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SAMMENDRAG 

Resultater:  

Følgende årsaker har vært utslagsgivende for den manglende fangstrapporteringen av Svalbardrøye. 

Rapporteringsvegring: Det er tre hovedårsaker til den manglende rapporteringen; den har vært upraktisk, 

det er ikke etablert tillit til at røyeforvaltningen er betydningsfull, og det er ikke gitt tydelig nok informasjon 

om hvorfor de strenge fiskekvotene er satt.  

Kulturell motstand: Ikke alle fiskerne ser den umiddelbare nytteverdien av røyeforskningen eller at røya 

trenger vern. 

Legitimitet: Rykter eller faktiske hendelser der forskere eller forvaltningen har opptrådt uheldig får 

konsekvenser for tilliten og dermed legitimiteten til forskere og forvaltning. 

Avmakt: Den lokale kunnskapen blir ikke alltid tatt alvorlig av forvaltere og forskere, og blir ikke 

nødvendigvis integrert i forvaltningsplanene. Fiskerne føler seg maktesløse i møte med ekspertveldet. 

Manglende informasjon: Forskningsformidling om røya har både vært popularisert og publisert, også på 

internett. Likevel er ikke årsakene til at Svalbardrøye bør vernes blitt formidlet grundig nok.  

Miljøgevinst:   

Dette prosjektet har til dels avdekket hvordan lokalbefolkningen forholder seg til de nye fiske- og 

fangstrestriksjonene på Svalbard med fokus på Svalbardrøye. Resultatene som foreligger kan benyttes til å 

tilrettelegge for et bedre samarbeidsklima mellom forvaltning, forskning og de lokale fiskerne. Dette vil 

forhåpentligvis være konfliktdempende, bidra til bedre rapportering av fangst og gi et mer presist bilde av 

det lokale naturmiljøet. Videre har dette prosjektet belyst viktige utfordringer innen naturforvaltning av 

jakt-og fiskbare arter generelt på Svalbard. 

Forslag til tiltak 

1) Undersøke hvorvidt forskerne har hatt nytte av innsamlingen av fiskehoder eller ikke. Dersom det ikke er 

svært gode grunner til å opprettholde denne praksisen, bør innsamlingen av fiskehoder opphøre.  

2) Forklare bedre årsaken til at forskerne anbefaler minste maskevidde 52 mm på fiskegarn, gjerne med en 

liten informasjonsfolder til alle som løser fiskekort. 

3) Forbedre forskningsformidlingen 

4) Utvikle et langsiktig forskningsprosjekt i samarbeid med forskerne og de lokale fiskerne der man tillater 

tilnærmet fritt fiske i et av fiskevannene. Dette vil kunne gi forvaltere, forskere og fiskere svar på hvorvidt de 

lokales fiskepraksis og fiskeuttak faktisk er så avgjørende for bestanden som forskere og forvaltere mener at 

det er, og gi fiskere og forskerne et praktisk svar på hvordan en bestand reagerer på et potensielt hardt fiske. 

Hva er viktig for miljøforvaltningen?  

For å sikre en god forvaltning av jakt- og fiskbare arter er det avgjørende å tilrettelegge for et bedre 

samarbeid mellom lokale jegere og fiskere, forskere og forvaltning.  

Oppfølging  

Sysselmannen kan innkalle til et møte med LJFF og forskere for å diskutere om forslagene til tiltak som 

skisseres over er gjennomførbare eller ikke. 
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BAKGRUNN  
Svalbard er en av Europas siste villmarker, og forvaltningen av øygruppa er derfor høyt 

prioritert av storsamfunnet. Miljøverndepartementet har som mål at ”Svalbard skal 

framstå som et av de best forvaltede villmarksområder i verden, og bosetningene skal 

drives på en miljøforsvarlig måte for å sikre miljø og trivsel”. Hensynet til det sårbare 

arktiske miljøet stiller strenge krav til utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv på øygruppa 

(jfr. Svalbardloven). Direktoratet for naturforvaltning og Sysselmannen på Svalbard har i 

større grad enn tidligere rådført seg med forskere om ulike forvaltningsregimer, og 

lokalbefolkningen må som et resultat av dette forholde seg til ytterligere restriksjoner; 

blant annet for fiske etter Svalbardrøye. Fra 2008 ble alle bestandene av Svalbardrøye 

prinsipielt sett fredet, og fiske blir kun tillatt i navngitte bestander og med særskilte 

kvotebestemmelser. Fangstene må innrapporteres, fisken lengdemåles og fiskehodene 

(for fisk > 25 cm) konserveres og leveres til Sysselmannen. Longyearbyen Jeger og 

Fiskeforening (LJFF) har uttalt at ”regelverket er svært komplisert og begrensende, uten at 

dette nødvendigvis er begrunnet i faktisk behov knyttet til vern av arter” (jfr. brev av 

19.12.2008 til Sysselmannen fra LJFF). 

