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TAKK!

‘Båten blir til mens man seiler - vegen blir til mens man går’. Slik er det med de 
fleste prosjekter, også dette. Jeg påbegynte et tre-årig stipend høsten 1991 - året 
etter at Fiskeriminister Munkejord, på et møte med Måløys fylkespolitikere og 
representanter for fiskerinæringen, hadde uttalt: «Vi må punktere 
sjarkromantikken som har vokst fram ved Norges Fiskerihøgskole og 
Universitetet i Tromsø. Romantikken er farlig og kan fort bli en realitet...» 
(Nordlys 26.04.90). Fiskeriministerens uttalelse fikk ikke betydning for min 
videre ferd. Jeg har ingenting imot realistiske romanser. Jeg har imidlertid ikke 
skrevet en romantisk historie. Den fortellingen som utspinner seg i det følgende, 
handler om ressursforvaltning. Ved å trekke på teorier om slik forvaltning og 
materiale om hvordan sjarkfiskere i Troms og Finnmark nytter ressursene, 
diskuterer jeg måter å forstå hvordan vi kan nytte naturressurser, nærmere 
bestemt fiskeressurser, slik at de både varer og gir meningsfulle og lønnsomme 
levebrød.

Da jeg startet arbeidet med avhandlinga, var den båten jeg skulle seile i rimelig 
klar. Jeg visste hvilke undersøkelser jeg skulle utføre, hvilke teorier jeg skulle 
støtte meg til, og jeg visste noe om de konklusjoner som ventet. Etter hvert som 
arbeidet med avhandlinga skred fram, måtte jeg imidlertid gjøre en rekke 
utbedringer i skroget. Kursen har vært den samme underveis, men jeg måtte 
søke havn under reparasjonene. I ei viktig havn har mine veiledere, Bjørn 
Hersoug og Petter Holm, vekselvis vært havnesjefer. Bjørn og Petter er ulike 
kapasiteter. Deres erfaringer stammer fra bygging av ulike båter. Deres råd om 
båtform har vært gode og konstruktive, og jeg er takknemlig for all deres støtte.

Min kjæreste, Terje Brantenberg, bor ikke så langt unna denne havna. Han kan 
også mye om båtbygging, og hans båter ligner verken på Bjørns eller Petters. 
Terjes bidrag til båtens sjødyktighet har vært av stor betydning.

Jeg har også vært innom mange andre havner og fått gode råd om både styring 
av båter, samt båttyper. Ragnar Nilsen, Harald Eidheim, Dona Lee Davis, Bernt 
Aarseth, Jan H. Sundet, Marit A. Hauan, Einar Eythorsson, Peter Ørebech og 
Stein Ame Rånes må få en særlig takk. De har bidratt med faglige råd og 
diskusjoner og også gitt meg mange og nødvendige klapp på skuldrene. Det 
samme gjelder for Zølvi Pedersen, Trude Falch, Rita Sæther, Martin A. 
Svenning, Anne Hjortdahl, Geirmund Vik og min familie; Gerd, Harry, Berit, 
Hugo, Tore og Inger-Lise, og Kari, Kim, Espen og Laila, Jorunn og Jørgen. Alle 
disse har brakt mye godt om bord.



Pål Christensen har gått over sømmene i bauen. Avhandlingen ble mer lesverdig 
etter at han lærte meg noe om denne kunsten. Kapasiteter som Svein Jentoft, 
Ivar Bjørklund, Siri Gerrard, Eva Munk-Madsen, Abraham Hallenstvedt, Arne 
Eide, Ola Flåten og Alf Håkon Hoel fortjener også en takk for ulike diskusjoner 
gjennom årenes løp.

Så gjenstår det bare å takke to. Den ene er Norges Forskningsråd som først 
finansierte stipendet (NAVF-stipend på Nord-Norge-programmet), og som 
senere finansierte to og et halvt år på et prosjekt der jeg fikk anledning til å ta 
om bord mye ekstrautstyr (MAB-programmet). Monteringen av dette utstyret 
tok tid, men det ga overskudd til å fortsette hovedferden. Den andre gruppen 
som skal ha takk er alle de fiskere og fiskerfamilier som har møtt meg med 
velvilje og interesse og delt av sin kunnskap om fisket med meg. Disse kan jeg 
ikke få takket nok.
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1 - INNLEDNING

Bærekraftig utnyttelse av naturressurser regnes som vår tids store styrings
problemer (Brundtlandkommisjonen 1987). Begreper som jorderosjon, 
avskogning, vannmangel og klimagasser vitner alle om uløste oppgaver. På 
tross av stor innsats med sikte på å styre bruken av havets ressurser, har de 
fleste land også vansker med naturgrunnlaget i fiskeriene. FAO (1995a) har 
tallfestet problemet: Ca. 70 % av verdens bestander regnes som fullt ut eller 
delvis overutnyttet.

