I dette
kapittelet drøfter vi hva fiskerens konsumentoverskudd kan bestå av og omfanget av dette. Der kapittel 6 og 7
vurderte fiskerne som næringsaktører, vurderer dette kapitlet fiskerne som enkeltpersoner. En annen måte å
differensiere mellom kapitlene på er at kapittel 6 og 7 setter søkelys på resultatet fisk, mens dette kapitlet setter
søkelys på aktiviteten fiske.

8.1 Konsumentoverskuddet av fiske - teori
Fiskerens konsumentoverskudd av sjølaksefiske er lik det de er villige til å betale for å fiske anadrome laksefisk
med faststående redskap i sjø, utover netto salgsinntekter. Den såkalte betalingsviljen består av to størrelser,
det sjølaksefiskeren betaler for å fiske med faststående redskap i sjø og konsumentoverskuddet. Dette illustreres
i Figur 8.1.
Sjølaksefiskerens årlige utgifter for tilgang til sjølaksefiske inkluderer utgifter til fiskeravgift og leie, eventuell
overnatting, utstyr, reiser, drift av fartøy og ev. ekstrautgifter til mat og drikke. Det er nærliggende å tro at
tilbydere og produsenter av slike goder også får et overskudd i form av at de tar en høyere pris for godene enn
utgiftene med å tilby godene. Dette kalles produsentoverskudd, som vi omtaler nærmere under netto
ringvirkninger i delkapittel 9.4.
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Figur 8.1

Forenklet illustrasjon av konsumentoverskudd for sjølaksefiske (inntekter ikke inkludert).
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8.2 Tidligere undersøkelser rundt konsumentoverskudd til sjølaksfiskere
Mørkved & Krokan (1999) viser til at det synes å være positiv verdsetting av det å fiske (omtalt der som
rekreasjonsverdi). Dette trekker i retning av at den totale verdien av sjølaksefisket for fiskeren er større enn den
totale bedriftsøkonomiske verdien av fisket. For å skissere størrelsesorden på konsumentoverskuddet, la de til
grunn at konsumentoverskuddet for fiskerne som går i underskudd er lik underskuddet, mens for de fiskerne
som går i overskudd er det ikke noe konsumentoverskudd ved fisket. De drøfter selv svakhetene ved denne
tilnærmingen (særlig hvordan sesongvariasjoner vil kunne gi stor usikkerhet i enkeltresultater). Målt i kroner per
kg fangst, finner de med denne metoden at konsumentoverskuddet er over fire ganger større enn markedsverdien. For fritids-/hobbyfiskere anslås konsumentoverskuddet til over ti ganger større enn markedsverdien.
Mørkved & Krokan (1999) vurderer selv at denne tilnærmingen heller undervurderer enn overvurderer
konsumentoverskuddet, men at det like fullt indikerer en ikke-ubetydelig verdi.
Fangel mfl. (2008) undersøkte blant annet motivasjonen til sjølaksefiskerne for å fiske. I en spørreundersøkelse
sendt ut til 1357 sjølaksefiskere, med en svarprosent på 75 prosent (1018 fiskere), ble fiskerne spurt om hvor
viktig ulike motiver var for å fiske på en skala fra ikke viktig (1) til svært viktig (5). Resultatene oppsummeres i
tabellen under. Tabellen viser at de viktigste motivene for sjølaksefiskerne var å opprettholde en tradisjon og å
hevde rettigheter. Naturopplevelser, matfiske for eget bruk og motivasjon for å fortsette å bo i området var også
viktige motiver, for både de som definerer seg som næringsfiskere og de som definerer seg som hobby-/
fritidsfiskere. For næringsfiskere var også inntekt en viktig motivasjon, men ikke viktigere enn de andre nevnte
motivene. Det var også forskjeller mellom gruppene, hvor tradisjon, hevde rettigheter, for å fortsette å bo i
området og inntekt var signifikant viktigere motiver for næringsfiskere enn hobby-/fritidsfiskere.
Tabell 8.1

Gjennomsnittlig oppgitt motiv for å fiske, for næringsfiskere, hobby-/fritidsfiskere og i gjennomsnitt for
hele utvalget. Skala: 1=ikke viktig, 2=litt viktig, 3=viktig, 4=meget viktig og 5=svært viktig motivasjon.

Motiv for sjølaksefiske

Næringsfiskere

Hobby-/fritidsfiskere

Hele utvalget

Tradisjon

4,26

4,10

4,16

Hevde rettigheter

4,33

3,84

4,06

Naturopplevelse

3,49

4,00

3,77
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Matfiske for eget bruk

3,29

3,68

3,52

For at jeg fortsetter å bo i området

3,90

3,06

3,44

Fellesskap med andre sjølaksefiskere

3,14

2,75

2,92

Inntekt

3,71

1,66

2,64

2,79

1,53

2,09

Matfiske for slekt/venner

2,16

2,55

2,39

Annet

4,32

3,73

3,98

Kontakt med kunder og
fiskeoppkjøpere

Kilde: Fangel mfl. (2008, s. 35). N=1018.

I det følgende beskriver vi enkelte av disse aspektene noe nærmere, med særlig grunnlag i NOU (1999:9). Vi
kommer tilbake til disse som motiver for å fiske når vi beskriver resultatene fra undersøkelsen vår. Alle
aspektene/motivene kan i teorien gi opphav til konsumentoverskudd av selve fiskeaktiviteten. Vi har imidlertid
ikke grunnlag for å skille ut verdien av enkeltkomponenter. Selv om vi i vår spørreundersøkelse ba respondentene
fordele 100 poeng etter hvilke motiver de anser som viktig (spørsmål 27 i undersøkelsen), kan vi ikke uten videre
legge til grunn at fordelingen tilsvarer andelene av oppgitt betalingsvillighet. En kan heller ikke anslå i hvor stor
grad de enkelte komponentene er dekket av det anslåtte konsumentoverskuddet ved selve aktiviteten og hva
som er ikke-bruksverdier som fiskerne og andre måtte ha uavhengig av å foreta aktiviteten sjølaksefiske (som i
så fall vil komme i tillegg til konsumentoverskuddet).
Opprettholde tradisjon/kulturarv. Opprettholdelse av tradisjon kan forstås som en verdsetting av hva eget sjølaksefiske bidrar med for å opprettholde en kulturarv. Laks og fiske av laks har lenge vært en del av norsk kulturarv (NOU 1999:9). Kulturarv kan forstås som materielle og immaterielle spor av menneskers liv og virke, som for
eksempel bygninger, verktøy, sang og tradisjoner.14 NOU 1999:9 viser til flere eksempler på hvordan laks er en
viktig del av norsk kulturarv: helleristninger av laks for eksempel i Alta og på Tingvoll, laks som motiv i bilder, for
eksempel av Fredrik Kolstø (kilenotfiske på Sørvestlandet, se Bilde 8.1) og bruk av laks i eventyr, sagn, uttrykk og
navnsetting. Det påpekes også at fangstinnretninger, også til bruk i sjølaksefiske, er en del av norsk håndverkstradisjon. Sjølaksefisket har også en egen tilknytning til samisk kultur (NOU 1999:9). Ifølge Borch mfl. (2009) har
sjølaksefiske inngått som en del av en kombinasjonstilpasning for matauk og omsetting i sjøsamiske områder
(der avgrenset til kystkommuner i Finnmark fylke og Nord-Troms, selv om sjøsamisk bosetting historisk strekker
seg fra Trøndelag og nordover). Det konkluderes med at sjølaksefiske bidrar til bosetning og aktivitet i disse
områdene, og at sjølaksefiske derfor er av betydning for videreføring av sjøsamisk kultur. Sjøsamisk kultur
defineres der som kunnskap, verdier og tradisjoner i områder med en sjøsamisk historie.

14

https://www.riksantikvaren.no/ordlister-med-ordforklaringer-bokmal/ [25.08.21].
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Bilde 8.1

«Ute ved laksenoten». Maleri av Fredrik Kolstø, 1892

Kilde: Store norske leksikon. Lisens: Falt i det fri (Public domain)

Dersom fiskerne verdsetter det å bidra til å opprettholde kulturarven ved å drive med sjølaksefiske, er det en
samfunnsøkonomisk verdi, utover de bedriftsøkonomiske verdiene ved fisket. Denne verdien er knyttet til
utøvelsen av sjølaksefiske – altså fiskeaktiviteten. Å holde en tradisjon i hevd kan også være knyttet til livsstil og
identitet, og aktiviteter som bygger oppunder sentrale aspekter ved ens identitet kan være svært betydningsfulle
for enkeltpersoner.
Hevde rettigheter/opsjonsverdi. Å hevde rettighetene til sjølaksefiske kan forstås som en opsjonsverdi – altså
ikke en verdi som realiseres nå, men en mulig framtidig verdi. Dette kan være knyttet til å fiske selv, mulig
overføring av rettigheten eller annet. Ville laksebestander representerer en «bank» for oppbevaring og sikring
av genetiske egenskaper innen arten, som kan beskrives som en fremtidig bruksverdi (NOU 1999:9). De genetiske
egenskapene kan være relevante i mange sammenhenger, eksempelvis for oppdrettsnæringen, mens
bestandene vil ha en verdi for dem som i framtiden vil kunne få anledning til å beskatte dem.
Helseverdi. For enkelte jakt- og fangstaktiviteter vil det kunne være helsegevinster. Fysisk inaktivitet er en av de
viktigste risikofaktorene for utviklingen av en rekke folkehelsesykdommer, og forskning viser at jevnlig fysisk
aktivitet er viktig for å opprettholde god helse. Blant annet viser Pedersen mfl. (2020) til helsegevinstene ved
fysisk aktivitet utløst av elgjakta i Norge.
Sjølaksefisket innebærer fysisk aktivitet ved håndtering av fiskeutstyr, fangst m.m. Sammenlignet med aktiviteter
som for eksempel innebærer tur i fjell og mark og trening på forhånd, er den fysiske aktiviteten ved sjølaksefiske
langt mindre preget av aktiviteter som innebærer tungpustethet og svette over lengre tid. Vi vurderer derfor at
de mulige helsegevinstene fra fysisk aktivitet ved sjølaksefiske er for små til å kunne kvantifiseres i dette
prosjektet. Eventuelle gevinster avhenger dessuten av hva fiskerne alternativt hadde brukt tiden sin på.
Utover fysisk helse, kan sjølaksefiske bidra til bedre mental helse for fiskerne ved at de opplever spenning,
naturopplevelse og sosiale felleskap. Mental helse er en viktig del av folks velferd og folkehelse, slik at aktiviteter
som bedrer den mentale helsen kan gi samfunnsøkonomiske nyttevirkninger. Vi vurderer at de positive effektene
ved fisket for fiskeren selv i stor grad fanges opp i konsumentoverskuddet, og vi har ikke grunnlag for å skille ut
dette fra andre elementer av konsumentoverskuddet.

MENON ECONOMICS

59

RAPPORT

Naturopplevelse. Utendørsaktiviteter som er knyttet til å høste av naturen kan gi sterke naturopplevelser. Dette
er i likhet med opprettholdelse av tradisjon og helsegevinster knyttet til selve aktiviteten «å fiske» ved at fiskeren
kommer seg mer ut i naturen enn han/hun muligens ellers ville gjort. Opplevelsen kan eksempelvis være knyttet
til utsikt fra båt, lyder fra havet, det å kjenne på naturkrefter, stillhet, og fravær av andre forstyrrelser. Dette
antas også å inngå i konsumentoverskuddet, og kan vanskelig skilles ut som en egen komponent.

8.3 Våre anslag på konsumentoverskuddet til sjølaksefiskene
Grunnlaget for å beregne konsumentoverskuddet (KO) er svar fra spørreundersøkelsen til sjølaksefiskerne,
gjengitt i vedlegg 1. For å identifisere konsumentoverskuddet stilte vi tre spørsmål. Først spurte vi om fiskernes
utgifter knyttet til fiske den siste sesongen de fisket:
Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø. Omtrent
hvor mye kostet sjølaksefiske deg da?
Kostnadskategoriene var: fiskeravgift, leie av areal/fiskerett, leie av husvære eller annen overnatting, vedlikehold
og reparasjon av fiskeutstyr, vedlikehold og reparasjon av båt/fartøy, vedlikehold og reparasjon av naust eller
fiskehytte el., innkjøp av nytt forbruksutstyr til fiske (men ikke den faststående redskapen), som for eksempel
tauverk og fiskekasser, reise- og transportkostnader (inkl. drivstoff til båt), ekstra utgifter til mat og drikke (utover
det du kjøper i din vanlige hverdag), leie av fryseplass og andre løpende årlige utgifter (spesifisert).
Formålet med spørsmålet var å gi fiskerne et bevisst forhold til hvor mye fisket koster, før de svarer på følgende
spørsmål (senere omtalt som «KO-spørsmålet»):
Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskaper og hva
muligheten til å drive sjølaksefiske er verdt for deg. Hva er den største økningen i dine totale årlige
utgifter til sjølaksefisket du kan akseptere før du selv ville valgt å slutte helt å drive sjølaksefiske i ett år
uten salgsinntekter?
(Oppgi maksimal utgiftsøkning i kroner per år. Her ber vi deg altså om å forestille deg at reguleringene
av fisket er lik slik de var det siste året du fisket, og at du ikke hadde salgsinntekter fra fangsten.)
Svaralternativene til KO-spørsmålet var: 0 kroner; 600 kroner; 900 kroner; 1600 kroner; 2200 kroner; 3500
kroner; 4200 kroner; 5500 kroner; 6900 kroner; 8000 kroner; 10200 kroner; 12000 kroner; vet ikke; mer enn
12000 kroner (oppgi beløp).
I det tredje spørsmålet spør vi om motivene for å oppgi den verdien de ga i KO-spørsmålet, for å bedre forstå hva
som gir konsumentoverskudd av sjølaksefisket:
Hva er motivene for at du er villig til å betale mer for å ha samme fiskeopplevelse som i siste år du fisket?
Svaralternativene var: Hevde egne rettigheter for dette fisket; matauk (til eget konsum og/eller dele med familie
og venner); ivareta samisk kultur; ivareta tradisjoner; sosialt felleskap knyttet til fisket; naturopplevelse; spenning
ved fisket; fysisk aktivitet / helse; det å få laks som kan selges; opprettholde livsstil/en del av identiteten min.
Av de 565 fiskerne som svarte på spørsmål i undersøkelsen, svarte 410 på KO-spørsmålet. Enkelte av disse
svarene kan imidlertid ikke brukes som grunnlag for å anslå konsumentoverskudd. Dette gjelder:
-

De som svarte «vet ikke». 99 av 410 svarte vet ikke.
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-

De som har oppgitt konsumentoverskudd som er over 5 prosent av egen oppgitte årlige personlige
bruttoinntekt (før skatt) fjernes også fra grunnlaget da de bedømmes som urealistiske. Dette er i
tråd med vanlig praksis. 19 av 410 oppga et konsumentoverskudd som var større enn 5 prosent av
inntekten. Det var også 41 av 410 som ikke hadde oppgitt inntekter som vi kan kontrollere mot.

-

De som svarte «0 kroner» på KO-spørsmålet, med begrunnelsen at «utgifter til dette fiske er
allerede høye nok som de er». Siden ikke formålet med undersøkelsen generelt eller KO-spørsmålet
er å øke avgiftene til sjølaksefiske, men å få fiskerne til å fastsette deres opplevelsesverdi av fisket,
behandles disse som protestnullsvar som ikke uttrykker deres faktiske konsumentoverskudd av
fisket, og tas ut av beregningene. 31 av 410 er å regne som protestsvar.

-

Den andelen av verdsatt konsumentoverskudd som grunner i salgsinntekt. Dette for å forhindre
dobbelttelling av inntektene fra salg (dette håndteres i kap. 6 og er ikke en del av konsumentoverskuddet)

-

Vi har også sjekket om enkelte fiskere har brukt veldig kort tid på å svare på undersøkelsen eller har
svart flere ganger, men det viste seg unødvendig å korrigere for dette fordi det var få/eller ingen
som hadde brukt kort tid.

Det endelige grunnlaget for anslaget på konsumentoverskudd er dermed basert på 223 sjølaksefiskere, og
fordelingen av oppgitt konsumentoverskudd for en sjølaksefiskesesonger presentert i Figur 8.2. Siden enkelte
svar fra sjølaksefiskere har blitt ekskludert ut fra flere kriterier er summen av alle som er ekskludert i punktlisten
over høyere enn de 183 vi har sett bort fra. Fiskerne har altså oppgitt tallet for den siste sesongen de fisket (2019,
2020 eller 2021). Den venstre grafen i figuren viser at gjennomsnittlig konsumentoverskudd for sjølaksfiskere i
Norge (utenom Troms og Finnmark) anslås til 5 900 kroner per fisker per sesong, mens verdien for sjølaksfiskere
i Troms og Finnmark er 6 900 kr per fisker per sesong.
Figur 8.2

Fordeling av oppgitt konsumentoverskudd rangert fra lavest til høyest verdi per fisker per sesong

A – Norge utenom Troms og Finnmark

B – Troms og Finnmark
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Kilde: Menon Economics

Dividert med antall fiskedager som er 14,0 og 15,2 dager i gjennomsnitt per sesong gir det et
konsumentoverskudd per fiskedag lik 420 og 450 kroner for hhv. hele landet (uten Troms og Finnmark) og Troms
og Finnmark. Vi har skilt mellom Troms og Finnmark og resten av landet, fordi konsumentoverskuddene er ulike
og fordi vi har utvalgsgrunnlaget for å gjøre det. Det kunne også vært relevant å rapportere resultatene fordelt
på fylke, kjønn og aldersgrupper, men vi vurderer at det da blir for få observasjoner i hver gruppe til at det kan
gi pålitelige anslag.
Figurene viser at det er spredning i oppgitt konsumentoverskudd, med enkelte høye beløp som drar
gjennomsnittet opp. I Troms og Finnmark er det særlig oppgitt betalingsvillighet for en respondent (prikk øverst
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til høyre), som bidrar til å dra opp gjennomsnittstallet betraktelig. Uten svaret til denne respondenten er
gjennomsnittlig betalingsvillighet 6 350 kroner per fisker per sesong i Troms og Finnmark, og 415 kroner per
fiskedag. Denne ekstreme observasjonen har altså stor betydning for resultatet. Vi har ikke grunnlag for å vurdere
om observasjonen er riktig eller overdrevet.
Respondentenes begrunnelser for oppgitt betalingsvillighet utrykker deres motivasjoner for å drive med
sjølaksefiske. Figur 8.3 indikerer hvor viktig ulike motivasjoner er for sjølaksefiskerne, også fordelt på fylker. I
likhet med konsumentoverskuddet, drøftet over, er også disse følsomme for antallet observasjoner. Tallene per
fylke må derfor forstås som indikasjoner siden utvalgsstørrelsene blir små.15 I sum viser imidlertid figuren at det
å hevde egne rettigheter og å ivareta tradisjoner er viktige motivasjoner for sjølaksefiskerne. Matauk er også
viktig. Spenning, opprettholde identitet, naturopplevelsen, spenning, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet/ivareta
helsen er også er motiver for fiskerne, men i gjennomsnitt mindre viktige enn de forannevnte motiver. Ifølge
svarene fra spørreundersøkelsen er ivaretakelse av samisk kultur en motivasjon for fiskere i Troms og Finnmark.
Det kan argumenteres for at ivaretakelse av samisk kultur overlapper med å ivareta tradisjoner. Implikasjonen
av dette er at disse to motivene må sees i sammenheng i tradisjonelle samiske områder. Som beskrevet over, er
motiver knyttet til «det å få laks som kan selges» ikke tatt inn i anslått konsumentoverskudd, siden det ville gitt
dobbelttelling med anslagene i kapittel 6. Disse utgjør imidlertid en relativt liten andel av motivasjonen (0-6
prosent, avhengig av fylke).