Det er et mål i norsk naturforvaltning og miljøpolitikk at bestemmelser skal være basert 

på vitenskapelig kunnskap. Forhåpentligvis finner vitenskapen nøytrale fakta som 

politikerne og forvaltningen kan bruke som beslutningsgrunnlag til praksis. Likevel 

viser det seg at det er vitenskapelig usikkerhet knyttet til miljødata som brukes til 

utforming av miljøvernspolitikk og naturforvaltning. Videre kan tolkninger av miljødata 

være ideologisk bestemt1. Det er dessuten sterke bånd mellom vitenskap og politikk. 

Kunnskap forenkles og tilpasses til forvaltningsmessige eller politiske beslutninger. 

Vitenskapen dannes innenfor en bestemt sosial kontekst, og denne konteksten blir i 

visse sammenhenger underkommunisert innen miljøvernet2. Er dette også tilfelle på 

Svalbard? Føre-var prinsippet er et godt eksempel på en kontekstavhengig forvaltning. 

Det er for eksempel lettere å totalfrede en dyreart enn å åpne for jakt eller fangstkvoter 

gjennom kunnskapsbasert forvaltning. I 2008 vedtok Direktoratet for Naturforvaltning 

(DN) å totalfrede Svalbardrøya. På tross av dette, etter innspill fra Sysselmannen og 

forskere, gikk DN med på å tillate fiske med håndredskap i navngitte bestander, og til 

slutt gikk DN også med på å åpne for garnfiske (for lokale fiskere) i visse bestander. 

                                                             

1 BLAIKIE, P. M. 1985. The political economy of soil erosion in developing countries, London, 

Longman. 

2 Se JØRSTAD, E. & SKOGEN, K. 2008. Rødlista mellom vitenskap og politikk: En sosiologisk studie 

av Norsk Rødliste 2006, Oslo, Norsk institutt for naturforskning. Dette studiet tar for seg Rødlista 

som ikke bare et vitenskapelig men også et sosialt skapt produkt. 
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Svalbardrøye er altså siden 2008 blitt kvoteregulert og fangstmetodene er blitt justert 

etter innspill fra forskere og Sysselmannen.  

I april 2009 ble det arrangert et informasjonsmøte mellom forskere, forvaltere og lokale 

fiskere i Longyearbyen. Hensikten med møtet var å informere om Svalbardrøyas unike 

egenskaper, og orientere om utfordringer med hensyn til forvaltning av denne fisken. I 

følge forskerne er Svalbardrøya sårbar for beskatning. Fordi man mangler tilstrekkelig 

kvantitativ kunnskap om den har Sysselmannen, etter påtrykk fra DN og råd fra 

forskerne, besluttet å innføre bestandsrettet forvaltning og Svalbardrøya må derfor 

ifølge forskerne kvotereguleres. Denne typen naturforvaltning er helt avhengig av et 

godt samarbeid mellom lokale fiskere, forskere og forvaltning.  

Erfaringer fra 2008 og 2009 viser at til tross for at lokale fiskere har fått støtte i noen av 

sine krav fra Sysselmannen, har rapporteringen vært mangelfull. I dette pilotprosjektet 

ønsket vi å belyse noen av årsakene til den manglende rapporteringen. Informasjon 

knyttet til forvaltningen av Svalbardrøya vil i tillegg benyttes til å kunne revidere og 

stille relevante spørsmål til naturforvaltningsproblematikk i møte med andre jaktbare 

arter på Svalbard. Dette kvalitative studiet søker ikke å gi et entydig svar på 

spørsmålene som blir stilt i problemstillingen, men vil gi et innspill til forvaltningen. 

Som nevnt hadde de lokale innbyggerne på Svalbard protestert mot det de anså som et 

urimelig krav om totalfredning av Svalbardrøye, og delvis fått medhold gjennom en 

kvoteregulert forvaltning. Til tross for fredning, ble 24 vann åpnet for kvoteregulert 

fangst. Likevel er ikke de lokale fornøyde. Hvorfor ikke? 

KORT OM SVALBARDRØYA 
Det finnes to hovedtyper av Svalbardrøye; stasjonærrøye og sjørøye. Lokale fiskere på 

Svalbard er mest interessert i sjørøya, siden dette er en god matfisk. Stasjonære røyer, 

spesielt de største og eldste fiskene, er ofte sterkt infisert av parasitter og kan ha høye 

forekomster av miljøgifter. Den stasjonære røya oppholder seg i ferskvann gjennom hele 

livssyklusen, mens sjørøya vandrer til havet for å beite om sommeren.  I rundt 200 

innsjøer på Svalbard finnes det stasjonær røye, og i omtrent 20 av disse vannene finnes 

også bestander av sjørøye. I noen av de sistnevnte vannene, spesielt i de nordligste 

vassdragene på øyriket, veksler sjørøya mellom å vandre til sjøen eller holde seg 

stasjonær, trolig avhengig av årlige variasjoner i miljøforhold og klima. Svalbardrøya er 

en svært tilpasningsdyktig art med stor evne til å tilpasse seg arktiske miljøforhold, og 

er den eneste ferskvannsfisken i høyarktiske områder som på Svalbard.  