Det at fiskebestander nedfiskes kan studeres på mange måter. Jeg er ikke opptatt 
av overfiske som et biologisk spørsmål, men vil i stedet fokusere på hvordan 
mennesker bruker fiskeressurser slik at de forsvinner eller sikres for framtidig 
bruk. Det finnes to til dels motstridende samfunnsvitenskapelige teorier om 
hvordan menneskelig ressurshøsting forløper og hvordan høstingen bør styres. 
Jeg gjør nærmere rede for dem under overskriftene ‘Allmenningens tragedie’ og 
‘Revisjonist-perspektivet’. Jeg vil hevde at ingen av teoriene er tilstrekkelige i 
analysen av bruk og forvaltning av ressurser, men at de inneholder sentrale 
elementer det er nødvendig å ta med i diskusjonen om bærekraftig 
ressursutnyttelse. Dette underbygger jeg med empiriske studier av norsk fiske, 
nærmere bestemt tilpasninger blant sjarkfiskere i Troms og Finnmark. Studiene 
av fisket er utført etter retningslinjer gitt i de to teoretiske retningene. 
Avhandlingen inneholder dermed både en empirisk beskrivelse av hvordan en 
gruppe fiskere bruker naturressurser, og en teoretisk diskusjon omkring 
forvaltingssystemer.

‘ Allmenningens tragedie’
Biologen og humanøkologen Garret Hardin publiserte i 1968 en artikkel med 
tittelen «The Tragedy of the Commons» (Hardin 1968). Artikkelen er blitt mye 
sitert av forskere i feltet ressursutnytting og ressursforvaltning, og det er særlig 
en setning som har vært trukket fram:

«Freedom in a commons brings ruin to us all» (Hardin 1968:1244).

Setningen inneholder essensen i Hardins artikkel. Oversatt til norsk, betyr 
utsagnet at frihet, forstått som en individuell frihet til å handle som en vil i 
allmenningen, ødelegger for fellesskapet. Individene ødelegger ikke for 
fellesskapet i ond hensikt. De enkelte individene handler rasjonelt hver for seg: 
Hver og en har interesse i å høste gevinster og forsøker å realisere denne 
interessen. De eventuelle kollektive kostnadene som følger slike handlinger - 
overutnyttelse - har individet ingen insentiver til å ta på seg. Det er rasjonelt å 
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skyve dem over på fellesskapet. Slik vil vi alle handle. Resultatet blir tragisk 
hva angår ressurser som alle har adgang til å benytte seg av, noe Hardin mener 
er tilfellet i allmenninger.

Hardin brukte et eksempel fra ressurshøsting for å illustrere dette. Han sa at en 
bonde ville sette inn ei ekstra ku på fellesbeite fordi gevinsten tilfalt bonden, 
mens kostnadene ved overbeiting kunne deles med alle de andre bøndene som 
brukte beitet. Men Hardin skrev ikke først og fremst om allmenninger og 
naturressursbruk. Formålet med eksemplet, såvel som med metaforen 
‘Allmenningens tragedie’, var å diskutere befolkningsveksten. Han åpnet 
artikkelen med å advare mot en tro på at ny teknologi som ga større 
matproduksjon skulle kunne løse det dilemma at verdens ressurser stadig skulle 
mette flere og flere. Løsningene hadde en helt annen karakter, mente han. 
Menneskets frihet til å handle ødeleggende for fellesskapet måtte begrenses. 
Den allmenne retten til å få barn måtte avskaffes ved en eller annen form for 
tvang. En kunne ikke betrakte problemet som et moralsk spørsmål hver enkelt 
skulle ta stilling til. Det ville føre til at de samvittighetsfulle begrenset sitt 
barnetall, og Hardin mente samvittigheten ville avles ut av befolkningen.

Hardin argumenterte i opposisjon til Adam Smiths tese om at så lenge alle 
handler til beste for seg selv, blir resultatet til beste for samfunnet. Han ville 
illustrere at det som er rasjonelt for den enkelte kan føre til kollektiv tragedie. 
Tragedien ligger i det uunngåelige ved hendelsesforløpet: Folk handler slik det 
er logisk og rasjonelt. Ettersom alle gjør dette vil beitet bli overutnyttet og 
kloden overbefolket.

De løsningsforslag Hardin fremmet for å styre befolkningsutviklingen har ikke 
fått gjennomslag. Men artikkelen om ‘Allmenningens tragedie’, eller den 
forståelse av ressursbruk som ligger i den, har fått stor betydning for 
styringssystemer i ressursbaserte næringer. Den kontroll Hardin etterlyste, betød 
i disse næringene at enten måtte staten lage regler for utnyttelsen, eller så måtte 
ressursrettighetene privatiseres. Mange nasjonale myndigheter har anvendt 
Hardins teorier ved utformingen av forvaltningsløsninger i fisket. Matthews 
(1988) viser til at teorien var bakgrunnen for utformingen av fiskeripolitikk i 
atlantisk Kanada. McMullan (1987:119) refererer til det samme for British 
Columbia. Hardins teori har videre vært viktig, ikke bare for utvikling av 
styringsmodeller for fisket, men også for skogbruk, jordbruk og husdyrhold 
(McCay og Acheson 1987:2). Teorien om ‘Allmenningens tragedie’ utgjør også 
en basisidé i andre sammenhenger hvor det er relevant å skildre menneskelig 
samhandling og motiver for handling. Utsagnets generelle karakter har gitt det 
et stort anvendelsesområde. Det er generelt nok til å anvendes i beskrivelsen av 
så ulike forhold som slavehandel i Afrika (Thomas og Bean 1974), javanesisk 
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rishøsting (Sturgess og Wijaya 1983) og urbane forhold som relasjoner mellom 
ranere og ransofre (Neher 1978)1.