Figur 8.3

Motiver for positivt konsumentoverskudd - gjennomsnittlig fordeling av 100 poeng på 10 svaralternativer, per fylke
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sjølaksefiskere

15

Muligheten for at enkelte ekstremverdier påvirker resultatet er imidlertid mer begrenset her siden skalaen er satt (0-100)
og det kan også være grunner til å forvente forskjeller, slik som f.eks. at samisk kultur er viktigere i Troms og Finnmark enn
andre regioner. Vi oppgir derfor tallene fordelt på flere fylker her enn for konsumentoverskuddet.
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For å indikere størrelsesorden på andre rekreasjonsaktiviteter, så oppsummerer vi konsumentoverskudd ved
ulike friluftslivsaktiviteter i Figur 8.4. Disse er gitt i den nordamerikanske databasen «Recreation use values
database» (RUVD) (Rosenberger mfl., 2017)16. I tillegg har vi lagt inn til Menons anslåtte verdi for konsumentoverskuddet ved elgjakt (Pedersen mfl. 2020). Alle tall oppgis i 2021-kr per dag per person bedriver aktiviteten
(uavhengig av antall timer per dag aktiviteten bedrives). Tallene fra RUVD som er presentert i figuren er basert
på et stort antall ulike verdsettingsstudier i USA og Canada (Betinget Verdsetting og Transportkostnadsmetoden)
med antall estimater bak hver rekreasjonsaktivitet varierende fra 14 (svømming) til 957 (ferskvannsfiske) (og fra
76 til 957 estimater for de aktiviteter som vises i figur 8.4). Det er ulikheter i metodene som er brukt og de
resulterende estimatene er omregnet fra amerikanske dollar til norske kroner med en kjøpekraftparitetsjustert
valutakurs til norske kroner i 2016, og oppjustert med norsk konsumprisindeks til 2021-kr. De gjennomsnittlige
rekreasjonsverdiene per aktivitet i USA og Canada må derfor forstås som indikasjoner på verdien i Norge, siden
ingen konkret verdioverføring («benefit transfer», jfr. Johnston mfl. 2021) er gjennomført.
Figuren indikerer at saltvannsfiske (sannsynligvis i liten grad med faststående redskap) er den aktiviteten med
høyest anslått konsumentoverskudd. Av 21 aktivitetskategorier har kun «mountain biking» høyere gjennomsnittlig konsumentoverskudd (ikke oppgitt i figuren). Den gjennomsnittlige verdien for saltvannsfiske er ca. 1 400
kroner per dag per person, men estimat-spennet varierer fra 3 til 7 800 kroner per dag per person. Vårt anslag, i
den grad det er sammenlignbart med generelt saltvannsfiske i Nord-Amerika, ligger altså innenfor spennet av
anslag i denne databasen.
Figur 8.4

Gjennomsnittlig verdsatt konsumentoverskudd ved et utvalg friluftslivsaktiviteter i Nord-Amerika (alle
unntatt elgjakt, som er basert på en norsk undersøkelse), oppgitt i 2021-kr per aktivitetsdag per person*
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*Verdi-anslagene er angitt i 2016-USD i Rosenberger mfl. (2017). Disse er justert til 2021-NOK med OECDS
kjøpekraftskorrigerte valutakurs i 2016 (1 USD= 10 NOK)17 og SSBs Konsumprisindeks (KPI)-justering fra 2016 til 2021 (1,12).18
Kilde: Rosenberger mfl. (2017). For elgjakt: Pedersen mfl. (2020).

Restriksjoner på fisket vil både kunne redusere konsumentoverskuddet per fiskedag og redusere gjennomsnittlig
årlig fiskedager, slik at samlet konsumentoverskudd for fisket reduseres. Se eksempelvis Stensland mfl. (2021)
som anslår tapt konsumentoverskudd ved restriksjoner på fritidsfiske etter laks i en elv.

16

http://recvaluation.forestry.oregonstate.edu/ [20.10.21].
https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm#indicator-chart [07.11.21].
18 https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator [07.11.21].
17
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9 Mulige positive verdier av fisket utover de fiskeren
direkte sitter igjen med
I tillegg til de økonomiske verdiene for fiskeren gjennomgått i kapittel 7 og 9, kan sjølaksefiske gi andre verdier
for fiskeren selv og for andre/samfunnet. Siden vi kun setter søkelys på verdier, og ikke kostnader, gir det ikke en
balansert gjennomgang. Det er også viktig å skille mellom nyttevirkninger og fordelingseffekter av aktiviteten. I
dette kapitlet drøfter vi i hvilken grad sjølaksefiske kan gi verdier gjennom at flere tar del i fisket, gi netto
ringvirkninger, øke bosetting og bolyst i distriktene, påvirke eiendomspriser, eller at folk setter pris på at det fiskes
og kan gi mulige klimaeffekter.
Verdien av fiske for sjølaksefiskeren og andre/samfunnet består av forhold utover de for fiskerne, drøftet i
kapittel 7 og 9. I det følgende drøfter vi noen tilleggsverdier. Det er naturlig å skille mellom nyttevirkninger av
fiske og fordelingseffekter av aktiviteten:
•

Nyttevirkninger. En nyttevirkning er en virkning av fisket som øker velferden for én eller flere grupper i
samfunnet, eller for samfunnet samlet, som følge av aktiviteten. Et viktig prinsipp i definisjonen av
nyttevirkninger er at fordelene i sum for alle berørte parter overstiger de negative, slik at det
representerer en reell økning av samfunnets samlede nytte.19

•

Fordelingsvirkninger. En fordelingsvirkning innebærer at aktiviteten øker velferden for noen og
reduserer velferden for andre.

Siden anadrome laksefisk er en betinget fornybar ressurs, som i Norge deles mellom sjølaksefiskere og elvelaksefiskere, kan det argumenteres for at begge aktivitetene har gjensidig innvirkning på hverandre – og at man derfor
går grundig til verks for å vurdere om nyttevirkningene av sjølaksefiske har negative virkninger (kostnadsvirkninger) på elvefisket/andre aktører i samfunnet og motsatt.20 Hvis nyttevirkningene av oppskalering av
aktiviteten utligner kostnadsvirkningene av den samme oppskaleringen vil nettovirkningen i det samfunnsøkonomiske regnestykket være null, og virkningene representerer i sum en ren fordelingsvirkning. Siden vi ikke
har grunnlag for å vurdere innvirkningen sjølaksefiske har på elvefiske avgrenser vi oss til å omtale de positive
virkningene for sjølaksefisket. Vi skiller imidlertid på det som er nyttevirkninger i et slikt perspektiv og åpenbare
fordelingsvirkninger.
Basert på innspill vi har fått fra organisasjonene drøfter vi følgende nytte- og fordelingsvirkninger:
1.

Verdien av at flere tar del i fisket

2.

Sjølaksefiskets ikke-bruksverdier og eksistensverdi

3.

Mulige klimaeffekter

4.

Netto ringvirkninger

5.

Bosetting og bolyst (fordelingsvirkning)

6.

Eiendomspriser (fordelingsvirkning)

19

Dette er i innenfor samfunnsøkonomisk velferdsteori kalt Kaldor-Hicks-kriteriet.
Siden antallet ville laks som kan høstes er begrenset, vil enhver fisk som fiskes redusere overskuddet det kan høstes av.
Det innebærer at dersom en fisk fiskes på ytre kyst, vil ikke den samme fisken (naturlig nok) kunne fiskes av en sjølaksefisker
i en fjord eller av en elvefisker. Likeledes vil en fisk som fiskes i elv (uten å bli gjenutsatt) ikke senere kunne høstes i
sjølaksefiske. Koblingen i den andre retningen (elvefiskets fortrenging av sjølaksefiske) er imidlertid mer indirekte, ettersom
gytingen i elv i hovedsak skjer sent på høsten, etter fiskesesongen. Dermed vil elvefiskerens uttak av en fisk først potensielt
fortrenge sjølaksefiskerens fiske i det etterfølgende året, forutsatt at fisken ikke dør under gyting.
20
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I det følgende gjør vi noen overordnede betraktninger rundt disse aspektene. Vi ser her bort fra biologiske
aspekter.

9.1 Verdien av at flere tar del i fisket
Det er mulig å ta del i sjølaksefisket uten selv å være registrert som fisker. For eksempel kan man være med på
forberedelser til fisket eller røkting, og gjennom ivaretagelse og tilberedelse/bearbeiding av fangsten, som kan
gi utbytte i form av rekreasjonsverdier eller andre verdier. Verdien av sjølaksefiske kan dermed påvirkes av hvor
mange som tar del i og har glede av aktiviteten, også utover de med fiskeravgift.
I spørreundersøkelsen spurte vi sjølaksefiskerne om de fisket laksefisk alene eller sammen med andre (familiemedlemmer, venner e.l.) i siste sesong de fisket. Svarene er vist i Figur 9.1. Med unntak av Nordland, hvor 60
prosent oppgir kun å ha fisket alene, oppgir de fleste å ha fisket sammen med andre. I Rogaland og på Østlandet
har over halvparten oppgitt kun å ha fisket sammen med andre. Funnene fra spørreundersøkelsen gir imidlertid
ikke svar på om personene de fisket sammen med også er registrert som sjølaksefiskere, og dermed allerede er
ivaretatt i vurderingene, eller om det er snakk om andre personer.

Figur 9.1

I hvilken grad sjølaksefiskerne fisker alene eller sammen med andre, i prosent per fylke
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De som oppga å ha fisket sammen med andre forrige sesong, fisket i gjennomsnitt 13 dager sammen med andre.
Medianverdien var 10 dager, se Figur 9.2.
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Figur 9.2

Fordeling av antall dager man fisket sammen med andre i forrige sesong

Antall fiskedager sammen med andre

90
80

70
60
50
40
30

20

Gj.snitt

10

Median

0
9

59 fra sjølaksefiskere
109
159- rangert
209
259fiskedager
309
Svar
etter antall

N=343 Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

De som svarte at de hadde fisket sammen med andre oppga i gjennomsnitt å ha fisket med mellom tre og fire
andre. Det var imidlertid variasjon i svarene til de 339 fiskerne som svarte på spørsmålet - fra én annen person
til 100 personer en fisket sammen med. Basert på at det ikke er mulig for oss å overprøve realismen av
ekstremverdien velger vi å legge til grunn medianverdien som sentralmål, som i liten grad blir påvirket av
ekstremverdier. Medianverdien, som uttrykker det som kan sies å være normalt, var 2 personer.
Det finnes også eksempler på at sjølaksefiske benyttes som en del av undervisningen i ungdomskolen, se Boks
9.1.

Boks 9.1 Sjølaksefiske som læringsarena i Øst-Finnmark

Sør-Varanger Sjølaksefiskerlag arbeider for at det tradisjonelle sjølaksefisket skal bestå og har som ett av sine
satsingsområder å få barn og unge interessert i sjølaksefiske. Et av tiltakene er at ungdomsskoleelever ved
Sandnes og Bjørnevatn skole, Bugøynes oppvekstsenter og Tårnet skole i Sør-Varanger får ta del i aktiviteten
som en del av undervisningen. Elevene får teoretisk undervisning, tar del i fiske og benytter egenfisket fisk
som råvare i faget kost og helse (tidl. heimkunnskap), i regi av Sjølaksefiskarlaget.
Kilde: Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

9.2 Sjølaksefiskets ikke-bruksverdi og eksistensverdi
Som beskrevet i bl.a. Navrud (2007) og Dalen mfl. (2012) kan det være knyttet ikke-bruksverdier til å bevare noe
for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for fremtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). I et
samfunnsøkonomisk perspektiv kan andre enn sjølaksefiskeren selv, for eksempel lokalsamfunn eller samfunnet
ellers, oppleve en verdi av at sjølaksefisket opprettholdes. Dette kan grunne i at en knytter en kulturhistorisk
verdi til at fisket gjennomføres eller at en verdsetter at andre har nytte ved eget fiske (altruistisk verdi). 21 Dette
er ikke noe vi har sett på i vår utredning. Verdsetting av sjølaksefiske i et slikt perspektiv ville krevd at det

21

I en studie av den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt som Menon gjennomførte i 2020 (Pedersen et al. 2020), oppga
over 80 prosent av elgjegerne som besvarte spørreundersøkelsen å være helt eller litt enig i påstanden om at familien har
glede av at han eller hun jakter.
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eksempelvis ble gjennomført en verdsettingsundersøkelse (f.eks. ved bruk av betinget verdsetting – metoden)
av et representativt utvalg av den norske befolkningen, om en antar at sjølaksefisket er av nasjonal verdi
kulturhistorisk (se også Navrud & Ready (2002) for anvendelser av verdsettingsmetoder på slike kulturelle
fellesgoder).

9.3 Klimaeffekter
I dialog med organisasjonene har det blitt argumentert for at sjølaksefiske er en aktivitet med relativt små
klimagassutslipp. Mulige klimaeffekter fra sjølaksefisket kan grunne i aktiviteten – at sjølaksefiske fører til ulik
mengde klimagassutslipp enn aktivitetene som ellers ville blitt gjort av fiskerne – eller i produktet (at fanget
villaks som mat har en annen utslippsintensitet enn maten den erstatter (f.eks. målt i gCO2e per kalori).
En grundig analyse av eventuelle klimaeffekter av sjølaksefiske fordrer detaljert informasjon om flere markeder
for alternative aktiviteter og produkter, og i hvilken grad disse er substitutter for sjøkaksefiskeren. Det er
eksempelvis viktig å forstå i hvilken grad alternative aktiviteter til sjølaksefiske som næringsvei/fritidssyssel og i
hvilken grad alternative matprodukter er reelle substitutter. Det må også gjøres vurderinger av prisnivå og
prisfølsomhet, siden disse størrelsene over tid kan endre seg – og påvirke de reelle substitusjonsmulighetene. I
det følgende gjør vi i stedet overordnede drøftinger rundt dette.
Sjølaksefiske som alternativ til andre fritidsaktiviteter
Dersom de alternative aktivitetene for sjølaksefiskerne er mer utslippsintensive kan sjølaksefiske beskrives som
en relativt «klimavennlig» aktivitet. En viktig bestemmende faktor for klimagassutslipp ved de ulike aktivitetene
er transport til og fra stedet aktivitetene utøves. I henhold til dette er fiske i utlandet og mulig fiske i ferskvann i
Norge alternativer som kan medføre lengre reisevei enn for sjølaksefisket. Å være hjemme, studere, drive med
gårds- og skogsarbeid og andre aktiviteter i naturen er alternativer med mulig kortere reisevei og dermed færre
klimagassutslipp. Figur 9.3 viser transportmiddelfordelingen for sjølaksefiskernes reise til/fra stedet for
sjølaksefiske.22
Figuren viser at sjølaksefiskerne i stor grad bor nær der de fisker (21-49 prosent, avhengig av fylke) og svært få
bruker fly. Det er imidlertid en stor andel som bruker bil eller båt (totalt 50-76 prosent, avhengig av fylke).
Forbrenning av fossile drivstoff ved bruk av båt og bil fører til klimagassutslipp, hvor mengden avhenger av
reisedistansen. I kapittel 5 (Figur 5.13) viste vi at de fleste fiskerne fisker i egen kommune (40-87 prosent,
avhengig av fylke), slik at utslippene fra transport trolig er relativt lave.
Klimaeffekten av sjølaksefiske avhenger imidlertid også av den alternative aktiviteten. I spørreundersøkelsen
spurte vi respondentene om hva de ville gjort hvis de ikke fisket etter laks på sjøen. 23 Svarene på dette er
presentert i kapittel 5 (Figur 5.22), og viser at det kun er et fåtall som ville reist utenlands for å fiske, mens mange
oppgir annet sjøfiske, gårds- og skogsarbeid eller tilbringe tid hjemme som alternative aktiviteter. Dette indikerer

22

Spørsmålet i sin helhet: «Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø og
reisen fra der du bor/bodde til fiskeplassen(e). Hvilke transportmiddel benyttet du til denne reisen? Flere svar mulig.»
Svaralternativene er gjengitt i figuren.
23 Spørsmålet i sin helhet: «Se for deg en situasjon der sjøfiske etter anadrome laksefisk ble stoppet ett år, altså at det ikke
var lov å fiske etter laksefisk i sjø med faststående redskaper i hele Norge. Vi er klar over at flere av dere som svarer har
opplevd dette for 2021-sesongen. Kan du oppgi den aktiviteten du istedenfor brukte eller sannsynligvis ville brukt fisketiden
på? Flere svar mulig.» Svaralternativene er gjengitt i figuren.
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at alternative aktiviteter for sjølaksefiskerne ikke nødvendigvis er mer utslippsintensive, slik at klimaeffektene av
sjølaksefiske er usikkert.24
Figur 9.3

Transportmiddel benyttet på reisen fra bosted til fiskeplassen(e), fordeling per fylke i prosent
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Villaks som alternativ til annen mat
Dersom kjøttet fra fanget villaks bidrar til å redusere annet kjøttkonsum, vil laksefiske kunne ha visse positive
klimaeffekter. Winther mfl. (2019) viser til at klimagassutslippene fra oppdrettslaks 25 og villfisk er hhv. 18 og 4
prosent av utslippene fra storfe (målt i kg CO2e per kg spisbart produkt). Villfanget sild og makrell har utslipp som
er omtrent halvparten av det som villfanget torsk har. Utslippene fra villfanget laks vil trolig ligne mer på
utslippene til annen villfanget fisk enn oppdrettslaks, og vil dermed medføre vesentlig lavere klimagassutslipp
enn mange av de alternative proteinkildene. For å forstå klimaeffektene ved sjølaksefiske er det behov for
undersøkelser av hvilken mat laksekjøttet erstatter.