Fordi det er stor variasjon mellom de ulike vassdragene på Svalbard, fører dette til ulike 

livsforhold for røya, noe som trolig har ført til en viss genetisk variasjon hos 

røyebestandene, både mellom og innen de ulike vassdragene. Forskerne er interessert i 

å beskrive, forklare og forstå de ulike røyestammene, på hvilket tidspunkt disse 

eventuelt skilte lag, hvorvidt sjørøya skiller seg fra stasjonærfisken, hvorvidt de 

storvokste stasjonære kannibalene skiller seg fra de stasjonære smårøyene, samt 
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kartlegge hvorvidt noen av stammevariasjonene kan kategoriseres som underarter 

fremfor stammer. Svalbardrøya er altså interessant fra et biologisk mangfold perspektiv. 

I tillegg til å være interessant som art, viser forskning at det er mulig å måle klimatiske 

variasjoner ved hjelp av fiskens øresteiner. Dette er for så vidt ikke spesielt for 

Svalbardrøya, men fordi Svalbard som arktisk område er viktig med tanke på 

klimaendring, blir røya ekstra interessant: Ved hjelp av øresteinene kan forskerne 

bestemme alderen på røya, beregne årlig tilvekst, finne ut hvilke år den eventuelt har 

vært i havet, og hvilken vanntemperatur den har opplevd gjennom livet (Svenning m. fl. 

2008). Disse dataene kan så sammenstilles med klimatiske forhold i historisk tid og si 

noe om hvilke konsekvenser de antatte klimaendringene vil ha for arktiske økologiske 

systemer fremover. Siden Svalbardrøya er eneste fiskeart i høyarktiske områder, 

representerer den derfor en svært viktig modellart i arktiske områder, som for 

eksempel på Svalbard.      

 

FANGSTRAPPORTERING 
Rapporteringsplikten på fangst av Svalbardrøye står uendret i Forskrift om fiske etter 

røye på Svalbard  i 2008, 2009 og 2010. I følge § 9 Rapporteringsplikt står det at: 

Fangst av fisk på 25 cm og mer rapporteres til Sysselmannen snarest mulig og senest innen 

1 uke etter fiske er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. All 

fangst (uansett størrelse) skal rapporteres, også av fisk under 25 cm og alle fiskehoder av 

røye over 25 cm (merket med garn eller håndsnøre, fangstdato og sted) innleveres snarest 

og senest innen 10. januar påfølgende år. Manglende rapportering kan medføre at 

fiskekort for kommende sesong ikke tildeles. 

På tross av god kontakt mellom Sysselmannen og lokale fiskere har det vært dårlig eller 

mangelfull rapportering av fangstene. Årsakene til manglende rapportering er 

komplekse, og vil diskuteres nærmere i resultatene. 

PROBLEMSTILLING 
Hovedproblemstillingen til dette prosjektet var om den nasjonale forvaltningens (DNs) 

strenge restriksjoner på fiske etter Svalbardrøye hadde ført til en tillitskrise mellom 

Sysselmannen og lokalbefolkningen. I så fall, hva kan man gjøre for om mulig å dempe 

eller løse denne konflikten? Problemstillingen ble brutt ned i seks mer detaljerte 

spørsmål: 

I hvilken grad ser lokalbefolkningen resultatene eller nytteverdien av naturforskningen?  

Er lokal miljøkunnskap tilstrekkelig integrert i den kunnskapsbaserte forskningen og 

forvaltningen?   

Er forskere bestandig uhildede riddere av naturen, eller har forskere også subjektive 

interesser for at naturen skal forvaltes på en bestemt måte?  
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Hvilke vitenskapelige prinsipper, politiske argumenter og praktiske hensyn ligger til grunn 

for den strenge og kvoteregulerte forvaltningen av Svalbardrøya?  

Hvordan formidles den biologiske og forvaltningsrelaterte kunnskapen om røya til 

lokalbefolkningen – som forenklet eller presis vitenskap?  

Hvem formidler eventuelt denne ekspertkunnskapen? Forvaltningen eller forskerne selv?  

 

Ved å bruke Svalbardrøya som utgangspunkt, ønsket vi å belyse de ovenstående 

spørsmål innenfor rammene av en enkelt art. Dette har gitt oss anledning til å refleksivt 

revidere spørsmålene og spisse dem ytterligere til neste del av prosjektet (fase II) som 

også vil ta for seg forvaltningen av rein, rype og gås på Svalbard. Alle spørsmålene over 

er med andre ord ikke besvart i dette pilotprosjektet.  