1 Referert i McCay og Acheson (1987:2). For ytterligere referanser på ulike 
anvendelsesområder, se denne, men også Feeny et al. (1990:2) og Ostrom (1990:3).

Til tross for - og kanskje på grunn av - det store anvendelsesområdet har teorien 
mange kritikere. Hovedinnvendingen er at Hardin overser betydningen av at 
mennesker er medlemmer i samfunn. Teorien bygger på forutsetninger om 
begrensete, men allment tilgjengelige ressurser og kortsiktige rasjonelle aktører 
(Berkes 1985, Stillman 1975, Fife 1971). Kritikerne innvender at aktørenes 
mulighet til å handle kortsiktig rasjonelt er begrenset fordi i samfunn er både 
tilgjengeligheten til ressurser og mulighetsområdet for handlinger sosialt 
regulert. Kritikerne mener at tragiske ressursresultat må kvalifiseres nærmere 
med diskusjon av forutsetningene. Teorien er ikke allmenngyldig.

Men på tross av slike innvendinger, har altså Hardin fått mye oppmerksomhet, 
og teorien stor anvendelse, særlig i ressursforvaltningssammenheng. Dette kan 
forklares med utgangspunkt i to forhold: Det ene er at Hardin, gjennom å sette 
lys på styring og aktive inngrep for å løse befolkningsproblemet, ga fart og 
retning til en ressursforvaltingsdiskusjon som allerede var kommet i gang innen 
ulike fagområder. Idéen om at regulering av fisket var nødvendig, ble fremmet 
av biologer allerede ved begynnelsen av århundret (Smith 1994). Biologene 
lanserte ingen gode forslag om hvordan styring skulle foregå. I deres modeller 
manglet et resonnement omkring de sosiale prosessene som fører fram mot 
overfiske. Den manglende analysen av menneskelig adferd var ankepunktet og 
utgangspunktet for økonomenes teori om overfiske, lansert på 50-tallet av Scott 
Gordon. I Gordons teori beskrives fisket i biologiske og økonomiske termer og 
overfisket som logisk resultat av det frie fisket som havet var underlagt (Gordon 
1954, se også Scott 1955, Demsetz 1967). Modellene til biologene, Gordon og 
Hardin ligner hverandre ved at fritt fiske anses å føre til overfiske. Det er 
menneskets søk etter gevinst som tiltrekker for mange aktører til fiskefeltene.

Den andre årsaken til at Hardins teori har fått stor betydning i diskusjonen 
omkring ressursforvaltning, er at den gir et sett av argumenter for inngrep i 
fiskernes virksomheter. Holm (1996a) beskriver framveksten av det han kaller 
‘moderne fiskeriforvaltning’ som en kobling mellom stat og vitenskap der 
vitenskapen har profesjonaliseringsinteresser og staten reguleringsinteresser. 
Statene ønsker å håndtere voksende ressurshøstingsproblemer. Vitenskapen 
bidrar med kunnskapsmodeller som tilsier at forutsigbare resultater er mulig å 
oppnå gjennom statlig styring. Metaforen ‘Allmenningens tragedie’ styrker 
framveksten av en sentralisert og vitenskapsbasert forvaltning. Metaforen sier at 
uregulert fiske gir desimerte ressurser. En statlig byråkratisk 
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forvaltningstradisjon, som henter sine reguleringsløsninger hos en 
framvoksende akademisk fiskeriforskningstradisjon, kan stoppe tragediens 
utfoldelse. Hardins teori møter således en etterspørsel etter allment tilgjengelige 
og lettfattelige argumenter for hvorfor regulering er nødvendig for fellesskapets 
beste.

Metaforens sterke legitimeringkraft illustreres framfor noe ved at den kan 
brukes av både høyre- og venstresida i politisk forstand (McCay og Acheson 
1987:5). Mens reguleringsløsningene på 1970-tallet i stor grad innebar mer 
statlig kontroll, i Norge som i mange andre land, ble 1980-tallet motsatsen ved 
at ideene om privatisering som reguleringsløsning fikk økt gjennomslagskraft 
(McCay og Acheson 1987:xiv). Pålsson og Helgason (1995) og Eythorsson 
(1996) beskriver f.eks. hvordan Island på 80-tallet introduserte omsettelige 
kvoter som løsning på ressurskriser. Tenkningen rundt innføringen av et slikt 
system bygger på samme grunnleggende forståelse av ressursproblematikken 
som den Hardin i sin tid presenterte. Ifølge tilhengerne av omsettelige kvoter vil 
oppstykking av naturressursen i omsettelige enheter organisere den individuelle 
rasjonalitet. Kun de mest lønnsomme enhetene vil overleve i konkurransen. De 
ulønnsomme vil ikke ha råd å kjøpe kvoter, og etter hvert som lønnsomheten 
synker, vil de mindre lønnsomme selge sine retter til de mer lønnsomme. Også 
denne argumentasjonen kan legitimeres ved metaforen ‘Allmenningens 
tragedie’: Fritt fiske gir overutnyttelse, fisket må reguleres. Omsettelige kvoter 
løser ikke bare dette problemet, det gir også en lønnsom næring.

