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Forord 
Dette prosjektet er koblet sammen med et NINA-prosjekt som kartlegger røyebestanden i Linnévatn, 

(RIS-ID 10728). Vårt prosjekt (RIS-ID 10726) ble startet for å studere samspillet mellom biologer, lokale 

røyefiskere og Sysselmannen, og for å forstå hvordan Svalbardrøya blir studert, fisket, og forvaltet. 

Hvordan blir egentlig ekspertise om svalbardrøya produsert?  Er det et samspill mellom kunnskapen 

fiskerne har og den kunnskapen som forskerne etablerer? Hvordan etablerer egentlig forskere 

kunnskap? Vi har prøvd å sammenstille ulike kunnskapstyper for å kunne vurdere deres styrker og 

svakheter.  

Sommeren 2017 hadde Mirjam Artmark Aanensen fra SUM, UiO en dobbeltrolle. Hun skulle gjøre et 

samfunnsvitenskapelig studie sammen med Karen Lykke Syse om ulike kunnskapstyper, og samtidig 

arbeide som feltassistent for NINA-forskerne Martin-A. Svenning og Vegard Å. Bergane. I løpet av 2017 

fikk vi både anledning til å gjøre deltagende observasjon av forskere under feltarbeid ved Linnévatn, 

samt intervjue røyefiskere og representanter fra Sysselmannen som har vært involvert i 

røyeforvaltning.  

En tur til Longyearbyens helsestasjon i løpet av feltarbeidsperioden avslørte at Mirjam hadde enda en 

dobbeltrolle å takle – der fikk hun beskjed om at hun ventet tvillinger. Feltarbeidet på Linnévannet ble 

likevel gjennomført uten avbrytelser.  Takk til Mirjam Artmark Aanensen, Vegard Å. Bergane, og 

Martin-A. Svenning for spennende og krevende dager i felt. Takk til Anders Lindseth for enestående 

hjelp og assistanse underveis. Takk til lokalsamfunnet i Longyearbyen, Sysselmannen ved Bjarte 

Benberg, og til slutt, takk til Svalbards Miljøvernfond som har vært uvurderlig for gjennomføringen av 

dette prosjektet. 
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Forside: Linnéelva med fiskefelle nederst i venstre hjørne.  

Foto: Karen Lykke Syse 
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Innledning  
Svalbard er en av Europas siste villmarker, og forvaltningen av øygruppa er derfor høyt prioritert av 

storsamfunnet. Hensynet til det sårbare arktiske miljøet stiller strenge krav til utøvelse av jakt, fiske og 

friluftsliv på øygruppa (jfr. Svalbardloven). Miljødirektoratet 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 strenge restriksjoner for fiske etter svalbardrøye. Fra 2008 ble alle 

bestandene av svalbardrøye prinsipielt sett fredet, og fiske ble kun tillatt i navngitte bestander og med 

særskilte kvotebestemmelser. Samtidig er svalbardrøya viktig for deler av lokalbefolkningen på 

Svalbard, og i tiden da det gikk lange perioder uten fastlandskontakt hadde fisket stor betydning i 

husholdsøkonomien. Selv om mataukfisket har avtatt, har fisketurer fortsatt betydning for friluftslivet 

på øygruppa. Røyefisket gir en kulturell og historisk forankring til den gamle fangstkulturen på 

Svalbard. Fisketurer er en del av årssyklusen, og er blitt en tradisjon både blant enkeltfiskere og innad 

i noen familier (Syse 2010a).  