METODE 
Prosjektet har lagt vekt på samfunnsvitenskapelige og kulturhistoriske perspektiver. For 

å forstå Longyearbyen som lokalsamfunn har sekundærlitteratur om Svalbards 

kulturelle og sosiale historie vært studert og supplert med rapporter og demografisk 

materiale fra Statistisk sentralbyrå. Dessuten har dokumenter publisert på den 

offentlige nettsiden ODIN vært gransket. For øvrig har offentlige dokumenter som 

rapporter og forskningsresultater relatert til Svalbardrøye vært studert. De kvalitative 

intervjuene var ustrukturerte, men intervjuguiden ble utformet med tanke på å kunne 

benytte temabasert tilnærming til analysen. I Fase II av prosjektet vil kvalitative 

intervjuer dessuten suppleres med deltagende observasjon og kvantitative data i form 

av spørrelister som lar seg analysere statistisk. Kvalitative intervjuer med forvaltere, 

forskere og lokale fiskere ble supplert med metodikk av ”Rapid Rural Appraisal” (RRA) 

og ”Rapid Assessment Procedures” (RAP) karakter (Chambers 1994). Bruk av RRA og 

RAP er nyttig for å samle inn store mengder informasjon på kort tid. I motsetning til 

tradisjonelle surveyer åpner RRA/RAP muligheten for å studere et samfunn på en 

holistisk, organisert men likevel fleksibel måte, ved å kartlegge lokal kunnskap, 

naturpersepsjon og virkelighetsoppfatning. RRA/PAP brukes mest av antropologer med 

arbeidsområder i utviklingsland, og har derfor vært tilpasset vestlige forhold. 

Resultatene er delvis sluttet ved å analysere og syntetisere intervjuer med fiskere på 

Svalbard. Ikke alle de intervjuede fiskerne var samstemte i sine uttalelser. Det er likevel 

en syntese av fiskernes stemme som projiseres i rapporten, med de metodologiske 

svakheter dette innebærer. (Chambers, 1994, Flyvbjerg, 2001, Flyvbjerg, 1998, Syse, 

2004, Thagaard, 2003, Weiss, 1994).  
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RESULTATER 
Hovedproblemstillingen til dette pilotprosjektet var om den nasjonale forvaltningens 

(DNs) strenge restriksjoner på fiske etter Svalbardrøye hadde ført til en tillitskrise 

mellom Sysselmannen og lokalbefolkningen. Det er ikke noe entydig svar på dette, da 

forvaltning av jaktbare arter som rein, gås og rype nesten i like høy grad blir referert til 

under samtaler og intervjuer med utgangspunkt i Svalbardrøya. Imidlertid er det tydelig 

at forholdet mellom Longyearbyen Jeger og Fiskeforening (LJFF) og Sysselmannen har 

tilspisset seg, og at forvaltningen av Svalbardrøya har blitt en prinsipiell sak. I brev til 

Sysselmannen fra LJFF av 16. desember 2009, påpeker LJFF det de mener er en 

uforholdsmessig høy administrasjon og ressursbruk i røyeforvaltningen, noe de mener 

er unødvendig sett i forhold til det svært begrensede fisket som faktisk finner sted. De 

illustrerer sitt argument med å sammenstille det innrapporterte fritidsfisket med 

forskningsfisket, og konkluderer med at kvotebestemmelsene, rapporteringskravene og 

årlig revisjon av forskriften er byråkratisk. Avslutningsvis skriver LJFF: ”Til slutt vil vi 

med dette formelt avslutte samarbeidet mellom LJFF og Sysselmannen om forvaltning av 

fiskekort i Isfjorden. Grunnlaget er ikke til stede for denne ordningen og LJFF ønsker å 

avvikle et system som ytterligere kompliserer en kompleks administrasjon. Vi ber 

Sysselmannen heretter om å administrere alle fiskekort både i og utenfor Isfjorden.” Dette 

sitatet tydeliggjør at ikke samarbeidsklimaet mellom forvaltning og lokale fiskere har 

bedret seg, på tross av at det ble pekt på utfordringer allerede etter rapporteringen for 

2008. 

RØYEFISKETS BETYDNING FOR LOKALE FISKERE 
Svalbardrøya er viktig for deler av lokalbefolkningen på Svalbard. Tidligere har fisket 

hatt en stor betydning i husholdsøkonomien, særlig på den tiden da det gikk lange 

perioder uten at lokalbefolkningen hadde kontakt med fastlandet. Røya hadde betydning 

som økonomisk ressurs, og ordet matauk blir særlig brukt av de eldste informantene.  