9.4 Beredskap for å fiske etter rømt oppdrettslaks og pukkellaks
Rømt oppdrettslaks og pukkellaks er uønsket i Norge og utgjør en trussel for de ville laksebestandene. Derfor vil
aktiviteter som bidrar til å redusere omfanget av disse i Norge kunne gi positive samfunnsøkonomiske virkninger.
Utover det faktiske fiske som gjennomføres etter rømt oppdrettslaks kan det også være en verdi for samfunnet
å ha en beredskap for slikt fiske. Det er nærliggende å tro at sjølaksefiskerne vil være sterkt representert til å
bidra i fisket etter rømt oppdrettsfisk. Slik sett kan det være en verdi for samfunnet å legge til rette for beredskap
ved å ha en aktiv gruppe sjølaksefiskere i Norge. Det er det vanskelig å være konkret på hvor stor denne gevinsten
kan være, blant annet fordi rømmingsstatistikken er heftet med usikkerhet (se nærmere diskusjon i vedlegg 4),
men vi mener det er rimelig å forvente et positivt samfunnsøkonomisk bidrag av å ha sjølaksefiskere som er

24

Sjølaksefiske vil også kunne redusere sannsynligheten for å få laks i elvefisket, og i den grad det påvirker omfanget av
reiser for elvelaksefiske (og klimagassutslippene fra reiser for elvefiske er høyere enn for sjølaksefiske) kan det argumenteres
for at det gir en positiv klimaeffekt, men bare dersom den alternative aktiviteten til elvefiskeren er mindre utslippsintensiv.
25 Klimagassutslipp fra arealbruksendringer, eksempelvis som følge av produksjon av soya som fôr til oppdrettslaks, er ikke
inkludert.

MENON ECONOMICS

68

RAPPORT

parate til å bistå ved større rømmingshendelser i oppdrettsnæringen. Med andre ord forventer vi at det
samfunnsøkonomiske bidraget gjennom beredskap vil reduseres dersom sjølaksefiskerne faller fra og «båten
settes på land».
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning forventer en økende trussel fra pukkellaksen framover. Hvor alvorlige
konsekvensene av utbredelsen av pukkellaks er for villaksen, er ukjent, men det regnes for å utgjøre en økende
trussel i takt med den økende utbredelsen. I likhet med at det å ha aktive sjølaksefiskere kan være en fordel med
hensyn til fiske etter oppdrettslaks, vil det også kunne være positivt dersom man har en aktiv gruppe
sjølaksefiskere som gjennom fiske (både målrettet og som bifangst) kan bidra til å begrense pukkellaksens
utbredelse og skadevirkninger fra denne arten.

9.5 Netto ringvirkninger
Ringvirkninger av en aktivitet som sjølaksefiske defineres som virkninger i andre markeder enn de som er direkte
berørt av tiltaket som analyseres. Ringvirkninger som har en netto samfunnsøkonomisk verdi for landet defineres
som netto ringvirkninger («wider economic impacts»). Av Finansdepartementet (2021) fremgår det at det per i
dag ikke er tilstrekkelig empirisk grunnlag for å beregne netto ringvirkninger i samfunnsøkonomiske analyser.
Finansdepartementet (2021) påpeker at:
Dersom det er grunnlag for å anta at tiltaket vil ha netto ringvirkninger, slik som virkninger på arbeidstilbud, areal
eller konkurransesituasjonen ut over det som er fanget opp i den ordinære beregningen av nytte, kan informasjon
om dette inngå i en tilleggsanalyse.
Slike virkninger kan, hvis det er grunnlag for det, inngå som en tilleggsanalyse. For å vurdere netto ringvirkninger
av sjølaksefiske må man først ta stilling til hvilke markeder sjølaksefiske har innvirkning på, hva som er alternativ
bruk av de knappe ressursene – tiden til fiskeren og lakseråvaren. Deretter er det nyttig å se for seg et hypotetisk
scenario som innebærer bortfall av sjølaksefiske ett år og hvordan det vil påvirke andre markeder. Nettoeffekten
av slike vridninger på samfunnets samlede lønnsomhet vil representere netto ringvirkninger.
Det er nærliggende å ta utgangspunkt i at aktiviteten sjølaksefiske har innvirkning på bedrifter som:
•

Selger varer og tjenester til fiskeren - avgrenset til de varer og tjenester som trengs for å gjennomføre
fiske.

•

Videreforedling og reiseliv (restauranter, opplevelsesturisme mv.) med produktet eller aktiviteten som
innsatsfaktor – som naturligvis også kan omfatte fiskeren selv.

Salg av varer og tjenester til sjølaksefiskeren
Fra spørreundersøkelsen har vi at 343 av de 956 sjølaksefiskerne som fisket i 2020 hadde samlede utgifter til
fiske (uten tidskostnader) på 4,5 millioner kroner det samme året. Skalert opp for hele populasjonen tilsvarer det
om lag 12,5 millioner kroner.
I et hypotetisk scenario der alt sjølaksefiske blir stoppet i ett år vil det nok redusere inntektene til bedrifter som
selger varer og tjenester til sjølaksefiskerne. Det sentrale spørsmålet er om disse verdiene forsvinner fra
økonomien. Som gjennomgått i delkapittel 5.6 ba vi sjølaksefiskerne se for seg en situasjon der fiske etter
anadrome laksefisk i sjø ble stoppet ett år, og ba de oppgi den aktiviteten de istedenfor brukte eller ville brukt
fisketiden på. Mellom 8 og 24 prosent oppgir å ville ha benyttet tiden til gårds- og skogsarbeid. Andelen som
oppgir dette er lavest i Troms og Finnmark og høyest i Vestland. Ellers er svarene fordelt på bl.a. tid hjemme, å
være ute i naturen på annen måte, i nærområdet av hjemmet, å jobbe eller annet. Basert på at alternativet for
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en del av sjølaksefiskerne er å være hjemme og gjøre aktiviteter som ikke koster like mye som sjølaksefiske, kan
det argumenteres for at bortfall av sjølaksefiske sannsynligvis bidrar til redusert kjøp av varer og tjenester.
Den relevante sammenligningen hvis alternativet er bortfall av fiske (både for sjø- og elvelaksefiskere) er å se
nærmere på samlet lønnsomhet i de bedriftene som selger varer og tjenester til sjølaksefiskeren opp mot samlet
lønnsomhet av kjøp av varer og tjenester ved 1) alternativ bruk av fiskernes tid og 2) alternativ bruk av
lakseressursen.
Til 1): Siden utgiftene til sjølaksefiske i stor grad er dekket av salgsinntektene fra det samme fisket (se kapittel 6),
er det for en god del av fiskerne ikke relevant å stille spørsmålet om hva sjølaksefiskerne alternativt ville brukt
pengene sine på, siden vi da snakker om penger man ikke har. For de som går med underskudd av fisket kan
pengene som ikke tapes i det hypotetiske scenarioet benyttes til kjøp av andre varer og tjenester, det samme
gjelder de som går med overskudd – som kan bruke overskuddet til å kjøpe ytterligere varer og tjenester.
Til 2): Når vi snakker om alternativ bruk av lakseressursen, er det i prinsippet to ytterpunkter som kan vurderes i
scenarioet med bortfall av sjølaksefiske. Nemlig at den samme fisken fiskes i elv, eller ikke fiskes opp i det hele
tatt med begrunnelsen om at det ikke er et høstbart overskudd. Hvis den samme fisken fiskes i elv, innebærer
det at man må vurdere lønnsomheten av kjøp fra sjølaksefiskere opp mot lønnsomheten fra kjøp fra elvelaksefiskere. Hvis fisken ikke fiskes i det hele tatt, med begrunnelsen om at det ikke er et høstbart overskudd, vil
samlet tap i lønnsomhet hos bedrifter som selger varer og tjenester til sjølaksefiskeren representere det reelle
tapet.
Vi har verken informasjon om samlet lønnsomheten ved de bedriftene som solgte varer og tjenester til sjølaksefiskere, hva samlet lønnsomhet i salg av varer og tjenester ville vært hvis det ikke var mulig å fiske etter anadrome
laksefisk med faststående redskap i sjø eller samlet lønnsomhet av tilsvarende kjøp fra elvefiskere.26 Vi har derfor
ikke faglig grunnlag for å vurdere netto ringvirkninger av salg av varer og tjenester til sjølaksefiskeren.
Videreforedling og reiseliv (restauranter mv.) med produktet eller aktiviteten som innsatsfaktor
I spørreundersøkelsen til sjølaksefiskerne inkluderte vi to spørsmål med formål om å kartlegge omfanget av
bedrifter der laksen eller fiskeaktiviteten er en innsatsfaktor i annen næringsvirksomhet. Samlet sett ble det
oppgitt 14 bedrifter som helt eller delvis har villaks som innsatsfaktor og/eller har sjølaksefiske som aktivitet i
sitt reiselivstilbud. Siden ikke alle har svart på undersøkelsen, er det grunn til å tro at det er snakk om flere
bedrifter i denne kategorien for landet samlet sett.
Metodikken for å kvantifisere netto ringvirkninger av videreforedling og reiseliv vil være helt sammenfallende
med vurderinger av netto ringvirkninger av salg av varer og tjenester til sjølaksefiskeren. De sentrale spørsmålene
for å kvantifisere netto ringvirkninger for bedrifter som lever av videreforedling, lokal mat og restauranter mv.
er hvor stor andel av lønnsomheten som kan knyttes til villaksen som ressurs – og i hvilken grad lønnsomheten
kan opprettholdes hvis man blir tvunget til å erstatte villaks fisket med faststående redskap med annen laks eller
andre lokale råvarer. På samme måte som vi må vite i hvilken grad sjølaksefiskeaktiviteten som et
opplevelsestilbud kan erstattes med andre, lignende natur- og kulturbaserte aktiviteter. Dette er vanskelige
spørsmål som vi ikke har faglig grunnlag for å svare ut i denne utredningen.

26

Denne typen problemstillinger er belyst i Kjelden mfl. (2012).
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9.6 Bosetting og bolyst (fordelingsvirkning)
Bosetting i en region vil normalt sett representere en fordelingsvirkning siden omfanget av innbyggere i én region
vil kunne føre til færre i en annen region. Økt bosetting i distriktene kan imidlertid støtte opp om distriktspolitikken, og informasjon om dette kan derfor ha verdi for beslutningstaker selv om den samfunnsøkonomiske
virkningen totalt sett vil være null. I et bolystperspektiv kan frafall av sjølaksefiske føre til et nyttetap for den
enkelte som resulterer i flytting. Beslutning om flytting må enten være basert på at 1) det er et reelt valg fiskerne
som flytter tar ved at det ikke lengre er attraktivt nok å bo i regionen, eller 2) at inntektsgrunnlaget samlet sett
er for lavt slik at man blir tvunget til å flytte.
NOU (1999:9) viser til at sjølaksefiske trolig bidrar til å opprettholde bosettingen i noen kystdistrikter. Selv om
sjølaksefisket ikke skaper store inntekter, er områdene hvor det drives generelt næringssvake og kjennetegnet
av fraflytting og lave personinntekter. Sjølaksefiske kan derfor inngå som ett av flere inntektsgrunnlag, som
sammen bidrar til at flere blir boende. Borch mfl. (2009) konkluderer også med at sjølaksefiske bidrar til fortsatt
bosetting og aktivitet i områdene og at sjølaksefiske derfor er av betydning for videreføring av sjøsamisk kultur.
I mindre lokalsamfunn som preges av fraflytting vil det kunne gi negative lokale virkninger også av at kun et fåtall
personer flytter. Dette reduserer de økonomiske ringvirkningene som følger av aktiviteten til personene og det
reduserer etterspørselen etter lokale tjenester. Sistnevnte gjør det vanskeligere å drive nærbutikker, kafeer, etc.,
slik at tjenestetilbudet kan reduseres og bolysten til de gjenværende kan bli mindre. På denne måten vil
opprettholdelse av sjølaksefiske kunne bidra til bosetting i distriktene.
I spørreundersøkelsen vår spurte vi respondentene om hvor sannsynlig det er at de flytter dersom sjølaksefisket
ble stoppet ett år, se Figur 9.4. Relativt få fiskere oppgir at manglende mulighet til sjølaksefiske har innvirkning
på deres valg av bosted. De aller fleste oppgir at de helt sikkert ikke flytter dersom sjølaksefiske ble stoppet ett
år. Svarene indikerer at en relativt større andel av fiskerne i Troms og Finnmark og Trøndelag er tilbøyelige til å
kunne flytte dersom sjølaksefiske ble stoppet enn fiskere i øvrige fylker. Vi har ikke grunnlag for å vurdere om
eventuelt stopp i fisket enkelte steder vil påvirke eventuell tilflytting til steder hvor sjølaksefiske er mulig.

Figur 9.4

Sjølaksefiskernes vurdering av om de vil flytte til et nytt bosted hvis sjøfisket etter anadrome laksefisk
ble stoppet ett år (altså at det ikke var lov å fiske etter laksefisk i sjø med faststående redskaper i hele
Norge), i prosent per fylke
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9.7 Eiendomspriser (fordelingsvirkning)
Det er gode argumenter for at en eiendom med rettigheter til å fiske anadrome laksefisk med faststående
redskap i sjø har en større markedsverdi enn den samme eiendommen uten en slik rettighet. Potensielle kjøpere
av en eiendom vil naturligvis stille seg spørsmål av typen:
•

Hvis eiendommen omfatter to boligbygg. Hvor mye kan jeg tjene på å leie ut den andre boligen som
ligger på eiendommen?

•

Hvis eiendommen omfatter en fiskerett. Hvor mye kan jeg tjene på å leie ut rettigheten eller hvor store
salgsinntekter og hvor stor glede vil familien ha av å benytte seg av rettigheten selv?

Hvis kjøperne er bevisste på at man ikke kan forvente at fiskeretten kan anvendes i fremtiden, eller i alle fall om
det forventes at den kan benyttes i mer begrenset grad, er det derfor grunn til å tro at regulatoriske
innstramminger av sjølaksefiske kan bidra til at markedsverdien på eiendommene er lavere enn den ville vært i
et scenario uten slike innstramminger.
Basert på at nesten 98 prosent av sjølaksefiskene fisker på egne eiendommer har det blitt argumentert med at
innstramminger bidrar til et tap for fiskerne i form av redusert markedsverdi av eiendommene de deres.
For å illustrere konsekvensen for sjølaksefiskerne, tar vi utgangspunkt i tre eksempel-fiskere: én som ikke selger
eiendommen, én som selger eiendommen uavhengig av innstrammingene og én som selger eiendommen som
følge av innstrammingene.
For sjølaksefiskeren som ikke selger eiendommen, vil ikke dette tapet realiseres. Vedkommende vil få lavere
netto salgsinntekter (omtalt i kapittel 7) og/eller lavere konsumentoverskudd (omtalt i kapittel 8), men det ville
representere en dobbelttelling om tapet av redusert verdi på rettigheten beregnes isolert sett og legges til
reduksjonen i salgsinntekter og redusert konsumentoverskudd. Slik sett kan nedgang i markedsverdien på eiendommer med fiskerettigheter som følge av innstramminger sees på som en alternativ måte å anslå tapet på.
Sjølaksefiskeren som selger eiendommen uavhengig av innstrammingene vil uansett miste fiskeretten fordi
vedkommende selger eiendommen. Slik sett får vedkommende et tap - redusert realisert markedsverdi.
For sjølaksefiskeren som selger eiendommen som følge av innstrammingene vil tapet avhenge av hva som ville
vært situasjonen uten innstramminger (nullalternativet). Hvis nullalternativet representerer en situasjon der det
uansett ikke er fisk å fiske etter vil tapet fiskeren opplever kun handle om tapt markedsverdi, som realiseres ved
salget. Hvis nullalternativet representerer en situasjon der det er fisk å fiske etter vil innstrammingene både bidra
til tape netto salgsinntekter, konsumentoverskudd og redusert markedsverdi av eiendommen (som realiseres
ved salget).
Noe av tapet i markedsverdi vil overlappe med den reduserte netto salgsinntekten og et mulig konsumentoverskudd fra en mulig kjøper dersom det ikke hadde vært innstramming, ettersom kjøperen ville vurdert disse
mulighetene positivt om de ikke forsvant. Samtidig vil den som kjøper eiendommen få en lavere pris, som
tilsvarer det realiserte tapet til sjølaksefiskeren som selger. Nettoeffekten for kjøper og selger av eiendommen
er at man mister verdien av å fiske på eiendommen eller utleieinntekter av fiskeretten. Fordelingsmessig er det
først og fremst selgeren som rammes av denne effekten, ettersom kjøperen nødvendigvis betaler en lavere
markedspris som følge av at eiendommen har falt i verdi på grunn av innstrammingene.
Oppsummert er det grunn til å tro at eiendommer med rettigheter for å fiske anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø har en større markedsverdi enn den samme eiendommen uten en slik rettighet, og at
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eiendomsverdien vil falle ved innstramminger. Man må imidlertid være klar over at en betydelig del av disse
effektene implisitt fanges opp ved å beregne reduksjonen i netto salgsinntekter og konsumentoverskudd, som
det er rimelig å forvente at en kjøper vil prise inn når vedkommende tar stilling til om de skal kjøpe eiendommen.
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10 Oppsummering og konklusjon
Våre funn taler for at sjølaksefiske er en næringsvei for over 50 prosent av sjølaksefiskerne. Det vil si at over 50
prosent av sjølaksefiskerne har netto salgsinntekter fra fiske. Vi anslår at om lag 12 prosent av sjølaksefiskere på
landsbasis har tapt på innstrammingene i 2021. Det anslåtte bedriftsøkonomiske tapet utgjør mellom null og 17
prosent av fiskerens årlige personlig bruttoinntekt (før skatt). 12 prosent av totalt 956 fiskere som fisket i 2020,
altså mellom 110 og 120 personer, har anslagsvis opplevd bedriftsøkonomiske tap.
Siden sjølaksefiskerne også kan ha andre motiver for sitt fiske enn næringsinntekt, har vi beregnet verdien av
sjølaksefiske for fiskerne utover netto salgsinntekter. Konsumentoverskuddet til sjølaksfiskeren er verdien av den
nytten fiskeren får fra å fiske, fratrukket kostnadene ved fisket (og korrigert for salgsinntektene). Dette kan
grunne i det å holde en tradisjon i hevd, spenning, naturopplevelser eller være knyttet til identitet. Vi anslår at
konsumentoverskuddet utgjør 6 900 kroner per fisker per sesong (ca. 450 kr per fiskedag) i Troms og Finnmark
og 5 900 kroner per fisker per sesong (ca. 420 kr per fiskedag) i resten av landet. Dette må ikke forstås som en
samfunnsøkonomisk verdsetting av sjølaksefiske. En samfunnsøkonomisk verdsetting vil også måtte inkludere
konsumentoverskudd (og andre aspekter) ved alternative aktiviteter og utnyttelse av ressursene.
En test på om våre anslag gir mening er i hvilken grad den samlede økonomiske verdien, definert som brutto
salgsinntekter fratrukket kostnader (utenom tidskostnader) pluss konsumentoverskuddet (per sesong per fisker),
er positiv. Hvis denne verdien ikke er positiv, har fiskeren en negativ samlet økonomisk verdi av fisket. Basert på
våre anslag finner vi at over 83 prosent av sjølaksefiskerne har en anslått gjennomsnittlig positiv økonomisk verdi
over årene 2018-2020. Gjennomsnittlig økonomisk verdi per år er lik 13 700 kroner og medianen utgjør 5 400
kroner.
Vi har identifisert to sentrale usikkerheter knyttet til de overnevnte anslagene. For det første er det en betydelig
del av sjølaksefiskerne som ikke har svart på spørreundersøkelsen. Dette er et problem kun om det er
systematiske forskjeller på de som har svart og de som ikke har svart. 35,7 prosent av sjølaksefiskerne som
rapporterte fangst i 2020 har svart på spørreundersøkelsen, og det er ikke usannsynlig at det finnes sjølaksefiskere med store inntekter og bedriftsøkonomiske tap som ikke har svart på undersøkelsen. Det kan imidlertid
argumenteres med at de som tjente mye på sjølaksefiske før innstrammingene har større grunn til å svare på
undersøkelsen enn de som ikke tjente så mye – og derfor er overrepresentert. For det andre har vi i flere tilfeller
identifisert overrapportering av fangstvolumer, som legger grunnlaget for den bedriftsøkonomiske lønnsomhetsog tapsvurderingen, ved å kontrollere innrapporterte svar opp mot offisiell statistikk på kommunenivå. For å ikke
overvurdere den bedriftsøkonomiske betydningen og tapet av 2021-innstrammingene for den enkelte fisker har
vi fjernet de fiskerne som åpenbart overrapporterer, både deres inntekter og utgifter. Samlet sett er det grunn
til å anta at det er en sannsynlighet for at vi i noen grad undervurderer omfanget av sjølaksefiskere som har store
netto salgsinntekter fra fisket i 2018-2020 og derigjennom bedriftsøkonomiske tap i 2021.
En annen usikkerhetskilde er kvaliteten på fangststatistikken til SSB. Denne statistikken er med på å danne
grunnlaget for å vurdere kvaliteten på fangstrapporteringen i spørreundersøkelsen. SSBs statistikk bygger på
sjølaksefiskernes rapporterte fiske gjennom fangstdagbøkene. På den ene siden kan det hevdes at fiskerne i noen
sammenhenger vil ha insentiver til å underrapportere fangsten. Dette kan være av skattehensyn, men også ut
fra en vurdering om at hvis man fisker i et område med mange andre fiskere, vil en for høy rapportering benyttes
som indikator for et for høyt ressursuttak, som senere kan fryktes å bli et argument for innstramminger i
reguleringene. Dette vil i så fall være et insentiv for fiskere til å underrapportere fangsten. Man kan på den andre
siden anføre at det vil være insentiver til å rapportere for høye fangster, fordi en rapportering om lav fangst kan
fryktes å senere benyttes som en indikator på at bestanden er svak og dermed som argument for ytterligere
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innskjerpinger. Det er usikkerhet om størrelsen på disse effektene, men ettersom de trekker i motsatt retning og
etter en konkret vurdering av størrelsen på insentivene til feilrapportering, velger vi å legge SSBs fangststatistikk
til grunn for beregningene våre.