 

To flotte svalbardrøyer. Foto: Karen Lykke Syse 

Forskere søker nøytrale fakta som forvaltningen kan bruke som beslutningsgrunnlag til sin 

vernepraksis. Likevel viser det seg at kunnskap må forenkles for å være anvendbar, og tilpasses til 

forvaltningsmessige eller politiske beslutninger. Dessuten dannes vitenskap innenfor en bestemt sosial 

kontekst, og i visse sammenhenger blir denne konteksten underkommunisert (Jørstad and Skogen, 

2008, Syse, 2010b). Kritiske refleksjoner er derfor av betydning for både forskere og miljøforvaltere, 

og er blitt en del av miljødiskusjonen på Svalbard som ellers i landet. Lokal økologisk kunnskap, eller 

«Local Ecological Knowledge» (LEK), blir gjerne sammenliknet med vitenskapelig kunnskap og trukket 

frem som et nødvendig tilskudd til miljøforvaltningen, fordi LEK har kontinuitet, er forankret i dagligliv 

ofte nedarvet gjennom generasjoner, og er bygget på hverdagslige observasjoner i lokalmiljøet i 

motsetning til vitenskapelig kunnskap som er mer løsrevet (Huntington et.al., 2004).  Ulike studier har 

sett på fordelene ved å kombinere LEK med vitenskapelig kunnskap for å forbedre forvaltningspraksis 

og å gi et mer helhetlig bilde av lokale økosystemer. LEK kan i så fall bidra til å korrigere og nyansere 



 

4 
 

vitenskapelig basert kunnskap, og i visse tilfeller være et kostnadseffektivt tilskudd til biologiske 

undersøkelser (Silvano, 2009). Andre studier fokuserer på likheter mellom lokal/tradisjonell/urfolks-

kunnskap og vitenskapelig basert kunnskap, fordi de begge tar utgangspunkt i empiriske 

observasjoner, selv om det er ulik kontekst og utgangspunkt for disse (Andersen 2012a). Betydningen 

av lokal økologisk kunnskap innen forvaltningen av svalbardrøye har ikke tidligere vært vurdert, da det 

kun unntaksvis har vært samfunnsvitenskapelig forskning rundt denne arten (Syse 2010a) 

En utfordring ved bruken av LEK innen miljøforvaltningen er at den også er disiplinær, fordi den i mange 

tilfeller både kartlegges og formuleres av samfunnsvitere, og at den – i visse sammenhenger –  

projiseres som et alternativ til naturvitenskapelig kunnskap. Det er et behov for å nærme seg dette 

problemet tverrfaglig, og for at samfunnsvitere opparbeider seg en forståelse av hvordan 

naturvitenskapelig kunnskap om Svalbardrøya i praksis etableres og formidles av naturvitere.   

 

Metode  
Prosjektet har lagt vekt på samfunnsvitenskapelige og kulturhistoriske perspektiver1. I løpet av våren 

2017 og før vi gikk i gang med feltarbeid leste vi oss grundig opp på anbefalt forskningslitteratur om 

Svalbardrøya som offentlige dokumenter, rapporter og forskningsresultater relatert til Svalbardrøye. 

For å forstå Longyearbyen som lokalsamfunn leste vi sekundærlitteratur om Svalbards kulturelle og 

sosiale historie, i tillegg til rapporter og demografisk materiale fra Statistisk sentralbyrå. Dessuten leste 

vi grundig offentlige dokumenter publisert på den offentlige nettsiden ODIN. Etter dette gjennomførte 

vi kvalitative intervjuer med forvaltere, forskere og lokale fiskere.  Intervjuene var viktige for å 

kartlegge ulike former for lokal kunnskap, naturforståelse og virkelighetsoppfatning. Det var ikke  

hensiktsmessig å sette opp forskere og forvaltere i tabellsformat, men fiskerne ble delt inn i to 

aldersgrupper og to erfaringsgrupper (Aanensen 2019). 

 Yngre enn 45 år 45 eller eldre Totalt 

Minst 20 års erfaring  3 7 10 

Mindre enn 20 års 

erfaring 

3  3 

Totalt 6 7 13 

 

Annen del av prosjektet besto av feltarbeid. Sommeren 2017 gjorde vi deltagende observasjon av 

forskere under feltarbeid ved Linnévatn, og intervjuet røyefiskere som tok turen til Linnévatn.  Som 

nevnt i forordet var prosjektet vårt sammenkoblet med et NINA-prosjekt som kartlegger 

røyebestanden i Linnévatn, (RIS-ID 10728) og  masterstudent Mirjam Aanensen hadde en dobbeltrolle 

som feltassistent for NINAs masterstudent fra Vidar Bergane NMBU og seniorforsker Martin-A. 