Metaforen kan altså brukes, ikke bare av statlige reguleringsinteresser, 
vitenskapelige profesjonaliseringsinteresser, men også av liberalistiske 
næringsinteresser. Det er således ikke Hardin alene som skal tilskrives 
betydning hva angår metaforen ‘Allmenningens tragedie’ sitt nedslagsfelt. 
Andre fag har utviklet samme type teori, og forkjempere for regulering av 
naturbruk har hatt behov for, ikke bare analyseredskap, men også teoriens 
betydelige legitimerende potensiale.

Teorien har imidlertid blitt imøtegått av samfunnsforskere som kritiserer denne 
forståelse av ressursbruk og forvaltning. Det er særlig teoriens eksplisitte 
forutsetninger om allment tilgjengelige ressurser og kortsiktig rasjonelle aktører 
som har fått oppmerksomhet. Flere forskere har presentert teoretisk funderte 
empiriske beskrivelser der forutsetningene ikke holder, eller må nyanseres. De 
kan sies å anvende Hardins modell analytisk: Med et fokus på forutsetningene 
antas det at en kan si noe om under hvilke betingelser tragedien utløses og når 
den ikke gjør det (Berkes 1985, Brox 1990). McCay og Jentoft (1996) mener 
denne forskningen anlegger et revisjonist-perspektiv. Gjennom å revidere 
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modellens forutsetninger blir den et hjelpemiddel i analysen av 
ressursforvaltning.

‘Revisjonist-perspektivet’
Essensen i Hardins artikkel er at uregulert ressursutnyttelse leder til 
overutnyttelse fordi individet høster gevinsten selv, men deler kostnadene med 
flere. Men Hardin sier noe mer. Ved å bruke begrepet commons i eksemplet om 
beitet til bøndene, et begrep som kan oversettes til det norske fellesbeite, eller 
allmenning, overser han det faktum at det ofte eksisterer institusjoner som 
regulerer bruken av fellesbeiter. Brukerne opptrer ikke i et institusjonsløst 
samfunn. Hovedkritikken mot Hardin er at det finnes få ressurser som er åpent 
tilgjengelig for alle og enhver. Selv om statlige og privatrettslige regler 
mangler, karakteriseres de fleste ressurshøstingssystemer ved at utøverne er 
medlemmer i samfunn. Medlemsskapet gir normative retningslinjer for atferd, 
retningslinjer som innebærer at utøverne er underlagt regler og normer som de 
utfører sine virksomheter i lys av. Ressursbruk kan være regulert selv om 
statlige eller formelle private eiendomsformer er fraværende.

Litteraturen har satt et særlig fokus på ulike eiendomsformer naturressurser er 
omfattet av (Diirrenberger og Pålsson 1987). En klassisk artikkel i så måte er 
Ciriacy-Wantrup og Bishop (1975). De viser til at det å bruke begrepet 
‘commons’ {res communes) og med det vise til ressurser som ikke er underlagt 
noen form for regulering {res nullius), er selvmotsigende. De diskuterer også 
bruken av begrepet ‘property’ og viser til det selvmotsigende i utsagnet 
‘everybody's property is no body's property’. Både ‘property’ og ‘everybody’ 
indikerer institusjoner og eierskap omkring den aktuelle ressurs. Forfatterne 
understreker at fraværet av juridisk anerkjente institusjoner hva angår 
rettigheter til å bruke en ressurs ikke er ensbetydende med fravær av 
institusjoner for ressursregulering. De viser også til at slike institusjoner kan 
være annerledes utformet enn formaliserte moderne reguleringsinstitusjoner. 
Med henvisning til jakt- og samlersamfunn hevder de:

«Obviously, within these societies the structure and function of 
resource-regulating institutions are based on customs, taboos, and 
kinship rather than on formal relations such as legislation and 
court decisions which characterize more ‘advanced societies 
Still, these informal institutions confer the same rights, i.e. equality 
of the right to use for members of the group and exclusion of 
others, as the more modem formal institutions.» (Ciriacy-Wantrup 
og Bishop 1975:717).
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Mens Ciriacy-Wantmp og Bishop ovenfor viser til jakt- og samlersamfunn med 
småskalakarakter og tradisjonell drift, har andre forskere trukket fram at 
rettighetsregulerende institusjoner også eksisterer i kommersielle fiskerier 
(Acheson 1988, Davis 1984, McCay 1980, Berkes 1986). Selv om juridisk 
anerkjente rettsordninger mangler, vil ethvert sosialt system være underlagt 
sosiale og kulturelle regler for adferd. Hovedpoenget er at studiet av 
ressursutnyttelse og hvorvidt den er bærekraftig eller leder til overforbruk, 
krever et fokus på disse sosiale og kulturelle reglene mer enn på manglende 
offentlige reguleringer og manglende privat eiendomsrett. Det at få biologiske 
ressurser er utsatt for fri utnyttelse er de senere årene underbygget i en rekke 
studier, hvorav mange er samlet i artikkelsamlinger som: Ruddle og Achimichi 
(1984), McCay og Achesson (1987), Berkes (1989), Cordell (1989), Pinkerton 
(1989), Ruddle og Johannes (1985, 1989) Bromley (1992), Dyer og 
McGoodwin (1994).

Ett hovedpoeng i disse studiene, der folks samfunnsmessige opptreden står i 
fokus, er at teorien om ‘Allmenningens tragedie’ må nyanseres og revideres. 
Ettersom utøveres handlinger er underlagt samfunnsmessige normer og regler, 
vil havet ikke være tilgjengelig for alle og enhver. Aktørens faktiske mulighet 
til å høste av ressursene er begrenset. Dels vil de være begrenset ved 
rettighetsoppfatninger om hvem som kan høste; uformelle regler og normer 
spesifiserer hvem som har adgang. Dels vil de være begrenset ved at det 
eksisterer oppfatninger om hva som er rett og galt når det gjelder hvordan 
høstingen skal foregå; dette hindrer aktøren i å maksimere gevinster slik Hardin 
formulerer det.

Revisjonistene har argumentert for andre forvaltningsløsninger enn Hardin. 
Mens Hardin foreslo statlige inngrep eller privatisering, er hovedbudskapet her 
at utøverne selv må involveres i forvaltningen av naturressurser. De kan 
involveres direkte ved å få forvaltningsansvar over lokale ressurser og ved at 
den praksis de inngår i og har organisert mellom seg får formell lovbeskyttelse. 
Dette er f.eks. konklusjonen til Feeny et al. (1990), en artikkel der kritikernes 
innvendinger de siste 22 år etter Hardin oppsummeres. Artikkelen konkluderer 
med at Hardins teori er for enkel og deterministisk:

«A new and more comprehensive theory for common-property resources 
must be able to account for sustainable resource management under 
communal-property regimes.» (Feeny et al. 1990:14)

Ifølge revisjonistene kan utøverne selv organisere ressursbruk slik at ressursene 
ikke overbeskattes. Teoriene om desentralisering av formell 
forvaltningsmyndighet har utgangspunkt i revisjonisttradisjonens mange 
empiriske bidrag, og går i to retninger. Ostrom (1990) representerer den ene.
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Hun har lagt vekt på fellestrekk hun mener er sentrale for vellykkete 
utøverbaserte forvaltningssystemer. Med utgangspunkt i noen ‘design- 
prinsipper’ kan nye, eller revitaliserte tradisjonelle forvaltningssystemer skapes, 
ifølge Ostrom. I gitte insentivstrukturer kan folk samhandle på en måte som 
sikrer de biologiske ressursene mot overbeskatning.

Den andre retningen representeres ved Pinkerton (1989) og Jentoft (1989a). 
Den ligner Ostroms modell ved at institusjonelle betingelser for vellykket 
forvaltning påpekes. Den skiller seg likevel fra Ostrom ved i større grad å 
trekke inn staten, men samtidig overlate mer av det konkrete ansvaret for 
utformingen av forvaltningsordninger til utøverne. Utfordringen her er å 
konstruere fornuftige ‘co-management-organer’ hvor utøvere og myndigheter i 
fellesskap utformer regler for ressursutnyttelsen. Fordelene med dette er at folk 
kan bidra med kunnskap om lokale forhold, både hva angår marine og sosiale 
systemer. Videre antas det at med-deltagelse gir mer legitime forvaltningsregler 
og ansvarliggjøring av utøverne.

Begge retningene er opptatt av å utvikle mer kunnskap om marine systemer, og 
særlig av sammenhengen mellom marine og sosiale systemer. Dagens 
fagbiologiske kunnskap på dette punktet anses utilstrekkelig (Smith 1991, 
Wilson et al. 1994). Det vises til at utøvere har detaljert kunnskap om de 
ressurser de bruker, og at deres kunnskap kan bidra på ulike måter til en bedre 
forvaltning av fiskeressurser (Freeman og Carbyn 1988, Freeman 1989a, 1989b, 
Pinkerton 1989, Berkes 1989, Smith 1991, Wolfe et al. 1991, Neis 1992, Inglis 
1993, Dyer og McGoodwin 1994, Wilson et al. 1994, Pinkerton og Weinstein 
1995, Neis og Felt 1995).