10.1 Hvor mange fiskere har sjølaksefiske som næringsvei?
Vår analyse av netto driftsinntekter (brutto driftsinntekter fratrukket driftsutgifter) taler for at sjølaksefiske er
en næringsvei for over 50 prosent av sjølaksefiskerne. Det vil si at over 50 prosent av sjølaksefiskerne har netto
salgsinntekter fra fiske. Gjennomsnittlig netto salgsinntekter fra sjølaksefiske er cirka 10 000 kroner per år per
sjølaksefisker før skatt. Om lag 26 prosent av fiskerne har høyere netto salgsinntekter enn gjennomsnittet. Det
virker å være konsistent med at om lag 1/3 av fiskerne kategoriserer sitt sjølaksefiske som næring. For en god
del av fiskerne kan derfor ikke sjølaksefisket være motivert ut fra næringshensyn alene, men verdien knyttes til
det å holde på med aktiviteten i seg selv og/eller få tilgang til lakseråvaren til eget forbruk.27
I utvalget har 1,1 prosent anslåtte netto salgsinntekter på mer enn 100 000 kroner per år, som tilsvarer 11
personer på landsbasis. Datagrunnlaget forteller oss at én av 363 fiskere i gjennomsnitt over årene 2018 til 2020
har hatt netto salgsinntekter på cirka 250 000 kroner per år. Hvis utvalget er representativt, tilsier det at tre
personer i Norge er i denne kategorien. Hvis man tolker de fem svarene vi har sett bort fra som følge av overrapportering som korrekt oppgitte svar, vil det si at om lag 13 personer på landsbasis i gjennomsnitt tjener
mellom 200 000 og 400 000 kroner på sjølaksefiske per år etter at driftsutgifter er trukket fra.

10.2 Hva kjennetegner fiskerne som er spesielt hardt rammet av innstrammingene,
og er fiskerne på Sørlandet spesielt hardt rammet?
Vi anslår at om lag 12 prosent av sjølaksefiskere på landsbasis har tapt på innstrammingene i 2021. Det anslåtte
bedriftsøkonomiske tapet utgjør mellom null og 17 prosent av fiskerens bruttoinntekt før skatt. 22 prosent av
sjølaksefiskerne med positive netto driftsinntekter tilsvarer rundt 12 prosent av utvalget som har svart på
undersøkelsen. 12 prosent av totalt 956 fiskere som fisket i 2020, altså mellom 110 og 120 personer, har
anslagsvis opplevd bedriftsøkonomiske tap.
Datagrunnlaget vi har fått tilgang til gjennom spørreundersøkelsen taler for at andelen fiskere som blir berørt er
størst for personer som fisker i Trøndelag, mens de som fisker i Rogaland og Agder i gjennomsnitt opplever de
største tapene. Gjennomsnittsalderen for fiskere som vi har anslått tap for er 61 år. Det er imidlertid store
variasjoner mellom fylker. I Agder er gjennomsnittsalderen 50 år, mens i Møre og Romsdal og Nordland er
gjennomsnittsalderen 69 år. Cirka 5 prosent av de som vi har anslått tap for er kvinner. I overkant av 30 prosent
av de sjølaksefiskerne vi har beregnet tap for oppgir at de har eget foretak innenfor jordbruk, skogbruk og fiske
som hovedsakelige sysselsetting.
Ifølge Innst. 430 S – 2020-2021 er sjølaksefisket på Sørlandet spesielt hardt rammet av de foreslåtte innstrammingene i 2021. Vi finner imidlertid at det er fiskere i Trøndelag og Rogaland som skiller seg ut. I Rogaland er det
en relativt liten andel av sjølaksefiskere i fylket med positive netto salgsinntekter som er berørt – men i
gjennomsnitt har de størst anslått bedriftsøkonomisk tap per fisker. Våre anslag taler for at det er en relativt stor
andel av fiskerne i Trøndelag som taper. Kontrollerer vi for at svarandelen og antall fiskere varierer på tvers av
fylker og skalerer opp, finner vi imidlertid at det er flest fiskere som taper på innstrammingene i Troms og

27

Se kapittel 8 for verdsetting av verdier utover salgsinntekter.
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Finnmark. Vi har identifisert overrapportering av fangstvolumer, som legger grunnlaget for den bedriftsøkonomiske tapsvurderingen, ved å kontrollere innrapporterte svar opp mot offisiell statistikk på kommunenivå.
For å ikke overvurdere det bedriftsøkonomiske tapet av 2021-innstrammingene for den enkelte fisker har vi
fjernet de fiskerne som åpenbart overrapporterer sett i forhold til offisiell statistikk, i telleren og nevneren. På
dette grunnlaget har vi fjernet et fåtall fiskere i Agder og Trøndelag. Basert på at fiskerne som kan vise til store
salgsinntekter i 2018-2020 og store tap i 2021 har større incitamenter til å overrapportere er det sannsynlig at
én eller flere av disse fiskerne sto overfor store bedriftsøkonomiske tap. Implikasjonene av disse usikkerhetene
er at det er en sannsynlighet for at vi undervurderer omfanget av sjølaksefiskere som har hatt store bedriftsøkonomiske tap i 2021. I ytterste forstand kan det være snakk om mellom 7 og 13 sjølaksefiskere på landsbasis,
fordelt mellom Trøndelag og Agder, som er i denne kategorien.
Blant de som er spesielt hardt rammet av innstrammingene, som vi har valide data for, skiller fiskerne i Agder
seg i hovedsak ut ved å ha lavere alder enn gjennomsnittet. I Agder er gjennomsnittlig alder 50 år, mens det for
landsgjennomsnittet er 61 år. Det er som nevnt en sannsynlighet for at vi undervurderer omfanget av sjølaksefiskere i Agder som har store bedriftsøkonomiske tap i 2021. I ytterste forstand kan det være snakk om ytterligere
tre til seks sjølaksefiskere som har fisket i Agder som er i denne kategorien.

10.3 Hva er konsumentoverskuddet av sjølaksefiske?
Siden sjølaksefiskerne også kan ha andre motiver for sitt fiske enn næringsinntekt, er vi opptatt av også å belyse
verdien av sjølaksefiske for fiskerne utover netto salgsinntekter. Konsumentoverskuddet er et nytteoverskudd
og uttrykker det sjølaksefiskerne er villige til å betale for å få fiske, utover de utgiftene de har til fiske og uten å
trekke inn salgsinntektene. Basert på svar fra spørreundersøkelsen anslår vi at dette konsumentoverskuddet er
i størrelsesorden 6 900 kroner per fisker per sesong (ca. 450 kr per fiskedag) i Troms og Finnmark og 5 900 kroner
per fisker per sesong (ca. 420 kr per fiskedag) i resten av landet. En forklaring på avviket er at gjennomsnittlig
antall fiskedager som rapporteres er høyere i Troms og Finnmark, og at det i Troms og Finnmark er én oppgitt
betalingsvillighet som drar opp gjennomsnittet betraktelig (fra 6 350 til 6 900 kr per fisker per sesong).
Vi stilte også spørsmål om respondentenes motivasjon for det oppgitte konsumentoverskuddet. Vi finner at det
å hevde egne rettigheter og å ivareta tradisjoner er viktige motivasjoner for sjølaksefiskerne. Matauk er også
viktig. Spenning, opprettholde identitet, naturopplevelsen, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet / ivareta helsen
er også er motiver for fiskerne, men i gjennomsnitt mindre viktige enn de forannevnte motiver.

10.4 Hva er den samlede økonomiske betydningen sjølaksefiske?
Våre anslag fra kapittel 6 og 8 gir oss grunnlag for å anslå sjølaksefiskerens samlede økonomiske verdi per sesong.
Vi har i denne sammenheng lagt til grunn følgende definisjon for samlet økonomisk verdi: Brutto salgsinntekter
(før skatt) fratrukket variable kostnader (uten tidskostnader) pluss konsumentoverskudd. Størrelsen er målt per
fisker per sesong. Vi forventer at samlet økonomisk verdi skal være positiv for en betydelig andel av fiskerne, hvis
ikke gir ikke anslagene våre mening. Fordelingen av den anslåtte økonomiske betydningen av sjølaksefisket, fra
minste til største økonomiske verdi, er vist i Figur 10.1.
Figuren viser at over 83 prosent av sjølaksefiskerne har en anslått gjennomsnittlig positiv økonomisk verdi over
årene 2018-2020. Gjennomsnittlig økonomisk verdi er lik 13 700 kroner per år og medianen utgjør 5 400 kroner
per år. Samtidig ser vi fra figuren at om lag 17 prosent av fiskerne har negativ samlet økonomisk verdi og 8,8
prosent av fiskerne har en negativ økonomisk verdi som er lavere enn -5 000 kroner per år. Det er flere
forklaringer på at man i gjennomsnitt kan ha negativ inntjening over en tre-års-periode. For det første vil
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inntekten fiskeren til slutt ender opp med å avhenge av skattebyrden og hvilke utgifter som kan fradragsføres.
For det andre er utfallet følsomt for at fiskeren av ulike grunner har hatt utgifter til fiske uten å ha fått fisket
(eksempelvis på grunn av sykdom). En siste forklaring er at fiskeren har misforstått spørsmålet om årlige
kostnader og ført opp innkjøp av utstyr som varer i mange år (nøter, båt mv.).

Figur 10.1

Anslått gjennomsnittlig årlig økonomisk verdi* for årene 2018-2020 fra sjølaksefiske per fisker, rangert
fra minste til største**
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*Samlet økonomisk verdi per fisker er definert som fiskerens brutto salgsinntekter fratrukket kjøp av varer og tjenester (ikke
tidskostnader) pluss konsumentoverskuddet. **Hver prikk representerer en sjølaksefisker som har svart på alle relevante
spørsmål i spørreundersøkelsen. N=160. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere, bearbeidet av Menon Economics

I lys av disse betraktningene mener vi at Figur 10.1 forteller oss at resultatene vi har analysert oss frem til i denne
utredningen gir mening. Med andre ord mener vi at resultatene overordnet sett framstår som rimelige
beregninger av den økonomiske betydningen av sjølaksefiske.
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Vedlegg 1 – Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere
V1.1 E-post
Tittel - Spørreundersøkelse om den økonomiske betydningen av fiske etter anadrome laksefisk med
faststående redskaper i sjø
Hei,
På oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegger Menon Economics betydningen av fiske etter norsk villaks
(atlanterhavslaks) og andre anadrome laksefisk med faststående redskaper i Norge.
Formålet med undersøkelsen er å dokumentere betydningen av fiske av anadrome laksefisk i sjø for fiskeren,
både økonomisk og for livskvaliteten til fiskeren. Svarene vil øke vår forståelse av hva dette fisket betyr for deg
som fisker. Vi håper at flest mulig fiskere vil svare på undersøkelsen, slik at vi får et mest mulig representativt
bilde av dette fisket. Undersøkelsen er sendt ut til de som har betalt fiskeravgift for sjølaksefiske i 2019-, 2020
og 2021-sesongen.
Ved å delta i undersøkelsen er du med i trekningen av to Jerven Fjellduken original.
Alle svar blir anonymisert og konfidensielt behandlet i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). Alle
resultater blir presentert som gjennomsnittstall på fylkes- og landsnivå, som ikke kan spores tilbake til den
enkelte svarperson.
Trykk her for å starte spørreundersøkelsen: [SURVEY_LINK]
Vi ber deg svare så fort du har anledning, og ikke senere enn søndag 3. oktober 2021.
Enkelte spørsmål og svaralternativer passer kanskje ikke helt med situasjonen du er i. Vi ber deg da likevel svare
så godt du kan ved å velge svaralternativer som ligger nærmest din egen oppfatning. Undersøkelsen tar cirka 1520 minutter å gjennomføre.
Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Simen Pedersen i Menon Economics på e-post:
simen@menon.no eller på telefon 959 93 888.
Takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen.

Med vennlig hilsen,
Simen Pedersen
Prosjektleder, Menon Economics

V1.2 Spørreundersøkelse

Informasjon om databehandling
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Informasjon om databehandling
I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) vil all informasjon som knytter svarene til deg, slettes
innen seks måneder.
Menon Economics sin GDPR-kontakt:
Navn: Hebe Brunvand
E-post: hebe@menon.no
Hvis du trykker på neste, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til
informasjonen gitt over.

Formål med kartleggingen
Bakgrunnen for denne kartleggingen er at gjeldende regler for sjølaksefiske ble debattert i Stortinget.
Stortinget fattet et anmodningsvedtak (Innst. 430 S – 2020-2021, vedtak 977) og ba regjerningen om
å vurdere innstrammingene i sjølaksefisket på nytt, og hvordan de vil virke konkret for sjølaksefiskerne
på Sørlandet. Stortinget ber videre regjeringen om å foreta vurderinger av søknader om dispensasjon
for fiskerne som mister en stor del av sin inntekt uten andre muligheter.
Begrunnelsen for vedtaket er gitt i Innst. 430 S – 2020-2021: […] sjølaksefisket på Sørlandet blir
spesielt hardt rammet av de foreslåtte innstrammingene. Sørlandet har mange yrkesfiskere med
laksefisket som en viktig biinntekt. Det gjelder også enkeltfiskere i andre deler av landet […]
Basert på at du som sjølaksefisker også kan fiske ut fra andre motiver enn næringsinntekt er vi også
opptatt av å belyse verdien av sjølaksefiske som er viktige for fiskerne (utover fangstverdien).
Vi er klar over at reguleringene av sjølaksefiske i Norge har blitt strengere og strengere over tid. Det
innebærer at verdiene av sjølaksefiske i dag er mindre enn de kunne ha vært dersom fisket ikke var
så strengt regulert. I sluttrapporten vil vi belyse hvordan verdien totalt og for hver enkelt fisker har
utviklet seg historisk. Drøftingen vil basere seg på en beskrivelse av utviklingen i reguleringene og
historisk fangstatistikk.

Begrepsavklaring
Anadrome laksefisk benyttes i denne undersøkelsen som en fellesbetegnelse på atlantisk laks,
sjøørret og sjørøye. Når vi stiller spørsmål om ditt fiske av anadrome laksefisk er vi opptatt av å få
innsikt i ditt samlede fiske av disse artene.
Faststående redskaper er en fellesbetegnelse på redskapene krokgarn, kilenot og lakseverp.
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1. Har du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i årene 2018, 2019,
2020 og/eller 2021? Vi er klar over at reguleringene kan ha påvirket fisket ditt. Sett ett kryss
for hvert år du har fisket.