Svenning fra NINA2. De to masterstudentene fikk opplæring i oppsett av fiskefelle og røkting av rusa, 

samt prøvetaking av fisk av seniorforsker Martin-A. Svenning. Mirjam Aanonsen jobbet også med 

kvalitativ datainnsamling underveis, og opparbeidet seg forståelse for naturvitenskapelig metode 

                                                           
1 Tittel på Mirjam Aanensens oppgave er Fishing for knowledge: The value of expert and local knowledge for 
Arctic Char Management in Svalbard. Den kan lastes ned fra nettsidene til Universitetet i Oslo. 
2 Tittel på Vegard Å. Berganes oppgave er Fiskebiologisk status på sjørøyebestanden i Linnévassdraget; 
bestandsstørrelse, oppvandring og marin diett. Den kan lastes ned fra nettsidene til Universitetet for miljø og 
biovitenskap. 
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gjennom deltagende observasjon fikk en tverrfaglig forståelse av biologiske feltstudier (Chambers, 

1994, Flyvbjerg, 2001, Flyvbjerg, 1998, Syse, 2004, Weiss, 1994). 

 

 

 

Fiskerusa fraktes til Linnéelva. Foto: Martin-A. Svenning 

 

Resultat og diskusjon 
I 2010 ble det rapportert at samarbeidet mellom Sysselmannen og røyefiskerne ikke var optimalt, noe 

som blant annet gjorde seg gjeldende i form av manglende fangstrapportering av Svalbardrøye (Syse 

2010). Prosjektet vi gjennomførte i løpet av 2017 og 2018 søkte ikke å finne svar på hvorfor ulike 

konflikter oppsto, men ville derimot kartlegge hvordan ulike kunnskapstyper blir etablert. Like fullt var 

den en ting som kom tydelig frem i forskningen vår: de tre ulike interessegruppene, bestående av de 

lokale fiskerne, forvaltningen, og forskerne, har ulike mål og interesse for ulike deler av 

Svalbardrøyeforvaltningen. Forvaltningen fokuserer på å beskytte Svalbardrøya i henhold til hva 

forskerne anbefaler, og å finne praktiske løsninger for hvordan dette kan kombineres med et fiske. 

Forskerne er opptatt av røyas livshistorier, dens økologi, og jobber med å etablere denne kunnskapen. 

Fiskerne kan både ha interesse for og kunnskap om Svalbardrøyas økologi og forvaltningsmessige 

utfordringer, men de er i hovedsak interessert i naturopplevelsen rundt det å fiske. Selv om dette kan 

synes selvsagt, er det ikke nødvendigvis selvsagt at detaljer knyttet til hvert av disse perspektivene blir 

forstått på tvers av de ulike gruppene.    

Lokal økologisk kunnskap om svalbardrøye 

Antweiler (1998) forklarer at lokal økologisk kunnskap er knyttet til lokale steder, forankres gjennom 

hverdagslige observasjoner og handlinger, og at kunnskapen som etableres på denne måten ofte deles 

innad i lokalsamfunnet. Imidlertid er mesteparten av den vitenskapelige litteraturen om lokal økologisk 

forskning knyttet til økologiske forhold som lar seg observere, og er kanskje ikke direkte overførbar til 
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forholdene på Svalbard. Svalbardrøya er vanskeligere enn mange andre arter å observere. Den lever 

under ugjennomsiktig smeltevann på svært utilgjengelige steder. En av de viktigste forskjellene på lokal 

kunnskap og ekspertkunnskap er at den lokale kunnskapen akkumuleres over lang tid – ofte over flere 