Revisjonistene har utviklet og utvidet den vitenskapelige kunnskapsbasen 
omkring menneskers innvirkning på naturressursene. Selv om Hardin og 
revisjonistene representerer motsetningsfylte analyser om hvordan menneskelig 
naturressurshøsting forløper, snakker de begge om samme tema. De snakker om 
adgang til og uttak av ressurser, og hva naturressursene tåler av beskatning eller 
annen menneskelig bruk. Det er sammenhengene mellom disse tre forholdene 
som står til diskusjon i spørsmålet om ressursforvaltning. Hardin postulerer én 
sammenheng. Kritikerne nyanserer hans forståelse. Men motsetningen i synet 
på mulige styringsmodeller er reell. Mens Hardin mener at formelt uregulerte 
ressurshøstingssystemer leder til ressursødeleggelse, mener kritikerne at 
uformelle ordninger tvert i mot gir muligheter for bedre forvaltningssystemer.
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Revisjonismens begrensninger
Revisjonistene har vist at Hardins konklusjon om at den uregulerte 
ressursutnyttelsen har tragiske konsekvenser, bygger på forutsetninger om 
sosiale og kulturelle systemer som bare sjelden oppfylles i praksis. Det sterke 
fokuset på forutsetningene betyr at Hardin og kritikerne legger samme modell 
til grunn for analysen av ressurshøstingen. Forskjellen er at revisjonistene 
nyanserer forutsetningene. McCay og Jentoft (1996) mener revisjonist- 
perspektivet har vært nyttig for å få fram elementer til en allmenn beskrivelse av 
ressurshøsting. Men, i motsetning til Berkes (1985) og Brox (1990), som mener 
Hardins modell kan være nyttig for analytiske formål, mener McCay og Jentoft 
at det å arbeide innenfor de rammer som settes av Hardins teori lett blir en 
tvangstrøye. Når formålet er å forstå og forklare interaksjonen mellom 
menneske og miljø, blir Hardins modell for trang. De kaller 
revisjonistperspektivet for et ‘tynt’ perspektiv i tråd med Geertz (1971) og 
argumenterer for arbeid innenfor et ‘tykt’ perspektiv. De setter et særlig fokus 
på eiendomsrettigheter og oppfordrer til etnografiske beskrivelser av 
ressurshøstingssystemer der eiendomsrettigheter spesifiseres med vekt på 
hvordan de er sosialt, politisk og historisk konstituert.

Jeg slutter meg til de sistnevnte forfatternes forståelse av tidligere forskning 
som revisjonistisk og at de ‘tynne’ beskrivelser har vært nyttige for å bringe 
fram sentrale elementer til forståelsen av ressurshøsting. Jeg vil imidlertid 
fortsette i det revisjonistiske spor, men utvide rammene på en annen måte enn 
det McCay og Jentoft etterlyser. Hardins teori har tre forutsetninger som 
eksplisitt kan formuleres som Berkes (1985) har gjort det:

- Ressursen må være fritt tilgjengelig for alle, dvs. ikke underlagt noen 
form for styring
- Aktørene må maksimere kortsiktig profitt på bekostning av fellesskapet
- Ressursen er begrenset, dvs. utøvemes høsting er større enn naturlig 
reproduksjon

Den første forutsetningen handler om adgang til fisket, den andre om innsats. 
Forutsetning nummer tre handler om det faktiske overfisket, og dette er 
resultatet av adgangs- og innsatsforhold. Det er lett å akseptere en påstand om 
at uregulert adgang til et ettertraktet gode vil føre til stor tilstrømming. Men det 
er hvor stor tilstrømmingen og innsatsen blir som avgjør om resultatet blir 
tragisk. Hvorvidt naturressursene er tilstrekkelige for den høsting utøvere 
utsetter dem for er bl.a. avhengig av hvor mange utøvere som er i virksomhet og 
hvor mye teknologisk kapasitet som settes inn i høstingen. Antallet utøvere kan 
være høyt, men dersom de nytter enkel teknologi som håndsnøre, er det lite 
trolig at det høstes store kvanta. Hvorvidt ressursene tåler et gitt høstingspress 
med håndsnøre er likevel et spørsmål om ressursenes størrelse i forhold til antall 
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deltakere og teknologi. Dermed kan også et så effektivt redskap som trål 
anvendes i fisket uten at ressursene overfiskes dersom naturressursene er store 
og deltakerne få.