❑

2018

❑

2019

❑

2020

❑

2021

❑

Fisket ingen av årene

Antall fiskedager
Spørsmålet under omhandler antall fiskedager hvert av årene 2018, 2019, 2020 og 2021. Vi forstår
at det kan være vanskelig å huske tilbake flere år, men anslå omtrentlig antall dager etter beste evne.
Regn bare med dager som var åpnet for fiske med faststående redskap, dvs. om du fisket en uke i et
område med fire fiskedager per uke regner du fire og ikke syv dager.

2. Hvor mange dager fisket du etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i hvert
av årene 2018, 2019, 2020 og 2021? Skriv inn 0 hvis du ikke fisket.

Antall
fiskedager

2018

2019

2020

2021

____

____

____

____

3. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Eide og/eller leide/lånte du fiskerett/lakserett det året?

❑

Eide

❑

Leide/lånte

❑

Både eide og leide/lånte fiskeplass

❑

Har ikke fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø - Gå til 51

❑

Vet ikke
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4. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Hvilke og hvor mange redskaper benyttet du til sjølaksefiske det året? Skriv inn 0 hvis du
ikke benyttet redskapstypen.
Enkel kilenot

Dobbel kilenot

Enkelt
krokgarn

Dobbelt
krokgarn

Lakseverp

____

____

____

____

____

Antall
redskaper

5. Hvor mange år (inklusive 2021) har du fisket etter anadrome laksefisk med faststående
redskap i sjø?

❑

______

6. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Hvor bodde du i perioden du fisket? Hvis du har bodd flere steder, velg der du bodde
mest.

❑

I egen bolig

❑

I egen fritidsbolig

❑

I leid bolig/fritidsbolig

❑

Gårdsbruk/småbruk

❑

Fiskebu

Annet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Fisket du laksefisk alene eller sammen med andre den sesongen (familiemedlemmer,
venner etc.)?
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❑

Bare alene - Gå til 10

❑

Bare sammen med andre

❑

Både alene og sammen med andre

Verdi av fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø
Verdien av sjølaksefiske kan påvirkes av hvor mange som tar del i og har glede av aktiviteten, med
og uten fiskeravgift. Siden vi har statistikk over antall personer som har betalt fiskeravgift er vi ute
etter å få vite mer om hvor mange personer som tar del i aktiviteten uten fiskeravgift. De kommende
spørsmålene er på ingen måte ment å være en kartlegging av ulovlig fiske.

8. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Hvor mange dager fisket du sammen med andre?

❑

______

9. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i
sjø. Hvor mange ulike personer fisket du sammen med det året?

❑

______

10. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap
i sjø. I hvilke(n) kommune(-r) fisket du anadrome laksefisk det året?
Oppgi ett kommunenavn per linje, og start med kommunen du fisket mest i. Dersom kommunenavnet
har endret seg som følge av kommunereformen er det en fordel for oss om du oppgir nye
kommunenavn.
A. Kommunenavn 1:
_____________________________________________________
B. Kommunenavn 2:
_____________________________________________________
C. Kommunenavn 3 eller mer (hvis du fisket i mer enn 3 kommuner, sett komma mellom
kommunenavnene):
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_____________________________________________________

11. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap
i sjø og reisen fra der du bor/bodde til fiskeplassen(e). Hvilke transportmiddel benyttet du til
denne reisen? Flere svar mulig.

❑

Ingen, jeg bor rett ved/på fiskeplassen

❑

Sykkel

❑

Bil

❑

Buss

❑

Tog

❑

Fly

❑

Båt

Annet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

12. Hvilken kommune bor du i? Hvis du har flyttet til en annen kommune etter siste
gjennomførte fiskesesong, er det fint hvis du oppgir bostedskommunen du hadde mens du
fisket.
_____________________________________________________

13. Omtrent hvor mange kilogram anadrome laksefisk per år har du fisket med faststående
redskap i sjø de siste årene?
Oppgi total fangst målt i antall kilogram usløyd anadrom laksefisk per år. Vi forstår at det kan være
vanskelig å huske tilbake flere år, men anslå omtrentlig antall kilogram etter beste evne.
2018
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Fangst i
kilogram

____

____

____

____

14. Se for deg din totale fangst av anadrome laksefisk det siste året du fisket med faststående
redskap i sjø. Omtrent hvordan fordelte fangsten seg mellom følgende arter?
Fordel 100 prosent etter hvordan vekten av fangsten siste fiskeår anslagsvis fordeler seg på ulike
arter. Hvis du ikke fikk noen fangst det året skriv inn alle 100 prosent på «Ingen fangst». Summen må
være lik 100 prosent før du går videre.
Atlantisk laks

________ %

Sjøaure

________ %

Sjørøye

________ %

Regnbueaure

________ %

Pukkellaks (stillehavslaks og/eller
«russerlaks»)
Ingen fangst

________ %

________ %

15. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap
i sjø. Hvordan anvendte du fangsten din?
Fordel 100 prosent etter hvordan vekten av fangsten i kg anslagsvis ble anvendt. Hvis du ikke fikk
noen fangst det siste året du fisket, skriv inn 100 prosent på «Ingen fangst». Summen må være lik
100 prosent før du går videre.
Brukt i egen husholdning

________ %

Solgt

________ %

Byttet bort

________ %

Ga bort

________ %

Ingen fangst

________ %
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16. Oppga du at du solgte hele eller deler av fangsten i forrige spørsmål?

❑

Ja

❑

Nei - Gå til 19

17. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap
i sjø. Hva var bearbeidelsesgraden på laksefisken som du solgte?
Fordel 100 prosent av totalvekten du solgte etter hvordan laksefisken var bearbeidet. Oppgi omtrentlig
anslag. Hvis du ikke fikk noen fangst det siste året du fisket, skriv inn 100 prosent på «Ingen fangst».
Summen må være lik 100 før du går videre.
Fersk

________ %

Frossen

________ %

Foredlet (eksempelvis røykelaks og
gravlaks)

________ %

Annet

________ %

Ingen fangst

________ %

18. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap
i sjø. Hvilke kundegrupper solgte du laksefangsten til?
Fordel 100 prosent av totalvekten du fikk omtrent etter hvilke kundegrupper fangsten ble solgt til. Hvis
du ikke fikk noen fangst det siste året du fisket, skriv inn 100 prosent på «Ingen fangst». Summen må
være lik 100 før du går videre.
Salg til profesjonell(e) oppkjøper(e)
Salg til lokalt reiseliv (lokale hoteller,
restauranter mv.)
Salg til bedrifter som bearbeider råvaren
(til røykelaks mv.)
Salg til annen næringsvirksomhet
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Salg direkte til sluttbruker (som verken

________ %

anses som familie, venner eller bekjente)
Salg direkte til familie, venner eller

________ %

bekjente
Annet

________ %

Ingen fangst

________ %

19. Basert på dine erfaringer, hvilken kilopris kan du få for norsk villaks (atlanterhavslaks)
fisket med faststående redskap i sjø?
Ta utgangspunkt i vekten på usløyd (rund) laks for fersk og frossen fisk og per kg for foredlet fisk. Vi
er klar over at det kan være variasjoner her, f.eks. avhengig av år, størrelse og annet. Oppgi omtrentlig
gjennomsnittlig pris per kg per kategori uten merverdiavgift.
Hvis du ikke har informasjon til å fylle ut hele tabellen, fyll ut det du har informasjon om.
Fersk fisk

Frossen fisk

Foredlet fisk,
eksempelvis røykelaks

Laks under 3 kg

____

____

____

Laks mellom 3 og 7

____

____

____

____

____

____

kg
Laks på 7 kg eller
mer

20. Karakteriserer du ditt fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø som
næringsfiske, matauk, hobbyfiske eller annet ikke-kommersielt fiske?
Vi er klar over at det kan være mange motiver for å drive dette fisket og at denne firdelingen kan virke
unyansert, men fordel 100 prosent etter beste evne på disse fire grove kategoriene. Summen må
være lik 100 før du går videre.
Næringsfiske

________ %

Matauk

________ %

Hobbyfiske

________ %
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Annet ikke-kommersielt fiske

________ %

Brutto årsinntekt
Brutto årsinntekt i denne sammenheng uttrykker din totale årlig salgsinntekt (før skatt) av anadrome
laksefisk som er fisket med faststående redskaper i sjø.

21. Hvor stor var din samlede brutto årsinntekt (før skatt) fra salg av anadrome laksefisk fisket
med faststående redskap i sjø i hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021? Oppgi omtrentlig bruttoinntekt
av salget i kroner for hvert av årene.
2018

2019

2020

2021

____

____

____

____

Brutto
årsinntekt (før
skatt) i kroner

Netto årsinntekt
Netto årsinntekt uttrykker brutto årsinntekter (før skatt) fratrukket alle utgifter du har hatt knyttet til å
fiske med faststående redskaper det samme året.

22. Hvor stor var din samlede netto årsinntekt (før skatt) fra salg av anadrome laksefisk fisket
med faststående redskap i hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021?
Oppgi omtrentlig nettoinntekt før eventuell skatt (dvs. ikke fratrukket skatt) av salget i kroner for hvert
av årene. Med nettoinntekt (før skatt) menes bruttoinntekter fratrukket dine utgifter til å gjennomføre
fisket. Utgifter til å gjennomføre fisket vil kunne være for eksempel kjøp, avskrivning, vedlikehold av
båt, samt drivstoff til båt, kjøp, avskrivninger eller vedlikehold av bruk, kjøp av tauverk mv.

Netto
årsinntekt

(før

2018

2019

2020

2021

____

____

____

____

skatt) i kroner

23. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskaper
i sjø. Omtrent hvor mye kostet sjølaksefiske deg da?
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Ikke ta med innkjøp av utstyr som varer i mange år (nøter, båt mv.). Oppgi alle utgifter som antas å
ha påløpt i løpet av det siste kalenderåret du fisket. Skriv «0» for de kategoriene du ikke har hatt
utgifter til.
Utgifter (i kroner) det siste året du drev fiske
etter anadrom laksefisk med faststående
redskap
Fiskeravgift

____

Leie av areal/fiskerett

____

Leie av husvære eller annen overnatting

____

Vedlikehold og reparasjon av fiskeutstyr

____

Vedlikehold og reparasjon av båt/fartøy

____

Vedlikehold og reparasjon av naust,

____

fiskehytte el.
Innkjøp av nytt forbruksutstyr til fiske
(men ikke den faststående redskapen)

____

som for eksempel tauverk og fiskekasser
Reise- og transportkostnader (inkl.
drivstoff til båt)
Ekstra utgifter til mat og drikke (utover
din vanlige hverdag)
Leie av fryseplass

____
____
____

Andre løpende årlige utgifter, spesifiser hvilken type utgifter her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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24. Legg sammen utgiftene du har oppgitt ovenfor, og skriv her inn dine samlede utgifter til
fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap det siste året du fisket:

❑

______

25. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskaper
og hva muligheten til å drive sjølaksefiske er verdt for deg. Hva er den største økningen i dine
totale årlige utgifter til sjølaksefisket du kan akseptere før du selv ville valgt å slutte helt å
drive sjølaksefiske i ett år uten salgsinntekter?
Oppgi maksimal utgiftsøkning i kroner per år. Her ber vi deg altså om å forestille deg at reguleringene
av fisket er lik slik de var det siste året du fisket, og at du ikke hadde salgsinntekter fra fangsten.

❑

0 kroner - Gå til 28

❑

600 kroner - Gå til 27

❑

900 kroner - Gå til 27

❑

1600 kroner - Gå til 27

❑

2200 kroner - Gå til 27

❑

3500 kroner - Gå til 27

❑

4200 kroner - Gå til 27

❑

5500 kroner - Gå til 27

❑

6900 kroner - Gå til 27

❑

8000 kroner - Gå til 27

❑

10200 kroner - Gå til 27

❑

12000 kroner - Gå til 27

❑

Vet ikke - Gå til 29

❑

Mer enn 12000 kroner

26. Du har oppgitt «mer enn 12 000 kroner» på forrige spørsmål, oppgi den største årlige
utgiftsøkningen du kan akseptere her:
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❑

______

27. Hva er motivene for at du er villig til å betale mer for å ha samme fiskeopplevelse som i
siste år du fisket? [Alle som møtte dette spørsmålet ble ledet videre til spørsmål 29]
Fordel 100 poeng etter hva som er viktig for deg. Om et motiv overhodet ikke er viktig, skriv «0».
Summen må være lik 100 før du går videre.
Hevde egne rettigheter for dette fisket
Matauk (til eget konsum og/eller dele med
familie og venner)

________ %

________ %

Ivareta samisk kultur

________ %

Ivareta tradisjoner

________ %

Sosialt felleskap knyttet til fisket

________ %

Naturopplevelse

________ %

Spenning ved fisket

________ %

Fysisk aktivitet / helse

________ %

Det å få laks som kan selges

________ %

Opprettholde livsstil / en del av identiteten
min

________ %

28. Hva er den viktigste årsaken til at du ikke er villig til å betale en økning i dine utgifter for å
kunne utøve sjølaksefiske på samme måte som i det siste året du fisket?

❑

Jeg har ikke råd til det

❑

Dette fisket betyr ikke mer for meg enn dagens utgifter

❑

Utgifter til dette fiske er allerede høye nok som de er

❑

Jeg fisker bare hvis jeg får salgsinntekter
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Annen forklaring, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

29. Se for deg en situasjon der sjøfiske etter anadrome laksefisk ble stoppet ett år, altså at det
ikke var lov å fiske etter laksefisk i sjø med faststående redskaper i hele Norge. Vi er klar over
at flere av dere som svarer har opplevd dette for 2021-sesongen. Kan du oppgi den aktiviteten
du istedenfor brukte eller sannsynligvis ville brukt fisketiden på? Flere svar mulig.

❑

Gårds- og skogsarbeid

❑

Jobbet (utover gårds- og skogbruksarbeid)

❑

Studert

❑

Tilbrakt tid hjemme

❑

Tilbrakt tiden i nærområdet av hjemmet

❑

Vært ute i naturen på annen måte (jakt, fjelltur, e.l.)

❑

Fisket etter annen fisk i norske sjøfarvann

❑

Fisket etter annen fisk i ferskvann i Norge

❑

Fisket etter annen fisk i utlandet

❑

Vet ikke

Annen aktivitet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

30. Se for deg en situasjon der sjøfiske etter anadrome laksefisk ble stoppet ett år, altså at det
ikke var lov å fiske etter laksefisk i sjø med faststående redskaper i hele Norge. Oppgi hvor
sannsynlig det er at du da flytter til et nytt bosted på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er flytter helt
sikkert ikke til 7 Flytter helt sikkert.
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❑

1 = Flytter helt sikker ikke

❑

2

❑

3

❑

4

❑

5

❑

6

❑

7 = Flytter helt sikkert

❑

Vet ikke

31. Er du selvstendig næringsdrivende innen en lokal reiselivsbedrift, har eierskap eller har
en sentral stilling i den?
Med reiseliv menes virksomhet som har betydelig del av inntekter fra tilreisende norske og
utenlandske personer og/eller bedrifter. Det kan være snakk om restauranter, tilrettelegging for
opplevelser, lokalmatbedrifter etc.

❑

Ja

❑

Nei - Gå til 38

❑

Ønsker ikke å oppgi - Gå til 38

32. Du har oppgitt at du er selvstendig næringsdrivende, har eierskap eller har en sentral
stilling innen en lokal reiselivsbedrift. Kan du utdype kort hva som er din stilling og hva du
jobber med i denne sammenheng?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

33. Du har oppgitt at du er selvstendig næringsdrivende, har eierskap eller har en sentral
stilling innen en lokal reiselivsbedrift. Inngår anadrome laksefisk fisket med faststående
redskap i sjø som en del av reiselivsproduktet bedriften tilbyr gjestene? Flere svar er mulig.
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❑

Nei

❑

Vet ikke

❑

Ja, sjølaks inngår som en viktig del av tilbudet til gjestene (restaurant mv.)

❑

Ja, sjølaks inngår som del av lokale matvarer som gjester og andre kan kjøpe med seg
hjem

❑

Ja, vi tar med gjestene ut på fiske med faststående redskaper som en del av
reiselivsproduktet

Ja, men årsaken til at fisket er viktig i reiselivsproduktet har en annen forklaring enn de tre over.
Spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

34. Du har oppgitt at du er selvstendig næringsdrivende, har eierskap eller har en sentral
stilling innen en lokal reiselivsbedrift der anadrome laksefisk fisket med faststående
redskaper inngår som en viktig del av reiselivsproduktet som tilbys gjestene. Kan du utdype
konkret hva dere tilbyr gjestene der anadrome laksefisk har en sentral rolle?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

35. Du har oppgitt at du er selvstendig næringsdrivende, har eierskap eller har en sentral
stilling innen en lokal reiselivsbedrift der anadrome laksefisk inngår som en viktig del av
reiselivsproduktet som tilbys gjestene. Hva tror du ville skjedd med bedriften hvis det ikke
lenger kan fiskes etter anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø? Oppgi hvilken
innvirkning det ville ha hatt på bedriften på en skala fra 1 til 7, hvor 1= ingen innvirkning og 7
= bedriften ville gått konkurs.
1 = Ingen
innvirknin
g - Gå til
38

2

3

4

5

❑

❑

❑

❑

❑
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Vet ikke Gå til 38

❑

❑

❑
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36. Du har oppgitt at en situasjon der det ikke lengre kan fiskes etter anadrome laksefisk med
faststående redskaper i sjø har innvirkning på bedriften. Kan du anslå hvor stor nedgang i
brutto driftsinntekter (før skatt) innskrenkningene ville bidratt til? Etter beste evne anslå
nedgangen med et tall mellom 0 og 100 prosent.

❑

______

37. Kan du oppgi organisasjonsnummer og navn på bedriften du referer til i feltene under?
Vi spør om dette spørsmålet for å kartlegge omfanget av bedrifter som blir berørt av strengere
reguleringer. Det er frivillig å svare på spørsmålet.
A. Navn på bedrift
_____________________________________________________
B. Organisasjonsnummer

❑

______

38. Er du kjent med (andre) reiselivsbedrifter der anadrome laksefisk fisket med faststående
redskap i sjø er en viktig del av reiselivsproduktet bedriften tilbyr gjestene?