år. Ti av de tretten fiskerne i vårt studie hadde minst 20 års erfaring med å fiske Svalbardrøye. Fiskerne 

på Svalbard har en unik erfaring innen arktisk fiske – unik fordi det er svært få mennesker som har 

mulighet til eller kunnskap om ulike små og større vann på Svalbard. Derfor er det sannsynlig at fiskerne 

har en viss oversikt og evne til å observere endringer. De sier selv at de har detaljkunnskap om hvor og 

hvordan de bør fiske i henhold til vær, føre og sted. Selv om kunnskapen de besitter ikke kan erstattes 

med forskernes kunnskap, er det vesentlig at man tar den på alvor. Det viktigste funnet vårt knyttet til 

lokalkunnskapen til fiskerne på Svalbard, er nettopp knyttet til lokaliteter. De fleste av fiskerne hadde 

kjent disse lokalitetene over lang tid og kan derfor ha fulgt en utvikling i et vann over tid. Noen av 

fiskerne fortalte også at de har kunnskap om røyebestander i vann som ikke forskerne har studert.  

Ekspertkunnskap om svalbardrøye 

Naturvitenskapelig kunnskap er preget av systematiske observasjoner, et sterilt forskningsmiljø og  et 

mål om å forklare generelle fenomener og prosesser i naturen på en objektiv måte. Det de observerer 

og deres forskningsresultater skal kunne testes og gjenskapes av andre forskere.3 Derfor er laboratoriet 

et ideelt forskningsmiljø – her kan man være systematisk og gjenskape de samme omgivelsene gang 

på gang.  

 

Svalbardrøye bedøves. Foto: Karen Lykke Syse 

Feltarbeidet vi gjorde Linnevatn, hadde elven, elvebredden og Russekeila som laboratorium. Disse 

arbeidsforholdene krever en unik evne og oppfinnsomhet for å tilpasse forholdene til den 

vitenskapelige metoden. Forskningen besto for det meste av telling, måling, og prøvetaking. Store 

sprellende fisk skulle løftes ut av rusa, bedøves forsiktig så de ble håndterbare, måles, veies, merkes 

                                                           
3  Se for eksempel Moses og Knutsen 2012, Ways of knowing sidene 38-39, 49-50. 
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og loggføres. Et bestemt antall fisk ble tatt tilbake til Russekeila for disseksjon. Reagensrørene ble 

oppbevart i trygghet under en av køyene. Russekeila var både hjem og laboratorium under 

feltarbeidsperioden. Her ble fiskenes indre forsket på: hva hadde de spist, hva slags parasitter levde i 

kroppene deres, og hvor mange ganger hadde de klart ferden fra Linnévatn, ned gjennom elven og ut 

i fjorden? Dette kan otolittene eller øresteinene svare på (et balanseorgan i fiskens hode som benyttes 

til å fastslå alderen på fisken), og disse ble forsiktig pirket ut av fiskenes hode og lagt i reagensrør for å 

bli undersøkt siden. Slikt sett kan man si at ekspertkunnskapen er fragmentert. Hver ekspert 

undersøker en bitteliten bit av det store bildet. Kunnskapen bygges lag på lag og bit for bit. Forskerne 

levde med fisken og fiskedeler både innendørs og utendørs. Uansett vær ble rusen sjekket, uansett 

vær ble fiskefellen vedlikeholdt. Alt det praktiske arbeidet knyttet til innsamlingen av data ble dessuten 

gjort med viten og uro om at isbjørn kunne bli interessert i arbeidet, og tiltrukket av lukten. Det 

naturvitenskapelige  feltarbeidet krevde at man var løsningsorientert, svært motivert, og glad i å være 

ute. En vesentlig del av ekspertkunnskapen handlet også om håndlag – at man visste hvordan fisken 

skulle bedøves, holdes, merkes, eller avlives, dissekeres, og hvordan man skulle organisere de ulike 

kroppsdelene, undersøke dem og bygge et nytt lag med kunnskap. Mye av denne kunnskapen handler 

om hva som skjuler seg under vann, under fiskenes skinn, og hvordan de lange linjene rundt 

Svalbardrøya som bestand utvikler seg. Å finne ut av dette krever langtidsplanlegging, 

forhåndsplanlegging, forskningsfinansiering, og samarbeid med både lokale fiskere og lokale 

miljømyndigheter. 