Forutsetning nummer tre står i en særstilling. Det er hva ressursen tåler som 
avgjør tragedien, mens de to første forutsetningene sier noe om muligheter og 
drivkrefter i høstingen. Hardin snakker om drivkrefter som leder til for stor 
høsting. Kritikerne av Hardin snakker om ‘bremser’. Ulike forfattere har vist til 
at det finnes eksklusjonsmekanismer som gjør at retten til bruk av en ressurs 
tilhører en nærmere avgrenset gruppe mennesker. Forfattere har også vist at folk 
er opptatt av andre ting enn kortsiktig profitt. Kritikken viser slik til hvordan 
mulighetene og drivkreftene er begrenset i forhold til Hardins postulat. Men det 
finnes få studier som gir gode svar på spørsmålet om bremsene er sterke nok til 
å hindre at det fiskes for mye. Få forfattere har koblet analysen av sosiale og 
kulturelle reguleringsordninger direkte til spørsmålet om hvor mye som fiskes. 
Analysenes manglende kobling mellom høstingsinnsats og -resultat gjør at det 
er forholdsvis enkelt å stille kritiske spørsmål ved revisjonistenes konklusjoner 
om utøveres gode kapasitet med hensyn på det å forvalte naturressurser. 
Ettersom studiene i alt overveiende grad tar for seg småskalasystemer, kan en 
innvende at eksistensen av vellykkete ressurshøstingssystemer skyldes forhold 
som det at ressursen er stor, interessentene er få og at det anvendes enkel 
teknologi i høstingen. Selv om dette riktignok fører til at ressurstragedien 
uteblir i disse tilfellene, kan en stille spørsmål ved om begrepet ‘vellykket 
utøverbasert forvaltning’ egner seg som karakteristikk på slike 
ressurshøstingssystemer.

Det er ‘utøverbasert forvaltning’, nærmere bestemt fiskeressursforvaltning, som 
er avhandlingens tema. Revisjonistene har brakt fram kunnskap om hvordan 
mennesker bruker ressurser, hvordan de opptrer i fisket og hvordan de er 
underlagt både muligheter og begrensninger som har betydning for spørsmålet 
om bærekraftig ressursutnyttelse. Men når koblingen mellom sosiale, kulturelle 
og naturlige systemer mangler, er også informasjonen om ‘bremsene’ har 
sentrale ressursregulerende funksjoner fraværende. En må derfor stille 
eksplisitte spørsmål ved om sosiale og kulturelle handlings- og 
samhandlingsregler faktisk begrenser høstingen. Videre må en spørre hvordan 
høstingen begrenses og hvor ‘sterke’ begrensningene er. Jeg tenker ikke da på 
hvor fort en kan stoppe, men mer på hvilke mekanismer som styrer 
‘bremsefunksjonen’. Er mekanismene av en slik karakter at de virker når 
naturressursene trenger det mest, dvs. ved fare for overbeskatning? Når 
forvaltning av vedvarende bestander er det underliggende tema, er denne 
koblingen mellom sosiale og kulturelle ‘bremser’ og naturlige systemer det 
viktige fokus. I en slik diskusjon spørs det om det er tilstrekkelig å vise til 
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kulturelle og sosiale regler for adgang og innsats og konkludere at Hardin tar 
feil. Riktignok tar han feil. Vi trenger analyser av praksis i ulike 
ressurshøstingstilpasninger. Men vi trenger studier som sier noe mer enn at 
Hardin tar feil. Vi må drøfte hva det betyr for naturressursen at Hardin tar feil. 
Det spørsmål jeg stiller meg er derfor følgende: Det er ført tilstrekkelige bevis 
for at Hardins postulat om drivkrefter på vegen mot overfiske ikke passer alle 
ressurshøstingssituasjoner. Forskerne har vist til at utøveres høsting er 
begrenset, men er dette det samme som at overfiske unngås? Spares fisk 
tilstrekkelig ved de ‘bremsene’ som er beskrevet i litteraturen? Spares fisk på en 
måte som gjør at vi kan snakke om ‘vellykkete utøverbaserte 
forvaltningssystemer’ ?

Disse spørsmålene vil jeg diskutere med bakgrunn i en empirisk undersøkelse 
som jeg vil utføre etter retningslinjer og anvisninger gitt i de to 
samfunnsvitenskapelige teoriene om ressursforvaltning. Hardin og kritikerne 
har satt fokus på relevante spørsmål tilknyttet problemet bærekraftig 
forvaltning: Hvordan er adgangen organisert? Hvilke rettighets- eller 
eiendomssystemer inngår utøvere i? Hvordan forløper innsatsen i fisket? Hva er 
drivkreftene og begrensningene på fiskeinnsatsen? Det å svare på disse 
spørsmålene forteller noe om hvordan høstingen forløper. Det gir informasjon 
om hvordan det fiskes og hvem som fisker, og hvordan folk handler og 
samhandler i fisket. Med et slikt perspektiv kan en presentere en 
høstingsbeskrivelse med informasjon om det jeg vil kalle uformelle 
reguleringer i fisket. Det er slike høstingsbeskrivelser revisjonistene har 
framstilt. Min kritiske innvending til revisjonistlitteraturen er imidlertid at en 
rekke studier mangler en nærmere drøfting av høstingsbegrensende forhold. Jeg 
har formulert innvendingen som noen enkle spørsmål vedrørende hvor effektive 
de uformelle reguleringene er med hensyn på det å spare fisk i tilstrekkelig grad 
til at vi kan snakke om ‘vellykkete utøverbaserte forvaltningssystemer’.
En mer fullstendig presentasjon av avhandlingas problemfokus forutsetter en 
konseptuell diskusjon av begrepet ‘ressursforvaltning’, og mer spesielt et fokus 
på hvordan vi kan diskutere og måle hvorvidt forvaltningssystemer, og spesielt 
uformelle systemer, lykkes med å forvalte naturressurser på en bærekraftig 
måte. Før jeg gjennomfører denne drøftingen vil jeg kort poengtere noen 
grunner til å studere sjarkfisket i lys av de to motstridende teoriene om 
ressursforvaltning.