Med utbedret kommunikasjon til fastlandet har betydningen av matauksfiske avtatt. De 

yngre informantene legger først og fremst vekt på naturopplevelsen som er knyttet til 

fisketurer. Fiske etter Svalbardrøye er en del av årssyklusen, og er blitt en tradisjon både 

for enkeltfiskere og innad i noen familier. Fisketurer fungerer også som sosiale møter 

blant venner og mellom familier. Dette kontrasterer til en viss grad naturopplevelser 

typisk for noen sportsfiskere, som kanskje fokuserer mer på selve spenningen ved fisket 

og ofte praktiserer ”catch and release”. På tross av at røyas betydning for husholdet har 

minsket, kan ikke røyefisket som en spennende naturopplevelse isoleres fra gleden ved 

faktisk å fange fisk. Særlig i et lokalsamfunn som Svalbard har det stor verdi å kunne 

spise selvfanget mat, da dette knytter en form for autensitet til naturopplevelsen. På 

samme måte som gjennom jakta, gir røyefisket en kulturell og historisk forankring til 

den gamle fangstkulturen på Svalbard. Fisket har en sosial betydning, og gode minner og 

historier om fangst og fiske blir gjenopplevd gjennom fiskemåltidet. Samtlige fiskere 

som ble intervjuet har lagt vekt på fisket som en viktig del av friluftslivet.  
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RAPPORTERINGSVEGRING 
Gjennom intervjuene viser det seg at det er tre hovedårsaker til den dårlige 

rapporteringen og til at konflikter har fått grobunn: Først og fremst har rapporteringen 

vært upraktisk. Det ville vært lettere å rapportere dersom man slapp å dra fiskehoder 

hjem, som må oppbevares inntil man får anledning til å levere dem til Sysselmannen. 

Dette tar tid og skaper ergrelse i en travel hverdag, og krever kanskje en spesiell 

interesse for forskning, forskningens resultater, og hva konsekvensene av disse 

resultatene er. Neste hovedårsak til dårlig rapportering er at fiskerne ikke har tillit til at 

røyeforvaltningen er betydningsfull, og ikke bare et ubegrunnet byråkratisk påfunn for å 

begrense fisket. Denne tilliten har ikke alle fiskerne, og noen veier nok opp den 

praktiske nytten ved rapportering mot den praktiske konsekvensen av å la det være. 

Avslutningsvis mener fiskerne også at det ikke er informert grundig nok om hvorfor 

fiskekvotene er satt, på hvilket grunnlag de er utregnet, og endelig, hva fiskernes 

tilbakerapportering egentlig brukes til. I tillegg til disse umiddelbare svarene på hvorfor 

røyerapporteringen er dårlig, finnes det andre forklaringsmodeller som ikke er direkte 

knyttet til forvaltning av Svalbardrøya, og som kom frem som generelle kommentarer til 

forskning på og forvaltning av fisk og vilt på Svalbard.  

KULTURELL MOTSTAND: ER RØYA EGENTLIG VERNEVERDIG? 
Ikke alle fiskerne ser den umiddelbare nytteverdien av røyeforskningen eller at røya 

trenger vern. De har erfart elastisiteten i bestanden gjennom en årrekke, og tror 

forskerne eller forvaltningen krise-maksimerer. Forskning på kulturelle dimensjoner 

rundt naturbruk og naturforvaltningsproblematikk tyder på folk kan føle motstand til 

både forskere, forvaltere og den dominerende holdningen de formidler gjennom sin 

ekspertkunnskap.  Miljøvern og miljøvernere kan dessuten bli oppfattet som symboler 

på sosiale og regionale konflikter, og biologer blir innimellom oppfattet som folk som 

fyrer opp under meningene til ’de grønne’. De to intervjusitatene under illustrerer to 

kontrasterende syn på om røya trenger vern eller ikke: 

Svalbardrøya er det så mye av, og den har en sånn overlevningsevne, at du klarer aldri å 

fiske den opp. Den har samme overlevingsevnen som reka.(Intervju med fisker). 

Ingen klarer å utrydde Svalbardrøya som art, og selv om den skulle bli borte i 10 vann vil 

det fortsatt være 190 vann med Svalbardrøye igjen. MEN dersom det finnes genetiske unike 

varianter i noen av disse vannene, kan disse være tapt for alltid. Videre vet vi at det også 

kan finnes flere genetiske varianter innen samme innsjø og dersom det fiskes hardt på stor 

fisk i disse innsjøene, kan den storvokste genetiske varianten selvsagt gå tapt. Dersom de 

potensielt storvokste genetiske sjørøyevariantene forsvinner i de 5 mest populære 

fiskevanna i noenlunde nærhet til Longyearbyen, vil dette av mange kunne oppleves som 

om at sjørøya på Svalbard var utryddet. (Intervju med forsker). 