 

Utplassering av rusa. Foto: Karen Lykke Syse 
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Konklusjoner og anbefalinger 
Hva er styrkene og svakhetene til de to kunnskapstypene vi har undersøkt? Lokale fiskere som besitter 

den formelle definisjonen av lokal økologisk kunnskap (LEK) er vanskelig å finne på Svalbard. Svalbard 

defineres ikke som et livsløpssamfunn og har hyppig utskiftning av lokalbefolkningen. 

Forskningsarenaer som Linnéelva og Linnévatn ligger svært langt fra der folk har dagliglivet sitt, så 

«daglige miljøobservasjoner» er sjeldne. Selve svalbardrøya kan ikke observeres med mindre man 

faktisk fanger den. Derfor er det noen parametere som utelukker LEK som et relevant og meningsfullt 

tilskudd til forskning på steder som dette. Like fullt mener vi det går an å integrere en generell lokal 

kunnskap, dersom vi bruker en romsligere definisjon av begrepet. 10 av de 13 fiskerne vi intervjuet 

hadde mer enn 20 års erfaring med fiske på Svalbard. Deres kunnskap om hvordan miljøet hadde 

endret seg over tid hadde kontinuitet, selv om den ikke var nøyaktig registrert. Hypotetiske spørsmål 

de stilte til oss, og som vi konfronterte biologene med, tvang forskerne til å tenke utenfor sine oppsatte 

forskningsspørsmål, og undre seg over «unntak som bekrefter regler».  Noen av spørsmålene fiskerne 

hadde, viste at forskningsresultater og/eller forvaltningens forklaring for hvorfor man har begrenset 

fisket ikke har vært kommunisert grundig nok til fiskerne. Alt i alt synes både forskere, fiskere og 

Sysselmannens miljøvernavdeling å ha en felles forståelse for og verdsettelse av svalbardrøyas 

betydning, som kan danne utgangspunkt for enda bedre samarbeid i fremtiden.  

En måte man kunne kombinert de ulike kunnskapstypene på, er å invitere lokale fiskere til å ta del i 

feltarbeid som feltarbeidsassistenter. Når man arbeider sammen, med felles forståelse av hva målet 

for et bestemt prosjekt er, bygges det ifølge Ruddle og Davis (2011, 2) broer mellom de ulike aktørene. 

Slik kan forskerne trekke inn lokal kunnskap fra fiskerne, og samtidig kan interesserte fiskere lære enda 

mer om svalbardrøya. Denne kunnskapen kan dessuten kanskje utvide fiskernes kompetanse 

ytterligere, slik at de observasjonene de gjør blir enda mer relevante for forskning og forvaltning. En 

fisker med kunnskap og interesse for økologiske perspektiver vil kunne bidra til å bygge kunnskap både 

om svalbardrøya, dens livshistorier og miljø, men også om andre miljøperspektiver på Svalbard. I følge 

en av forskerne har fiskere tidligere deltatt på prosjekter han har vært ansvarlig for, og engasjementet 

deres har vært av svært stor betydning. Dessverre er det sjelden økonomiske rammer for å kunne 

lønne lokale fiskere som feltassistenter, da dette er en jobb studenter ofte knives om, og som har vært 

basert på frivillighet blant både studenter og lokale fiskere tidligere. Kanskje Svalbards Miljøvernfond 

kunne opprettet et feltstipend som kunne avlønne interesserte lokale bidragsytere? På denne måten 

ville man økt muligheten for at kunnskapen de tilegner seg i løpet av en feltsesong forankres i Svalbards 

landskap, og deres viktige bidrag til forskningen ville blitt verdsatt i større grad enn i dag.  
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