❑

Ja

❑

Nei - Gå til 40

❑

Vet ikke - Gå til 40

39. Du har oppgitt at du er kjent med (andre) reiselivsbedrifter der anadrome laksefisk fisket
med faststående redskaper er en viktig innsatsfaktor. Kan du oppgi navnet på bedriftene du
er kjent med?
Vi stiller dette spørsmålet for å kartlegge omfanget av bedrifter som blir berørt av strengere
reguleringer. Det er frivillig å svare på spørsmålet.
_____________________________________________________

40. Omtrent hvor stor andel av din totale brutto årsinntekt, før skatt (fra alle dine inntektskilder
inkl. pensjon, trygd osv.) utgjorde brutto salgsinntekter fra anadrome laksefisk fisket med
faststående redskap i sjø i hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021?
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Oppgi tall i prosent, mellom 0 og 100.
A. 2018

❑

______

B. 2019

❑

______

C. 2020

❑

______

D. 2021

❑

______

41. Tenk tilbake på siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø
og din husholdning sin samlede inntekt. Omtrent hvor stor andel av husholdningens samlede
bruttoinntekt (før skatt) anslår du at inntekter fra fisket ga?

❑

0 prosent

❑

1 – 2 prosent

❑

3 – 5 prosent

❑

6 – 10 prosent

❑

11 – 20 prosent

❑

21 – 30 prosent

❑

31 – 50 prosent

❑

51 – 70 prosent

❑

71 – 100 prosent

❑

Vet ikke

MENON ECONOMICS

97

RAPPORT

42. Tenk tilbake på det siste året du fisket etter anadrome laksefisk med faststående redskap.
Omtrent hvor mange dager brukte du på å forberede siste fiskesesong?
Anslå omtrentlig antall dager til forberedelse etter beste evne. Om du brukte én dag til forberedelser,
uansett hvor mange timer, teller det som dag.

❑

______

43. Tenkt tilbake på perioden fra 2018 til 2021. Fisket du etter norsk villaks (atlanterhavslaks)
med stang i elv i disse årene? Flere svar mulig.

❑

Ja, i 2018

❑

Ja, i 2019

❑

Ja, i 2020

❑

Ja, i 2021

❑

Nei

❑

Vet ikke

44. Hva er ditt fødselsår?

❑

______

45. Hva er ditt kjønn?

❑

Kvinne

❑

Mann

❑

Annet

46. Hva er din hovedsakelige sysselsetting?

❑

Ansatt/Lønnsmottager - Gå til 48
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❑

Eget foretak

❑

Elev/student - Gå til 48

❑

Hjemmearbeidende - Gå til 48

❑

Arbeidsledig eller på arbeidsrettede tiltak - Gå til 48

❑

Alderspensjonist/uførepensjonist - Gå til 48

❑

Trygdet - Gå til 48

❑

Foreldrepermisjon - Gå til 48

❑

Avtjener Verneplikten - Gå til 48

Annet, spesifiser her: - Gå til 48
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

47. Du har oppgitt at din hovedsakelige sysselsetting er i eget foretak. Hvilken
næringskategori tilhører foretaket?

❑

Jordbruk, skogbruk og fiske

❑

Reindrift

❑

Bergverksdrift og utvinning

❑

Industri

❑

Bygge- og anleggsvirksomhet

❑

Varehandel, reparasjon av motorvogner

❑

Transport og lagring

❑

Overnattings- og serveringsvirksomhet

❑

Informasjon og kommunikasjon
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❑

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

❑

Omsetning og drift av fasteiendom

❑

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

❑

Forretningsmessig tjenesteyting

Annet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

48. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

❑

Grunnskole (folkehøyskole eller barne-/ungdomsskole)

❑

Videregående (3 år utover grunnskole)

❑

Fagskole/fagbrev

❑

Høyskole-/universitetsutdannelse (inntil 4 år etter videregående skole)

❑

Høyskole-/universitetsutdannelse (mer enn 4 år etter videregående skole)

Annet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

49. Omtrent hvor stor var din årlige personlige bruttoinntekt (før skatt) i 2020?
Unde
r 100
000
kron
er

100
000
–
200
000

200
001
–
300
000
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kron
er
per
år

er
per
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❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

svar
e

❑

❑

50. Hvordan fylte du ut spørreundersøkelsen?

❑

Stasjonær PC

❑

Bærbar PC

❑

Nettbrett

❑

Mobiltelefon

Annet, spesifiser her:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

51. Dette er det siste spørsmålet i undersøkelsen. Har du annen informasjon du ønsker å legge
til?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Trykk på «Avslutt–pilen» for å avslutte spørreundersøkelsen

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene!
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Vedlegg 2 – Vurdering av representativitet
Spørsmålene som ble stilt i den webbaserte spørreundersøkelsen er gjengitt i vedlegg 1. Spørreundersøkelsen
ble lansert torsdag 23. september 2021, og svarfristen var søndag 3. oktober 2021. Undersøkelsen ble formelt
sett avsluttet torsdag 7. oktober 2021. Det ble sendt ut en påminnelse cirka én uke etter lansering til dem som
på daværende tidspunkt ikke hadde besvart undersøkelsen. Påminnelsen ble ikke sendt ut til dem som ga tilbakemelding om at de ikke ønsket å gjennomføre undersøkelsen.
Undersøkelsen ble sendt ut til alle unike e-postadresser til personer som har betalt fiskeravgift og har registrert
seg for fiske i årene 2019, 2020 og/eller 2021. Totalt sett utgjør denne populasjonen 1 535 personer. 565
personer svarte på spørsmål i undersøkelsen mens 415 fullførte spørreskjemaet. Det innebærer at svarandelen
på spørsmålene i undersøkelsen varierer mellom 36,8 prosent og 27,0 prosent. En god del av spørsmålene i
undersøkelsen var samtidig frivillige å svare på, så for enkelte spørsmål kan svarandelen være lavere enn 27
prosent.
956 av de 1 535 personene betalte fiskeravgift og registrerte seg for fiske i 2020. 444 personer oppgir i spørreundersøkelsen at de fisket i 2020. 341 av de 444 personene fullførte undersøkelsen. Det innebærer at svarandelen for de som oppgir å ha fisket i 2020 varierer mellom 46,4 prosent og 35,7 prosent.
Svarene på spørreundersøkelsen fra utvalget av fiskere kan sies å være representative for totalpopulasjonen av
sjølaksefiskere hvis svarandelene varierer lite i dimensjonene som antas å påvirke hva sjølaksefiskerne svarer.
Representativitetsvurderingen skal som et utgangspunkt bygge på en sammenligning av utvalget som har svart
sine kjennetegn opp mot de samme kjennetegnene ved totalpopulasjonen. Representativitetsvurderingen
avgrenser seg til data vi har for totalpopulasjonen av sjølaksefiskere:
•

Fylke. Vi vet hvor mange personer som har registrert seg for å fiske anadrome laksefisk med
faststående redskap i hvert fylke, og vi kan derfor vurdere svarskjevheter på tvers av fylkene.

•

Fangst. Vi har informasjon om samlet fangst i kilo av anadrome laksefisk med faststående redskaper
på kommune- og fylkesnivå som inngår i den offisielle statistikken.

•

Alder. Vi har informasjon om antall fiskere i ulike aldersgrupper.

•

Kjønn. Vi vet hvor stor andel av sjølaksefiskerne som er kvinner og menn.

Det er også verdt å nevne at eventuelle skjevheter kun er et problem hvis svarene på spørsmålene varierer i disse
dimensjonene. Eksempelvis vil det i vurderingen av salgsinntekter ikke være et problem at det er færre eldre som
har svart på undersøkelsen hvis salgsinntektene ikke avhenger av alderen til fiskeren. Tilsvarende vil det ikke
være et problem med skjevheter mellom fylker hvis svarene ikke varierer mellom fylker. For de aller viktigste
spørsmålene i undersøkelsen viser vi hvordan svarene varierer mellom sjølaksefiskere fra ulike fylker, med ulik
fangst, med ulik alder og ulikt kjønn. Da vil vi kunne vurdere om identifiserte skjevheter i utvalget har en reell
innvirkning på svarene.
Det er flere forhold som taler for at den reelle svarandelen er høyere enn tallene over skulle tilsi. De viktigste
årsakene til det er at de som har betalt fiskeravgift i årene 2019, 2020 og 2021 kan ha byttet e-postadresse, ikke
fått med seg at undersøkelsen er sendt ut fordi den har havnet i spam-filter eller at de av andre grunner ikke har
hatt mulighet til å svare. Sannsynligheten for frafall sammenfaller trolig med hvor lenge det er siden man betalte
avgift / registrerte seg for fiske. Det er derfor naturlig at vi tar utgangspunkt i svarandelene for 2020.
I utarbeidelsen av spørreundersøkelsen var vi opptatt av å få en høyest mulig svarandel. Begrunnelsen for å
involvere Norske sjølaksefiskere, Fiskarlaget og Sametinget i utformingen av skjemaet var å luke ut spørsmål som
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kunne misforstås eller oppleves som provoserende for respondentene. Sistnevnte henger sammen med at
sjølaksefiske har blitt strengere og strengere regulert over tid (nærmere omtalt i kapittel 4), noe som bidrar til at
intensjonen bak spørsmålene kan tolkes feil og bidra til lavere svarandel. Vi har også gjort det vi kan for å svare
på telefonsamtaler og e-poster for å forklare formålet med undersøkelsen, noe som sannsynligvis også har
bidratt til at flere har svart. Ved å svare på undersøkelsen var man også med i trekningen av to jervenduker.
Hensikten med dette tiltaket var å gjøre det mer attraktivt å svare på undersøkelsen.

V2.1 Geografisk representativitet
I vurderingen av geografisk representativitet, og når vi senere omtaler fylker, tar vi utgangspunkt i fylket hvor
sjølaksefiskerne oppgir å ha fisket. Der vi viser til fiskerens bosted, oppgis dette eksplisitt. Vi starter med å vise
hvordan svarandelene varierer mellom fylker, se Figur V2.1. Som vi ser fra figuren, varierer andelen svar fra 19,8
prosent i Troms og Finnmark til 56,5 prosent i Vestland. Vi observerer også lave svarandeler i Nordland og på
Østlandet28.

Figur V2.1

Fylkesfordelte svarandeler for fiskere som oppga at de fisket anadrome laksefisk med faststående
redskaper og fikk fangst i 2020, i prosent*

34,2

51,7

36,0

42,9

55,7

*Fire fiskere oppga ikke fylket de fisket i. N=328 av 956. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere.

Det er interessant å ha et forhold til fylkesfordelingen av antallet fiskere som fikk fangst i 2020 og fullførte
spørreundersøkelsen. Antall fullførte undersøkelser blant disse fiskerne, se Figur V2.2, varierer mellom 9 og 95
fiskere. Det viktig å nevne at svarandelen på enkelte spørsmål er betydelig høyere enn dette.

28

Vi har valgt å slå sammen Vestfold og Telemark med Viken til «Østlandet» for å verne om personopplysninger til dem som
har svart i disse fylkene.
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Figur V2.2

Fylkesfordelte antall fullførte undersøkelser for fiskere som oppga at de fisket anadrome laksefisk med
faststående redskaper og fikk fangst i 2020, i prosent*

95

13

45

56

26
9
30

54

*Fire fiskere oppga ikke fylket de fisket i. N=328 av 956. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere.

I vurderingen av forhold som påvirker svarandelen er det relevant å vise til at kystfiskerorganisasjonen Bivdu ba
sjølaksefiskere boikotte spørreundersøkelsen gjennom et innlegg i den samiske avisen Ságat og innlegg med
samme budskap på Facebook. Saken i Ságat ble offentliggjort dagen før spørreundersøkelsen ble lansert. Bivdu er
ifølge deres nettside en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å
ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine
ressurser i sine nærområder. Basert på Bivdu sitt innlegg og tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen, er det
grunn til å tro at svar fra de samiske områdene er underrepresentert. Det er derfor naturlig å tro at den lave
svarandelen blant sjølaksefiskere som fisket i Norges to nordligste fylker har sammenheng med oppfordringen
fra Bivdu, og at det har bidratt til en geografisk skjevhet i utvalget. Når det gjelder den lave svarandelen for
Østlandet, er det verdt å nevne at det var kun 25 personer som drev dette fisket i Viken og Vestfold og Telemark
i 2020. Det skal derfor ikke så mange personer til som ikke svarer før svarandelen blir lav, slik at lav svarandel her
anses å være mer tilfeldig.
Selv om svarandelen i Troms og Finnmark er relativt lav, har vi samtidig størst antall svar fra dette fylket. Samlet
sett har 95 sjølaksefiskere som oppga å fiske i Troms og Finnmark i 2020 svart på undersøkelsen. Basert på at
Ságat er en samisk avvis og man kan tenkes at deres oppfordring bidrar til større avvisning fra sjøsamer enn
øvrige sjølaksefiskere i sjøsamiske områder er det sannsynlighet for at svarene innehar en skjevhet. Saken ble
også publisert i den nordnorske fiskeriavisen Kyst og Fjord, som kan ha bidratt til en redusert svarandel også fra
sjølaksefiskere som ikke identifiserer seg som samiske.

V2.2 Fangstmengderepresentativitet
Hovedformålet med undersøkelsen er å vurdere den økonomiske betydningen av sjølaksefiske for fiskerne, herav
hvorvidt fiskere i enkelte regioner har hardt rammet av innstrammingene fra 2020 til 2021.Dette ble det opplyst
om ved distribusjon av undersøkelsen, og det er derfor grunn til å tro at sjølaksefiskere uten fangst i 2021 med
relativt store fangster i årene 2018, 2019 og 2020 har større incitamenter til å svare på undersøkelsen enn
sjølaksefiskere med mindre fangst disse årene. Siden vi ikke har hatt innsyn i fangstdagbøkene, har vi ikke
mulighet til å vurdere denne eventuelle skjevheten direkte. Vi har imidlertid mulighet til å vurdere hvor stor
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andel av samlet fangst per fylke som er rapportert gjennom undersøkelsen. Sett i sammenheng med andelen
fiskere som har svart per fylke, kan vi vurdere om fiskerne som har svart står for en representativ andel av
fangsten, eller om det er en skjevhet.
Idealmålet for å vurdere representativitet når det gjelder fangst er at andelen av fiskere som har svart er omtrent
lik som andelen fangst de har rapportert (representert ved de oransje linjene i Figur V2.2). Det vil si at hvis 50
prosent av fiskerne i et fylke har svart, bør de ideelt sett stå for cirka 50 prosent av fangsten. Hvis det er tilfelle,
kan vi argumentere for at de som har svart er representative for dem som ikke har svart. For å vurdere representativitet i denne dimensjonen har vi startet med å se på innrapporterte tall fra spørreundersøkelsen, se Figur
V2.2A. Figuren viser at om lag 60 prosent av sjølaksefiskerne i Agder samlet rapporterer en fangst som er 12
prosent høyere enn den faktiske fangsten i fylket i 2020, basert på tall fra SSB. Situasjonen er at enten har de
samme fiskeren underrapportert til SSB eller så har de overrapportert i undersøkelsen. Siden formålet med
denne undersøkelsen gir høyere incitamenter til overrapportering enn fangstdagbok/rapportering til SSB antar
vi at det er tilfelle.

Figur V2.2

Plottdiagram - Andel av fiskere som har svart versus andelen av fangsten de har rapportert

A – Rapporterte fangsttall
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B – Korrigerte rapporterte fangsttall*
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*Prikkene merket i oransje indikerer at tallene er korrigert. Kilde: Fangststatistikk fra SSB og spørreundersøkelse til sjølaksefiskere.

For å vurdere, og eventuelt korrigere for, feilrapportering startet vi med å aggregere den innrapporterte fangststatistikken fra spørreundersøkelsen til kommunenivå. Deretter ble tallene sett opp mot reelle fangsttall på
kommunenivå fra SSB. Det viste seg da å være en overrapportering i seks kommuner. Fire av dem lå i Agder, én
i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Basert på de rapporterte tallene i disse seks kommunene undersøkte vi
følgende:
•

Er det enkelte fiskere som alene står for overrapporteringen?

•

Er samme fangst rapportert to ganger?

Vi fant eksempler på begge deler. I tilfellene hvor samme fangst er rapportert to ganger, har vi sett bort fra det
ene fangsttallet. I tilfellene der én enkelt fisker har rapportert et fangsttall som dominerer i en kommune med
betydelig overrapportering har vi sett bort fra fiskeren. I de kommunene hvor det fortsatt er et avvik har vi
nedskalert oppgitt fangst fra fiskerne som har rapportert, slik at summen av korrigerte rapporterte tall er lik
samlet offisielle fangst i kommunen. Resultatene av disse grepene er vist i Figur V2.2B. Fra figuren ser vi at
andelen av fangsten er mindre enn andelen av fiskerne i fire fylker, og motsatt i fire andre fylker. I Troms og
Finnmark er andelen av fiskere som har svart tilnærmet lik andelen av fangsten i fylket. Variasjoner rundt denne
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45-graders-linjen er imidlertid relativt liten etter at vi har sett bort fra fiskere som overrapporterer sett opp mot
offisiell statistikk på kommunenivå.

V2.3 Alders- og kjønnsrepresentativitet
Fra Miljødirektoratet har vi aldersfordelingen til personer som registrerte seg for fiske etter anadrome laksefisk
med faststående redskaper. I 2020 var det snakk om 1 278 personer. Til sammenligning var det 956 personer
som rapporterte fangst til SSB i 2020. Antall personer som registrer seg for fiske er høyere enn det reelle antallet
som fisket fordi noen ombestemmer seg (enkelte tror de skal fiske – men fisker ikke), fisker uten å få fangst (de
som ikke får fangst i det hele tatt blir ikke registrert som fisker av Statistisk sentralbyrå) og/eller ikke rapporterer
(ifølge SSB er det snakk om ytterst få).29 Man kan spekulere i hvorvidt det er sammenheng mellom alder og de
som trekker seg eller fisker uten å få fangst. Vi har ikke empirisk grunnlag for å konkludere med om det er tilfellet.
Det er likevel naturlig å tro at sannsynligheten for at man ombestemmer seg avhenger av om man er syk eller
ikke, som trolig henger sammen med alderen. Man kan derfor tenke seg at eldre er overrepresentert blant dem
som registrer seg i forhold til dem som faktisk ender opp med å fiske.
Figur V3.2 viser aldersfordelingen til de som registrerer seg for fiske og de som har fullført undersøkelsen. Vi ser
som forventet at de over 70 år er underrepresentert i undersøkelsen. Dette kan også skyldes at eldre personer
har større tekniske utfordringer med å svare på den webbaserte spørreundersøkelsen. Henvendelsene vi fikk
mens undersøkelsen lå ute taler i alle fall for det. Flere, spesielt eldre personer, slet blant annet med å åpne
undersøkelsen. Lav svarandel fra de aller eldste er likevel som forventet og i tråd med tidligere erfaringer
(eksempelvis Pedersen mfl., 2020). Vi ser også at de aller yngste er noe underrepresentert. Det er snakk om en
liten gruppe og svarandelen framstår som tilfeldig. Det kan også tenkes at de yngre fiskerne har mindre erfaring
og i mindre grad har fått fangst enn de øvrige. De mellom 40 år og 69 år er på den annen side overrepresentert.
For dem mellom 30 og 39 år sammenfaller andelen i utvalget med den andelen de utgjør av totalpopulasjonen.
Selv om undersøkelsen i mindre grad dekker de aller yngste og de aller eldste, er det ikke sikkert at det er et
problem. Som nevnt tidligere er det naturlig at vi undersøker nærmere hvordan svarene på de aller viktigste
spørsmålene for de eldste og de yngste avviker fra svarene til dem mellom 30 og 69 år.