Som utsagnene over viser er det ikke full enighet mellom fiskeren og forskeren når det 

gjelder Svalbardrøyas vernestatus. Fiskeren mener kanskje forskeren dramatiserer 
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situasjonen, mens forskeren mener fiskeren forenkler situasjonen. Kanskje fiskeren 

oppfatter situasjonen som enklere enn den er fordi han har valgt å distansere seg fra 

lokal deltagelse i form av informasjonsmøter, eller kanskje ikke forskere eller forvaltere 

har klart å formidle et troverdig bilde av røyas verneverdighet. Kulturell motstand er 

ofte et resultat av frustrasjon og maktesløshet.  Forskeren gir fiskeren til dels rett, men 

nyanserer og presiserer bildet. Sannsynligvis ville det vært mulig å videreformidle 

denne nyanserte kunnskapen, men siden fiskeren viser kulturell motstand og velger å 

tolke en komplisert situasjon relativt endimensjonalt, blir samarbeid mer krevende. Selv 

om det er tegn til en viss kulturell motstand rundt forvaltningen av Svalbardrøye er 

dette bare en av årsakene til at ikke rapporteringen er så god som forvaltningen kunne 

ønske. 

 

LEGITIMITET OG OVERLAPPENDE RINGVIRKNINGER  
Det er tydelig at rykter eller faktiske hendelser der forskere (uavhengig av nasjonal eller 

institusjonell tilhørighet) eller forvaltningen har opptrett uheldig, får konsekvenser for 

tilliten til forskere og forvaltning generelt. Hvis en uheldig situasjon knyttet til forskning 

på Svalbardrein blir dokumentert, kan dette også svekke folks tillit til forskning på 

Svalbardrøye.  På tross av at informantene sier de ikke vil skjære alle over en kam eller 

rette baker for smed, hender det likevel at de gjør det. Historier om forskere eller 

forvaltere som kan ha misbrukt sin posisjon trekkes frem for å illustrere eller 

argumentere mot deres legitimitet. I bladet ”Alt om fiske” fra september 2009 er det en 

lang illustrert artikkel. At forskerne driver ”tvilsom” virksomhet blir antydet både i 

ingressen og i selve brødteksten. ”(…)fisket på Svalbard var kun for forskere, og de 

forskerne han kjente satte garnene sine direkte fra helikoptrene sine” står det svart på 

hvitt, og selv om denne historien neppe har grobunn i virkeligheten, er det tydelig at 

fortellinger som dette preger måten forskere oppfattes på. Likeledes gir internettartikler 

som ”Med fluestang og rifle etter stor-røya i Vårfluvatnet”,3 der en Sysselmannsansatt 

poserer med 23 (!) storrøyer på opptil 5 kilo, de lokale fiskere god grunn til å stille 

kritiske spørsmål.  

AVMAKT 
Selv om lokale fiskere innkalles til informasjonsmøter og blir invitert til å komme med 

innspill til høringsnotater, blir, i følge intervjumaterialet, innspill eller uttalelser fra de 

lokale sjelden tatt til etterretning. Den lokale kunnskapen blir dermed ikke alltid tatt 

alvorlig av forvaltere og forskere, og blir ikke nødvendigvis integrert i 

forvaltningsplanene. Den lokale miljøkunnskapen må dessuten ”oversettes” til 

byråkratiets og forskningens retoriske drakt for at den skal bli tatt i betraktning. Selv om 

                                                             

3 http://www.fiskeguiden.no/fiskeGuiden/login.php?side=VisNye&NewsID=1402 lastet ned 

15.02.2010. 

http://www.fiskeguiden.no/fiskeGuiden/login.php?side=VisNye&NewsID=1402
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det avholdes møter der det er mulig å komme til orde, er det bare de skriftlige kildene 

som blir arkivert i Sysselmannens arkiv. Dette fører til et problem som er spesielt for 

Svalbard: De fleste som arbeider hos Sysselmannen gjør dette på relativt korte 

kontrakter. Nyansatte har det kanskje travelt med å sette seg inn i ny jobb med 

problematikk som kanskje ligger utenfor deres ekspertiseområde. Det historiske 

forløpet til en sak, eller forståelse av de sosiale strukturene i Longyearbyen blir kanskje 

ikke prioritert i slike sammenhenger.  En fisker sa han følte de lokale til stadighet må 

”lære opp” byråkratene. Fordi naturvernskonsulentene forsvinner etter relativt kort tid, 

er det vanskelig å opprettholde en kontinuitet i dialogen med Sysselmannen.  Man kan 

også spørre om den lokale miljøkunnskapen er tilstrekkelig integrert i den 

kunnskapsbaserte forskningen og forvaltningen? På tross av at lokale jegere og fiskere 

blir spurt om assistanse av forskere og forvaltere fordi de har lokal kjennskap til 

Svalbard og har fremkomstmidler som besøkende forskere ikke har, blir ikke deres 

lokalkunnskap etterspurt eller tatt alvorlig i andre sammenhenger. 

 

MANGELFULL FORSKNINGSFORMIDLING  
Forskernes besitter en ekspertkunnskap, og det er tydelig at denne kunnskapen har 

vært videreformidlet når det gjelder Svalbardrøya. Det har vært avholdt 

informasjonsmøter der både Sysselmannen og forskere har vært til stede og informert 

lokale fiskere om både røyas unike genetiske sammensetning og utfordringene rundt 

beskatning av denne fisken. Forskningsformidling om røya har både vært publisert på 

internett og i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar fra Tromsø Museum. Likevel 

er det tydelig at årsakene til at Svalbardrøye bør vernes ikke har blitt formidlet godt nok, 

eller har blitt formidlet slik at den er uklar eller tvetydig for folk uten utdannelse innen 

biologi eller økologi. Dette henger kanskje sammen med hvordan den biologiske og 

forvaltningsrelaterte kunnskapen om røya formidles til røyefiskerne. På den ene siden 

kan det synes som om forskningen er blitt forenklet for å gjøre den tilgjengelig, på den 

annen side har denne forenklingen kanskje resultert i at komplekse sammenhenger ikke 

har blitt formidlet godt nok, eller har blitt helt utelatt. Dessuten tar kanskje forskerne 

det for gitt at komplekse biologiske sammenhenger er kunnskap alle besitter. Muligens 

kan dette forklares med at visse biologiske sammenhenger er implisitte for fagfolk. For 

noen av fiskerne er en røye en røye – uavhengig av hvilket vann den kommer fra. Andre 

fiskere forstår den genetiske variasjonen, men ikke hvorfor denne variasjonen 

nødvendigvis er verneverdig. Noen fiskere forstår både bestandsproblematikken, de 

biologiske sammenhengene, og behovet for vern, men stiller spørsmål til hvorvidt de 

lave fangsttallene som lokal fritidsfangst utgjør egentlig har noen effekt på 

røyebestandene. Imidlertid er det tydelig at det er generell interesse for forskningen, og 

forskningsresultater blir også etterspurt. Dette er fordi de ikke alltid er like lett 

tilgjengelige: 
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Mye av forskningen blir ikke….ja publisert kan det være -  men det blir lite opplyst om at 

det er publisert. Du finner rapportene der og der – du blir bare henvist til noe. Jeg har 

innimellom sett rapporter hvor det står takk til Sysselmannen, takk til LJFF for all bistand 

og sånn men det detter ikke ned i postkassen vår! Det er et sånt konglomerat for å komme 

frem til de plassene hvor det er, selv om det ligger på en nettside må man nesten være 

forsker for å finne det – det er ingen utenfor forskningsområdet som kan finne det. Og så 

sier de ”ja det er publisert der og der” ja men menigmann sitter jo ikke og leter, men vi 

forventer at det blir opplyst om det, det er nesten ingen utenfor forskningsområdet som vet 

om det. Jeg syns det er litt dumt at når du er med å bidrar med noe så…..så bør du også få 

kunnskap om resultater. Ikke sånn at du skal sitte og lete etter det. (Intervju med fisker). 

Forskere og forvaltere har både makt til å definere hva som er verneverdig, og til å 

bestemme hvordan beslutningsgrunnlaget for vernet skal gjøres tilgjengelig for 

allmennheten.  Dersom lokalbefolkningen hadde fått en grundigere forklaring på hvilke 

kriterier som ligger til grunn for bruk og vern av naturressurser på Svalbard, ville dette 

styrket mulighetene for et bedre samarbeid mellom forskere, forvaltere og lokale fiskere 

og jegere. 

 

KONKLUSJON 
Dette pilotprosjektet bekrefter at oppfatning og tolkning av miljøspørsmål styres av 

individuelle kriterier. Selv om det ikke er en tillitskrise mellom Sysselmannen og 

lokalbefolkningen, er det tydelig at interessekonflikten som er avdekket kan få 

konsekvenser utover forvaltningen av Svalbardrøye.  