29I

2020 var det også noen som kun var registrert for utvidet sesong (fiske etter rømt fisk). Disse fiskerne inngår i fiskerne
som registrerte seg for fiske (1 278), men inngår ikke blant dem som fisket i Statistisk sentralbyrå sin statistikk (956).
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Figur V3.2

Aldersfordeling blant de som har fisket i 2020 og svart på undersøkelsen og de som har registrert seg
for fiske i 2020, i prosent*
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*Hver av de to kurvene summerer seg til 100 prosent. Kilde: Miljødirektoratet og spørreundersøkelsen til sjølaksefiskere

Blant de 1 275 norske sjølaksefiskerne som registrerte seg for fiske i 2020 var det 71 kvinner og 1 204 menn. 30
Det gir en kvinneandel i totalpopulasjonen på 5,6 prosent. Tilsvarende andel for dem som i spørreundersøkelsen
oppga å ha fisket i 2020 er 3,5 prosent. Sett i sammenheng med totalpopulasjonen vil det si at det er for få
kvinner som har svart. For å ta høyde for eventuelle forskjeller i svarene mellom kvinner og menn, oppgir vi
svarene på de viktigste spørsmålene separat for kvinner og menn.

V2.4 Samlet vurdering av representativitet
Utvalget som har svart på spørreundersøkelsen kontrollert for overrapportering er skjevt i tre dimensjoner.
Sjølaksefiskerne som:
•

fisker i Troms og Finnmark, Nordland eller på Østlandet er underrepresentert.

•

er 29 år og yngre eller som er 70 år og eldre er underrepresentert.

•

er kvinner er underrepresentert.

Implikasjonene av disse skjevhetene er at vi i minst mulig grad bør vise nasjonale tall, men rapportere svarene
på fylkesnivå. Det faktum at fiskere som fisker i Agder og som har stor fangst er overrepresentert vil naturligvis
tas høyde for i vurderingen av antallet fiskere som tapt mye på innstrammingene fra 2020 til 2021. Det faktum
at yngre og kvinner er underrepresentert er imidlertid utfordrende å kontrollere for. Spesielt fordi det er snakk
om veldig få yngre og få kvinner som driver med sjølaksefiske. Når det gjelder underrepresentasjon av fiskere
over 70 år er det mulig å vise hvordan resultatene varierer mellom de over og under 70 år for de spørsmålene
der det er relevant.

30

En var utlending og to Miljødirektoratet av ulike årsaker ikke har data på, som innebærer at det blant de 1 278
sjølaksefiskerne har vi data for 1 275 sjølaksefiskere.
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Vedlegg 3 – Vurdering av pris per kg
V3.1 Fiskernes erfarte priser
Prisen for fangsten er en helt avgjørende størrelse for vurderinger omkring sjølaksefiskerens salgsinntekter og
overskudd. Det er imidlertid ikke helt enkelt å slå fast hvilken pris som bør legges til grunn. Markedet for villfanget
norsk laks er relativt begrenset. Fordi markedet er såpass marginalt, er det også krevende å vurdere hva som er
riktig pris, og det finnes ikke god prisstatistikk på villfanget laks. Vi har derfor benyttet spørreundersøkelsen for
å samle informasjon om prisen.
I spørreundersøkelsen ba vi fiskerne om å oppgi hvilken kilopris de erfarer at de kan få for norsk villaks (atlanterhavslaks) fisket med faststående redskap i sjø. En oppsummering av hovedresultatene er gjengitt i tabellen
under.

Tabell V3.1

Summarisk statistikk over oppgitte markedspriser for norsk villaks fisket med faststående redskap i sjø,
pris per kg

Kategori

Størrelse

Gj.snitt

Median

Min

Maks

N

Fersk fisk

Laks under 3 kg

112

100

20

500

306

Fersk fisk

Laks mellom 3 og 7 kg

136

130

13

500

310

Fersk fisk

Laks på 7 kg eller mer

152

140

19

1800

294

Frossen fisk

Laks under 3 kg

111

100

6

500

189

Frossen fisk

Laks mellom 3 og 7 kg

136

130

30

500

184

Frossen fisk

Laks på 7 kg eller mer

144

130

30

500

169

Foredlet fisk (eks. røykelaks) Laks under 3 kg

311

300

65

900

119

Foredlet fisk (eks. røykelaks) Laks mellom 3 og 7 kg

339

300

3

800

137

Foredlet fisk (eks. røykelaks) Laks på 7 kg eller mer

351

300

50

1000

136

Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Tabellen gir mye informasjon om priser på fangst av ulik tilstand og størrelse. For det første oppgis det høyere
kilopriser jo større laksen er. Vi ser videre at prisen varierer betydelig avhengig av om fisken er foredlet eller ikke,
men at prisen for fersk og frossen fisk er forholdsvis lik. Medianverdien er lavere enn gjennomsnittet, men vi ser
at de to verdiene gjennomgående ligger relativt nære hverandre. Vi ser også at minste- og maksimalverdiene
avviker ganske mye fra gjennomsnitt og median. Dette tyder på at prisnivået både er preget av variasjon og
usikkerhet, selv om noen av de oppgitte prisene etter vår oppfatning framstår som urealistisk lave og høye.
Til tross for detaljert prisinformasjon fra spørreundersøkelsen er det ikke åpenbart hvilken pris som skal legges
til grunn for de videre beregningene. Ettersom prisen varierer mellom tilstandsgrad (fersk, frossen eller foredlet)
og størrelseskategorier er det blant annet relevant å se hen til hvordan fangsten fordeler seg mellom disse dimensjonene. Gjennom spørreundersøkelsen har vi samlet informasjon om hvilken tilstandsgrad fangsten har vært
levert i. Andelsmessig fordelingen basert på hovedkategoriene fersk, frossen og foredlet er gjengitt i Tabell V3.2.
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Tabell V3.2

Fordeling av tilstandsgrad ved salg, i prosent

Tilstandsgrad

Fersk

Andel av fangst

Frossen

Foredlet

59

25

16

N=416. Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere

Vi ser at over 70 prosent av fangsten selges fersk, og at det er en forholdsvis jevn fordeling mellom frossen og
foredlet fangst, henholdsvis 17 og 12 prosent.
Fra den innrapporterte fangststatistikken vet vi videre hvordan fangsten fordeler seg mellom de ulike vektkategoriene, se Figur V3.3.

Tabell V3.3

Fordeling av fangst mellom størrelseskategorier, i prosent per år

År

Laks under 3 kg (kg)

Laks 3 - 6,9 kg (kg)

Laks 7 kg og over (kg)

2016

14

59

27

2017

26

50

25

2018

28

51

21

2019

21

55

25

2020

23

54

24

Gjennomsnitt 2016-2020

22

53

24

Kilde: Fangststatistikk fra Miljødirektoratet

I gjennomsnitt er litt mer enn halvparten av laksen som fanges mellom 3 og 7 kg. Den øvrige andelen fordeler
seg forholdsvis jevnt i størrelseskategoriene over og under midtsjiktet. Fra år til år er det noen variasjoner, men
sett over tid er bildet likevel forholdsvis stabilt.
Det kan være regionale variasjoner i pris. Vi har valgt å legge vekt på de nasjonale prisene, blant annet fordi det
er forholdsvis få observasjoner i en del regioner. I praksis oppfatter vi denne informasjonen som så usikker at vi
velger å forholde oss til det aggregerte.
Med informasjonen i tabell V3.1-3.3 har man et godt utgangspunkt for å vurdere hvilken pris som kan legges til
grunn. Tabellen under angir vektede priser basert på informasjonen i disse tabellene.

Tabell V3.4

Vektede priser basert på størrelseskategorier og tilstandsgrad

Vekt

Basert på gjennomsnittspris

Basert på medianpris

Fersk fisk

135

126

Frossen fisk

132

123

Foredlet fisk

336

300

Vekt uten foredlet fisk

134

125

Vekt med alle tilstandsgrader

166

153

Kilde: Spørreundersøkelse til sjølaksefiskere og fangststatistikk fra Miljødirektoratet

Om man baserer seg på medianprisene og vekter alle tilstandsgrader basert på fangstandelene, får man en kilopris på 153 kroner. Om man ser bort fra den foredlede fisken, får man en medianpris på 125.
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Tilstandsgraden på fisken betyr mye for prisen. Hvis fisken er foredlet, er markedsprisen høyere. Foredlingsaktiviteten vil imidlertid også ha en kostnad (medgått tid og driftsutgifter, samt lavere vekt for omsetning), men
vi har ikke samlet inn informasjon om hva denne kostnaden utgjør. Én tilnærming kan være å anta at
nettoinntekten av å foredle fangsten er forholdsvis begrenset, altså at kostnaden av foredling utligner
prisøkningen. At foredlingsgraden på fangsten ved omsetning fra fiskeren er såpass lav (12 prosent), støtter
denne tilnærmingen. På den andre siden kan det være at den fisken som foredles, foredles med forholdsvis stor
effektivitet og god avkastning. Da blir det feil å se bort fra den høyere prisen på foredlet fangst når man skal
vurdere fiskernes salgsinntekter. Det at denne andelen er forholdsvis liten, begrenser imidlertid betydningen av
denne diskusjonen, og dette er uttrykt gjennom den relativt sett lille forskjellen mellom de to nederste radene i
Tabell V3.4.

V3.2 Sammenligning mellom pris for villfanget og oppdrettet laks
Markedet for villfanget norsk laks er som nevnt relativt begrenset, og det er krevende å vurdere i hvilken grad
de oppgitte prisene gir et riktig bilde. Respondentene kan blant annet ha vurdert det som fordelaktig å rapportere
overdrevet høye priser, dersom de forutser at det vil gi høyere anslag på betydningen av fiskeaktiviteten.
Det foreligger betydelig prisstatistikk på oppdrettet laks i Norge. Norge er verdens største produsent av oppdrettet atlantisk laks, og selv om det er grunn til å tro at det kan forventes en prispremie på villfanget laks, kan
prisen på norsk oppdrettslaks likevel være en nyttig referanse for å vurdere kvaliteten på de oppgitte markedsprisene i spørreundersøkelsen. Logikken er at villfanget og oppdrettet laks til en viss grad vil være substitutter
for forbrukerne som kjøper fisken, og at prisen på oppdrettsfisk dermed er med på å styre hvilken pris som kan
oppnås for villfanget laks. Selv om det er forskjeller mellom produktene, og mange kjøpere nok vil ha en betydelig
høyere betalingsvillighet for villfanget enn oppdrettet laks, er det også grunn til å tro at produktene betraktes
som likere av andre forbrukere.
For å sammenligne produkttypene er det fornuftig å ha en formening om i hvilken grad de samvarierer og hva
prispremien er. Her kan vi bl.a. se hen til amerikanske laksepriser. I USA er det et betydelig marked for både
villfanget rødlaks (sockeye) og oppdrettet atlantisk laks, og ved å studere samvariasjonen mellom disse samt
prispremien på villfanget rødlaks, kan vi få et inntrykk av om dette er en relevant referanse, og hvor stor prispremien på villfanget fisk ser ut til å være. I figuren under har vi gjengitt dagligvarepriser på villfanget rødlaks og
oppdrettet atlantisk laks i amerikanske dollar.
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Figur V3.1

Dagligvarepriser på villfanget rødlaks og oppdrettet atlantisk laks, kvartalspriser i USD per kg
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Kilde: Urner Barry Weekly Retail Features Database, gjengitt av Bristol Bay Regional Seafood Development Association

Ved å sammenligne de to kurvene, får vi et inntrykk av samvariasjonen mellom produkttypene villfanget og
oppdrettet laks. Sett under ett er korrelasjonen mellom de to prisene 0,5, som indikerer en ganske betydelig
samvariasjon. Samtidig er dette ikke alltid tilfellet. Det er kortsiktige avvik, men korrelasjonen kan også se ut til
å ha endret seg over tid. De første fem årene er den hele 0,87, som innebærer en veldig sterk grad av samvariasjon. De siste fem årene er korrelasjonskoeffisienten på 0,33, som er betydelig lavere og som indikerer at
sammenhengen er noe svakere nå enn før. Fra 2020 ser vi at prisene har utviklet seg i motsatt retning, som kan
tyde på at det nå er en høyere premie på villfanget laks enn det har vært tidligere. I gjennomsnitt er prisen på
villfanget fisk gjennom hele perioden omtrent 37 prosent høyere enn oppdrettet fisk, mens den fra 2020 har
vært 54 prosent høyere.
Om vi antar at den anslåtte prispremien på villfanget fisk i USA også er gjeldende for det norske markedet, kan
man anslå en referansepris for villfanget norsk laks ved å se på priser for oppdrettslaks og multiplisere med
prispremien. Norge er verdens største produsent av oppdrettet atlantisk laks, og det foreligger mye informasjon
om prisene på norsk oppdrettslaks. Man må likevel være oppmerksom på at prisene på laks ikke er direkte
sammenlignbare, bl.a. ettersom prisene er for ulike arter av laks, men etter vår vurdering gir prisene likevel en
relevant referanse å vurdere svarene fra spørreundersøkelsen opp mot.
I Figur V3.2 sammenligner vi spotpriser på norsk oppdrettslaks med to av referanseprisene fra Tabell V3.4 og et
premiejustert anslag. Det første premiejusterte anslaget tilsvarer spotprisen multiplisert med den gjennomsnittlige prispremien på villfanget fisk i USA (37 prosent), og det andre tilsvarer prispremien det siste året (54
prosent). Spotprisen på norsk oppdrettslaks er hentet fra Fish Pool Index, som i hovedsak baserer seg på prisstatistikk for fersk laks mellom 3-6 kg.
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Figur V3.2

Spotpris norsk oppdrettslaks og premiejustert prisanslag på villfanget fisk sammenlignet med
rapporterte priser
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Kilde: Fish Pool Index og Menon Economics

Vi ser at referanseprisene ligger en del høyere enn det middels premiejusterte anslaget. I snitt er referanseprisen
på uforedlet fangst omtrent 55 prosent høyere enn dette anslaget, og referanseprisen som inkluderer foredlet
fangst ligger i snitt litt over 85 prosent over anslaget. Det er et forholdsvis betydelig avvik, men det trenger likevel
ikke å bety at referanseprisene er gale. Det premiejusterte anslaget er heftet med mye usikkerhet, og om man
legger til grunn den gjennomsnittlige prispremien i USA det siste året – i figuren det høyt premiejusterte anslaget
– faller differansen betydelig. Legger man det høye anslaget til grunn, gir det indikasjoner på at prisen fiskerne
oppgir er en relevant referansepris.

V3.3 Oppsummering
Det er ikke åpenbart hvilken pris som bør legges til grunn i de videre verdianslagene, og det er viktig å understreke
at prisen vil variere over tid. Fiskerne rapporterer en samlet normalinntekt i størrelsesorden 150 kr per kg laks.
Om vi ser hen til priser på oppdrettslaks og legger til grunn en observert prispremie for villfanget fisk i det
amerikanske markedet, får vi et prisanslag et sted mellom 70 – 150 kr per kg.
Som redegjort for i kapittel V3.1 vil prisen normalt være en funksjon av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av vill laks
er i stor grad styrt av reguleringene og innsig av laks. Dette taler for at det er en høyere pris enn om det ikke
hadde vært reguleringer, ettersom det er en større knapphet på fisken. Med utgangspunkt i dette resonnementet
er det også grunn til å anta at effekten av innstrammingene i sjølaksefisket i 2021 kan ha hatt en positiv effekt
på prisen. Vi har imidlertid lite grunnlag for å si noe om størrelsen på denne priseffekten.
Samtidig gir fiskets begrensede omfang (sammenlignet med for eksempel produksjonen av oppdrettslaks og
fisket etter viktige marine villfiskarter som torsk, sei og makrell) og betydelige variasjon i fangstmengde for den
enkelte fisker lave insentiver til å bygge ut logistikken på en sånn måte at den potensielle markedsprisen for det
knappe råstoffet blir hentet ut. Med andre ord vil fiskerne i større grad være bundet av regionale markeder, som
gjør at den realiserte prisen blir lavere enn om fisken kunne blitt levert til et større marked. Den samlede
virkningen av disse motstridene effektene er usikker.
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Etter en helhetlig vurdering velger vi å legge vekt på de rapporterte medianprisene fra spørreundersøkelsen. Det
er til syvende og sist fiskerne som selv sitter på den beste informasjonen om hva den relevante markedsprisen
vil være. Selv om det er en del usikkerhetskilder knyttet til disse anslagene, vil det også være mye usikkerhet ved
andre tilnærminger. Det er vanskelig å anslå en riktig prispremie på villfanget laks sammenlignet med oppdrettslaks, ikke minst fordi markedene for villfanget laks vil være forholdsvis regionalt segmenterte, hvor denne
premien kan tenkes å variere betydelig fra region til region. Vi velger videre å se bort fra prisen for bearbeidet
fisk. Vi er klar over at man kan oppnå betydelig høyere priser på bearbeidet fisk, som røykelaks, men har valgt å
se bort fra bearbeidet fisk. Begrunnelsen for dette valget er at fiskerens bearbeiding er en egen økonomisk
aktivitet lenger ut i verdikjeden. Dette er aktivitet som fordrer ytterligere kostnader som i så fall også skal komme
til fradrag. Det er derfor grunn til å tro at bidraget til netto overskudd ville vært neglisjerbart, og dette
understøttes av den relativt lave rapporterte graden av fangst som bearbeides (16 prosent av fangsten). Etter
dette legger vi derfor til grunn en salgspris på 125 kr per kg laks.
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Vedlegg 4 – Nærmere om forvaltningen av sjølaksefisket
V4.1 Forvaltning
Historikk og internasjonalt ansvar
Laksefiske i Norge har en lang historie. Det har vært fisket laks i norske elver siden fisken etablerte seg der etter
siste istid. Lenge foregikk fisket hovedsakelig i elvene, men det har også vært et historisk garnfiske og fiske med
lakseverp på kysten. Fram til midten av 1800-tallet var laksefisket i hovedsak matauk, men utover 1800-tallet
vokste et sportsfiske fram. I 1848 kom den første lakseloven. 31 Kilenota32 kom sannsynligvis til Norge fra Skottland mellom 1840-1850 (NOU 1999: 9), og kilenotfisket vokste mye fra 1860-tallet og utover. Fra 1880 til 1960
var kilenot den viktigste fangstredskapen for laks, og fra 1900 og fram til midt på 1960-tallet var det omtrent
8000-9000 kilenøter i bruk. På begynnelsen av 1960-tallet vokste drivgarnsfisket fram som en mye benyttet
fangstteknikk. Økt beskatning og mer kunnskap om laksebestandene førte til at det fra slutten av 1970-tallet
begynte å vokse fram en mer helhetlig og omfattende regulering av fisket på villaksen.
Det er i dag Klima- og miljødepartementet som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fisket etter
anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjø. Den løpende forvaltningen av fisket har departementet
delegert til Miljødirektoratet. Målsetningen er å bevare og gjenoppbygge bestandene slik at mangfoldet innen
arten sikres og det kan høstes av bestandene. Tidligere var sjølaksefisket relativt lite regulert. Særlig fra 1970tallet og utover har fisket blitt stadig strengere regulert.
Konsesjonsreguleringen av det intensive drivgarnsfisket i 1979, og totalforbudet ti år senere, ble iverksatt fordi
laksebestandene ble vurdert til å være i kritisk dårlig tilstand (NOU 1999: 9). Det har etter hvert også kommet på
plass strengere reguleringer av sjølaksefisket med faststående redskaper. På 1980-tallet ble fiskesesongen stadig
kortere.
Gjennom medlemskap i den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) har Norge anerkjent et ansvar for
å ivareta våre villaksbestander. NASCO ble etablert i 1984 og har som formål å bidra til at ulike laksestammer i
området bevares, gjenoppbygges og styrkes gjennom kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid. Ved opprettelsen ble det vedtatt et generelt forbud mot laksefiske utenfor norsk territorialfarvann (12-milsgrensen).
NASCO fungerer som en plattform hvor medlemslandene lager planer og retningslinjer som skal understøtte
målet om å ivareta laksestammene, og man har blant annet blitt enige om å praktisere en «føre var»-tilnærming
i utformingen av reguleringene. Gjennom Bern- og OSPAR-konvensjonene fattes også vedtak som spiller inn på
den norske lakseforvaltningen.
Fiske med krokgarn fører til mer garnskader og fisker mer på den viktige mellomstore laksen, som ofte er
hunnfisk. Derfor har krokgarn vært forbudt fra Troms og sørover siden 2002 (Miljødirektoratet, 2020).
I 2009 ble Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Rådet har som hovedoppgaver å beskrive bestandsstatusen for laks og trusselnivå, utarbeide
prognoser for innsig av laks og gi råd om beskatningsnivå.