Naturvitenskapelige forskere og naturforvaltere har et annet utgangspunkt for sitt 

miljøperspektiv, og måler verdien av sitt arbeid på Svalbard på en annen måte, enn det 

de lokale fiskerne gjør. Det kan synes som om forvalterne og forskerne ikke er bevisste 

på dette. De henviser til allmenngyldige prinsipper for hvordan naturen bør forstås og 

forvaltes uten å ta i betrakting at deres forståelse av naturen ikke nødvendigvis er 

allmenngyldig. Dermed overser de at det er ulike interesser, verdier og normer som 

ligger til grunn for bruk og vern av naturressurser på Svalbard, og er heller ikke klar 

over at de selv besitter definisjonsmakten i kraft av sine stillinger. De lokale fiskerne 

føler dermed avmakt og en form for kulturell motstand. De tydeliggjør behovet for 

bedre, mer forståelig og konkret forskningsformidling om Svalbardrøya på andre 

premisser enn dem som hittil er lagt til grunn. Forskerne og forvalternes retorikk 

avpolitiserer forhold som i større grad kunne vært diskutert på lokalplan for å unngå at 

konfliktene tilspisser seg. Forøvrig er det behov for å forenkle fangstrapporteringen av 

Svalbardrøye.  
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MILJØGEVINST 
Dette prosjektet har til dels avdekket hvordan lokalbefolkningen forholder seg til de nye 

fiske- og fangstrestriksjonene på Svalbard med fokus på Svalbardrøye. Resultatene som 

foreligger kan benyttes til å tilrettelegge for et bedre samarbeidsklima mellom 

forvaltning, forskning og de lokale fiskerne. Dette vil forhåpentligvis være 

konfliktdempende, bidra til bedre rapportering av fangst og gi et mer presist bilde av det 

lokale naturmiljøet. Videre har dette prosjektet belyst viktige utfordringer innen 

naturforvaltning av jakt-og fiskbare arter generelt på Svalbard. 

 

FORSLAG TIL TILTAK FOR Å BEDRE RAPPORTERTING 
1) Undersøk hvorvidt forskerne har hatt nytte av innsamlingen av fiskehoder, hva slags 

forskning som har vært utført med denne typen data eller eventuelt hva slags forskning 

som er planlagt med denne typen data. Dersom det ikke er svært gode grunner til å 

opprettholde fremgangsmåten, kan innsamlingen av fiskehoder opphøre. I og med at 

denne typen innsamling er usystematisk og neppe tilfredsstiller andre seleksjonskrav, er 

det tvilsomt om praksisen egentlig er til nytte for forskningen og forvaltningen.  

2) Begrensinger på det antall garn som brukes og hvilke type redskap som er tillatt kan 

opprettholdes, men årsaken til hvorfor man anbefaler minste maskevidde på 52 mm på 

fiskegarn må forklares grundigere, gjerne med en liten informasjonsfolder til alle som 

løser fiskekort. 

3) Det er tydelig at folk flest ser på røye som røye. De genetiske forskjellene hos røye 

innen et og samme vann og vannene i mellom er ikke forklart grundig nok, og dette bør 

presiseres og forklares bedre.  

4) I samarbeid med forskerne og de lokale fiskerne kan man utvikle et langsiktig 

prosjekt der man tillater tilnærmet fritt fiske i et av fiskevannene. Dette kan gi 

forvaltere, forskere og fiskere svar på hvorvidt de lokales fiskepraksis og fiskeuttak 

faktisk er så avgjørende for bestanden som forskere og forvaltere mener at det er. Et 

eksperiment av denne typen vil også kunne gi både fiskerne og forskerne et mer 

praktisk og presist svar på hvordan en bestand over tid reagerer på et potensielt hardt 

fiske. Å åpne et vann på denne måten, og gi de lokale ansvar for forvaltning av sin egen 

naturressurs, ville fordret en gjensidig tillit mellom lokale, forskere og forvaltere slik at 

nøyaktig rapportering finner sted. Det ville også ført til en intern kontroll mellom de 

lokale fiskerne. Fiskerne kunne være delansvarlige for utforming og gjennomføring av 

prosjektet, og problemstillingen kunne formuleres sammen med dem. Prosjektet kan 

evalueres etter en gitt periode, og resultatene kunne integreres i revidert praksis for 

forvaltning av fiskevann på Svalbard. 
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HVA ER VIKTIG FOR MILJØFORVALTNINGEN 
For å sikre en god forvaltning av jakt- og fiskbare arter er det avgjørende å tilrettelegge 

for et enda bedre samarbeid mellom lokale jegere og fiskere, forskere og forvaltning.  

Dette studiet har ikke gått inn i generell praksis av lokal deltagelse innen 

naturforvaltning, men har i større grad pekt på forhold lokale fiskere er misfornøyd 

med. Dette er en konsekvens av pilotprosjektets begrensede omfang. Imidlertid antyder 

intervjuene at de lokale fiskerne på Svalbard i større grad kunne blitt invitert til å delta i 

naturforvaltningen på lokalbefolkningens egne premisser. Kanskje miljøforvaltningen 

kunne kastet ballen tilbake til de lokale, og invitert LJFF til å komme med 

fremtidsønsker for hvordan et optimalt samarbeidsscenario kunne vært?  

 

OPPFØLGING 
Sysselmannen bør i god tid før fiskesesongen starter ta initiativ til et møte med LJFF og 

forskere for å diskutere om forslagene til tiltak som er skissert over er gjennomførbare 

eller ikke.  
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