31
32

Gulatingsloven, Frostatingsloven og Christian Vs Norske lov fra 1687 inneholdt også bestemmelser om laksefisket.
Fisketeknikker og fiskeredskaper er nærmere forklart i kapittel 4.3.
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I 2013 ble kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks fastsatt av Miljøverndepartementet. Normen
benyttes som en referanse når statusen til de norske villaksbestandene måles, og er viktig grunnlag for
beslutninger om reguleringen av fisket på villaksen.
Fra 2021 ble det ikke åpnet for fiske i noen av kystregionene sør for Finnmark. Det er fortsatt åpent for et
begrenset fiske i noen fjordregioner.
Viktige endringer i forvaltningen av sjølaksefisket er gjengitt i Boks V4.1.

Boks V4.1

Noen viktige endringer i forvaltningen av sjølaksefisket

1979
-

Konsesjonsordning for drivgarnsfisket innføres. Det tildeles 708 konsesjoner, og hver konsesjon har
begrensning på maksimalt antall garn justert etter bemanning på fartøyene.

1984
-

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) opprettes med Norge som medlem. Ved
opprettelsen ble det vedtatt et generelt forbud mot laksefiske utenfor norsk territorialfarvann (12-milsgrensen).

1989
-

Drivgarnsfiske forbys i sin helhet. Vedtaket ble fattet i 1986, men forbudet effektueres først i 1989.

-

Fiske med faststående redskap begrenses i tid fra 1. juni til 4. august (fra 15. mai i Finnmark).

1997
-

Fiske med krokgarn forbys fra og med Rogaland til og med Troms.

-

Det åpnes for vinterfiske etter rømt oppdrettslaks.

2002
-

Fiske med krokgarn forbys fra og med Østfold til Rogaland.

2007
-

Stortinget utpeker 52 vassdrag som nasjonale laksevassdrag og 29 fjorder som nasjonale laksefjorder.

2009
-

Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) oppretter Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.
Rådet får blant annet i oppgave å gjøre vurderinger av laksebestandene og gi råd om beskatning. Rådene
legger viktige føringer for reguleringen av elve- og sjølaksefiske.

2013
-

Kvalitetsnorm for villaks fastsettes av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) med
hjemmel i naturmangfoldslovens §13. Målet med normen er at den skal bidra til å ta vare på de ville
laksebestandene slik at artsmangfoldet sikres og det produseres et høstbart overskudd.

2021

MENON ECONOMICS

115

RAPPORT

-

Det åpnes ikke for sjølaksefiske i noen av kystregionene sør for Finnmark. Det er fortsatt åpent for et
begrenset fiske i noen fjordregioner.

Kilder: NOU 1999:9, Klima- og miljødepartementet (2021).
Trusler for villaksen
Tilstandsbildet for de norske laksestammene sett samlet er ifølge VRL (2020) at villaksen fortsatt sliter. Rømt
oppdrettslaks og lakselus pekes på som de største truslene mot laksen, men også økt utbredelse av pukkellaks
og kraftreguleringer trekkes fram som utfordringer. Til tross for bedring på viktige områder er antallet norsk laks
i havet mer enn halvert siden 1980- tallet ifølge VRL (2020). Overbeskatning er i liten grad en utfordring i dag på
grunn av effektiv regulering av fisket. I 2019 var 110 av 439 laksevassdrag med gytebestandsmål (dette begrepet
er forklart nærmere lenger ned) stengt for laksefiske.
Lakselus er en parasitt som lever av slim, hud og blod hos laksefisk, og som kan skade fisken (Grefsrud mfl. 2021
og referanser i denne). Skadene kan føre til redusert vekst på fisken, øke risikoen for sykdom og føre til død, både
på oppdrettsfisk og vill laksefisk. Det store antallet oppdrettslaks i åpne merder langs norskekysten fører til at
lakselus oppformeres til et unaturlig stort antall, og har i lang tid utgjort en trussel for de ville laksebestandene.
Sammen med rømt oppdrettslaks vurderer VRL lakselus som den største trusselen for norsk villaks i dag.
Rømt oppdrettslaks er en risiko for villaksen fordi den kan formere seg med villaksen, noe som kan gi en uønsket
effekt på villaksens genetikk (Grefsrud mfl. 2021 og referanser i denne). Antall tilfeller av rømming av laks har
stort sett ligget mellom 30 og 40 hendelser årlig de siste ti årene, med stor variasjon i antall og størrelse på fisken
som rømmer. Det er krevende å avdekke omfanget og konsekvensene av rømminger fra oppdrettsnæringen,
blant annet på grunn av usikkerhet rundt den offisielle rømmingsstatistikken til Fiskeridirektoratet33. Omfanget
avdekkes i dag gjennom målbar grad av genetisk innkrysning. Diserud mfl. (2020) har kategorisert 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks. Statusen fordeler seg slik at i 33,5
prosent av elvene karakteriseres bestanden som svært god, altså at ingen genetiske endringer er observert. 29
prosent av bestandene karakteriseres som moderate, med indikasjon på svake genetiske endringer. 9 prosent
karakteriseres som oransje, som vil si at moderate genetiske endringer er påvist. 28,5 prosent av bestandene
karakteriseres som røde, det vil si at store genetiske endringer er påvist.
Den fremmede arten pukkellaks kan utgjøre en trussel for de naturlige villaksbestandene fordi den kan legge
beslag på de samme gyteområdene som villaksen og konkurrerer om den samme maten som de naturlige
bestandene. Pukkellaksen er en stillehavslaks som har spredt seg til norske laksevassdrag etter at den ble
introdusert i elver rundt Kvitsjøen i Russland fra 1950-årene og fram til omkring år 2000 (Berntsen mfl. 2021).
Pukkellaksen har en toårlig livssyklus, som innebærer at utbredelsen har en toårig syklus med etterfølgende
bunn- og toppår. Den potensielle trusselen fra pukkellaksen har tiltatt i senere tid, med en rekordstor utbredelse
i Norge i 2021. VRL forventer en økende trussel fra pukkellaksen framover. Hvor alvorlige konsekvensene av
utbredelsen av pukkellaks er for villaksen, er ukjent, men det regnes for å utgjøre en økende trussel i takt med
den økende utbredelsen.
Overbeskatning er samlet sett en mindre utfordring for villaksbestandene. VRL mener at fisket nå reguleres
effektivt og hevder derfor at overbeskatning foregår i liten grad. Trusselen er ulik for elvefiske og sjølaksefiske,
ettersom man i større grad har sikkerhet om hvilken bestand man fisker på i elvefisket enn i sjølaksefisket. Vi
kommer nærmere inn på oppbyggingen av reguleringen av fisket i vassdrag og sjøen i neste delavsnitt.

33

https://www.fiskeridirektoratet.no/Akvakultur/Nyheter/2021/usikkerhet-i-rommingsstatistikken-var-nettside [26.08.21]
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Kraftregulering og andre fysiske inngrep utgjør også en trussel mot villaksen. VRL betegner imidlertid dette som
trusler mot laks, men der det ikke er stor fare for forverring av situasjonen. Det pekes på at det går an å
gjennomføre tiltak for å svekke den negative påvirkningen det har for villaksen.
Forvaltningen av laksevassdragene34
Laksefisk har hjemvandring (såkalt «homing»), hvor flertallet av lakseungene som vandrer ut fra en elv finner
tilbake til elva eller regionen der de ble gytt (Keefer & Caudill, 2013). Dette fenomenet ligger til grunn for dagens
regulering av laksebestandene. Hver bestand betraktes som stedegen til det enkelte vassdrag, og derfor etterstreber miljømyndighetene at hvert vassdrag skal ha egne bestemmelser om fisket tilpasset bestandssituasjonen
i det respektive vassdrag.
For å forstå hvordan laksefisket reguleres i praksis er et første viktig begrep det såkalte gytebestandsmålet. Gytebestandsmålet er et mål på hvor mange kilo hunnlaks som skal være i elva under gytesesongen. 35 Det defineres
som mengden hunnlaks (i kilo) som må gyte i elva for at det man kaller elvas naturlige evne til å produsere
laksesmolt skal være fullt utnyttet. Poenget er at hver elv antas å ha en øvre kapasitet på hvor mange laksesmolt
som kan produseres, fordi det ikke er plass og/eller mat til flere, og at produksjon av rognkorn utover dette nivået
ikke vil øke antallet laksesmolt som produseres i elva. Det er hunnlaksen man er opptatt av i gytebestandsmålet,
fordi hunnlaksen produserer rognkornene som sammen med tilgangen til gyte- og oppvekstområder utgjør de
begrensende ressursene. Gytebestandsmålet for den enkelte elv settes ved at elva plasseres i én av fire
forhåndsdefinerte grupper, hvor man har beregnet ulike verdier for hvor mange rognkorn som må til per
kvadratmeter for å oppnå maksimal produksjon av laks. Ut fra kategoriplasseringen og elvas areal defineres
dermed gytebestandsmålet for den enkelte elv. Per 2021 er det satt gytebestandsmål for 439 norske
laksevassdrag.
Med utgangspunkt i gytebestandsmålene settes det deretter et forvaltningsmål for vassdragene. Hensikten med
å sette et forvaltningsmål er overordnet sett at hver gytebestand skal være så stor at bestanden er levedyktig på
lang sikt. Dette er operasjonalisert til et mål om at gytebestandsmålet skal være oppnådd i tre av de foregående
fire årene. Ettersom det er usikkerhet om både gytebestandens størrelse og gytebestandsmålet, anser VRL at
forvaltningsmålet er oppnådd dersom den anslåtte sannsynligheten for at gytebestandsmålet har blitt nådd de
siste fire årene i snitt er 75 prosent eller høyere.
VRL beregner størrelsen på gytebestandene hvert år ved å analysere fangststatistikk og ved hjelp av kunnskap
om beskatningsrater (andelen av laksen som har gått opp i en elv og som avlives i fisket) og størrelsen på hunner
i elva. Dette er en krevende øvelse fordi man ofte ikke har tilstrekkelig data om fangst og ikke minst hvor mange
laks som går opp i elven. Man går bredt ut for å hente informasjon om dette, og baserer seg blant annet på
snorkling, videotelling og lokal kunnskap. Hvis det mangler tilstrekkelig data, hentes en sannsynlig verdi basert
på elvas størrelse, om elva er dominert av små eller store laks og hvordan fiskesesongen var.
Ut fra beregningene av hvor store gytebestandene er hvert år blir det trukket konklusjon om gytebestandsmålet
ble nådd og hvor stort det høstbare overskuddet var. Det er dette overskuddet som det etter naturmangfoldloven § 16 og forvaltningspraksisen kan fiskes på.
Reguleringen av sjølaksefisket

34

Beskrivelsene i dette avsnittet bygger i stor grad på Thorstad og Rybråten (2021).
Alternativt ser man hen til produksjonen av rognkorn, som beregningsteknisk vurderes som direkte sammenlignbare
størrelser under antagelsen om at en hunnlaks har ca. 1450 rognkorn per kilo kroppsvekt.
35
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Sjølaksefisket er underlagt omfattende regulering med utgangspunktet i ønsket om at naturlige bestander av
anadrome laksefisk og deres leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
Laksebestandene reguleres som nevnt i dag etter et prinsipp om at fisken hører til ulike bestander, hvor hver
bestand betraktes som stedegen til sitt vassdrag. Sjølaksefisket foregår i fjordene og langs kysten, hvor laks fra
flere ulike bestander forekommer på samme sted og til samme tidspunkt. Sjølaksefisket kan derfor innebære at
man samtidig fisker på flere ulike bestander. Dette fører igjen til at sjølaksefisket i mange områder har blitt
regulert strengere fordi det i varierende grad inngår fisk fra bestander som er vurdert til å være svake eller
sårbare i fangstene (NINA, 2021). Enkelt sagt kan man si at bestanden som betraktes som svakest/mest sårbar
legger føringer for hvor mye sjølaksefiske som kan utøves. I reguleringen av fisket har Klima- og
miljødepartementet gitt føringer om at det skal legges betydelig vekt på føre-var-prinsippet. I praksis betyr det
at Miljødirektoratet innfører begrensninger når usikkerheten om sårbare bestander kan klare seg er stor.
Med utgangspunkt i dette prinsippet og bestandsvurderingene til VLR, fastsetter Miljødirektoratet nærmere
bestemmelser om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen innenfor ulike forvaltningsregioner. Det settes detaljerte
regler for fisketid og øvrige bestemmelser for fiske innenfor hver forvaltningsregion. Reglene fastsettes per
redskap (kilenot og krokgarn) gjennom Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Tabell V4.1 viser
eksempler på reguleringen av fisket med kilenot for utvalgte forvaltningsregioner i 2021. Miljødirektoratet
foretar hovedrevisjoner hvert 4.-5. år, som innebærer at forvaltningen av alle vassdrag og sjøområder gjennomgås helhetlig.
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Tabell V4.1

Regulering av fisket med kilenot i 2021 for utvalgte forvaltningsregioner

Forvaltningsregion

Beskrivelse – kommuner med
avgrensinger

Fisketid og øvrige bestemmelser for
fiske etter anadrome laksefisk med
kilenot og lakseverp

Østlandet

Kommunene i Vestfold og Telemark, Viken
og Oslo.

Åpnes ikke

Agderkysten

Kommunene i Agder

Åpnes ikke

Indre Rogaland

Bokn (øst for E39), Tysvær (øst for E39),
Vindafjord (unntatt fjordområdene nord
for E134), Sauda, Suldal, Stavanger (øst for
E39), Hjelmeland, Strand, Sandnes, Gjesdal

Malangen/Målselv

Balsfjord (Nordfjorden innenfor Søre
Ansnes), Senja (Malangen innenfor
Tennskjer), Målselv

Kysten av Finnmark

Sør-Varanger (nord for en linje mellom
nordligste nes utenfor Skarvskitfjellet og
Pasviknakken og en linje mellom Bugøynes
og Bøkfjord fyr), Vadsø, Vardø, Båtsfjord,
Berlevåg (utenfor Tanahorn), Gamvik
(utenfor Staurabergan), Lebesby,
Nordkapp, Måsøy, Hammerfest (utenfor
fergeleie Akkarfjord-Kjerringholmen og øst
for Storvikneset), Hasvik, Loppa

15. juli–4. august (man. kl. 18–fre. kl.
18).
All sjøørret skal gjenutsettes.
Unntak: Vindafjordsystemet (nord
for en rett linje fra Tunganes til
sydspissen av Ommundsholmen):
åpnes ikke.
5. jul.–4. aug. (man. kl. 18–tors. kl.
18).
Unntak: Aursfjorden (innenfor en
linje fra veikrysset i Eidebukta til
Aursnes):
5. jul.–4. aug. (man. kl. 18–ons. kl.
18).
8. jun.–15. jun. (man. kl. 18–tors. kl.
18).
16. jun.–21. jul. (man. kl. 18–fre. kl.
18).
Åpnes ikke i 2021 i følgende
områder: Berlevåg, Gamvik, Lebesby
(nord for en linje fra Veidgamneset
til Vardnesodden) og Nordkapp (nord
for ei linje fra Hjellneset til Flatvika).

Kilde: Lovdata

MENON ECONOMICS

119

RAPPORT

T

Menon Economics analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.
Vi er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.
Menon kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, verdsetting, nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign. Vi benytter
forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende akademiske miljøer innenfor de fleste
fagfelt. Alle offentlige rapporter fra Menon er tilgjengelige på vår hjemmeside www.menon.no.
+47 909 90 102 | post@menon.no | Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo | menon.no