Hvorfor sjarkfisket?
Torsken er en viktig ressurs for sjarkfiskeme i Troms og Finnmark. 
Forutsetningene, både for Hardins tragedie og revisjonistenes vellykkete 
forvaltning, var til stede i 1980-tallets torskefiske. Formelt var sjarkflåten 



11

underlagt få begrensninger. Adgangen til fisket med båter mindre enn 50 fot var 
kun omfattet av krav om norsk statsborgerskap og krav om å ikke tjene mer enn 
en viss maksimumsinntekt fra annet arbeid enn fiske. Fangstbegrensninger på 
den enkelte båt kom ikke før i 1984, og ble da satt så høyt som 400 tonn, et 
kvantum som ligger langt over det selv de mest ivrige sjarkfiskeme fanger på 
årsbasis. Formelt kan sjarkfisket på 1980-tallet med andre ord karakteriseres 
som et ‘fritt fiske’. De problemer Hardin lanserer skulle dermed være aktuelle.

Ifølge revisjonistene skulle vi imidlertid kunne ha forventninger om at fisket var 
uformelt regulert. Torskefisket skjer i stor grad fra kyst- og fjordbygder, og vi 
må kunne anta - med bakgrunn i det som kritikerne av Hardin har påpekt - at 
fiskere inngår i samhandlingssystemer som påvirker deres høsting. Sjarkfiskere 
forholder seg til samfunnsmessige handlings- og samhandlingsregler. Noen av 
reglene er direkte knyttet til fisket, andre er knyttet til å være menneske sammen 
i videre forstand. Dette legger noen hindringer for ‘tragedieforløpef. 
Sjarkfiskere opererer i småskala- og husholdsbaserte virksomheter. I dette 
ligger andre begrensninger. Det er derfor gode grunner til å studere om det 
finnes uformelle adgangs- og innsatsreguleringer i fisket.

Et annet interessant aspekt ved sjarkfisket er at fisket på torsk nord for 62. 
breddegrad ble formelt regulert i 1990. Med dette møttes det jeg vil kalle det 
formelle og det uformelle reguleringssystem for sjarkfisket. Møtet gir anledning 
til å studere en særlig type endringer: De som oppstår når ulike 
forvaltningssystemer skal tilpasses hverandre. En kan spørre om sjarkfiskemes 
kapasitet til å forvalte ble vesentlig endret fra og med 1990.

Sjarkfisket kan analyseres med et fokus på uformelle reguleringer. Som jeg har 
antydet er det ikke bare spørsmålet om slike reguleringer finnes i sjarkfisket 
som står til diskusjon. Jeg vil også foreta en nærmere drøfting av hvordan 
litteraturen behandler temaet utøverbasert forvaltning. Studien av sjarkfisket gir 
materiale til begge diskusjonene. Hvordan kan vi snakke om sjarkfisket som 
forvaltningssystem, og hvordan kan vi snakke om utøverbaserte 
forvaltningssystemer?

Revisjonistene har brakt fram nyttig kritikk av en tese med paradigme-status på 
andre fagområder. Kritikken har rokket ved fundamenter i etablert vitenskapelig 
kunnskap. Jeg mener imidlertid at det er nyttig og nødvendig å stille noen selv- 
kritiske spørsmål for å utvikle kunnskapen om utøverbaserte 
forvaltningssystemer ytterligere.
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Leserveiledning
Utdypningen av mitt problemfokus følger i neste kapittel. Det gir lite mening 
med en grundig presentasjon av undersøkelsen før denne avklaringen er 
gjennomført. Det kan imidlertid være nyttig med en enkel presentasjon av 
resten av strukturen i avhandlingen: I kapittel 3 redegjør jeg for hvilke båttyper 
og tilpasninger jeg vil studere og hvordan jeg vil gjøre det. De empiriske data 
om sjarkfiskets ulike uformelle reguleringer følger i kapitlene 4 og 5.1 kapittel 
6 drøfter jeg så nærmere hvilke fangstvirkninger en kan knytte til disse 
reguleringene. Med det har jeg tilstrekkelig teoretisk og empirisk materiale for 
diskusjonen om hvordan mine perspektiver på utøverbasert forvaltning kan 
bidra i forståelsen av bærekraftig bruk av naturressurser. Jeg vil imidlertid 
trekke inn erfaringer fra introduksjonen av 1990-reguleringene i drøftingen 
(kap. 7). Fortolkningen av empirisk materiale fra to perioder der sjarkfisket var 
henholdvis uformelt og formelt regulert, nytter jeg så i den avsluttende 
diskusjonen av utøverbasert forvaltning (kap. 8).
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2 ■ RESSURSFORVALTNING; EN BEGREPSMESSIG AVKLARING

For 400 år siden var delfiner et problem for franske sardinfiskere. Når delfinene 
dukket opp på fiskestedene, spredte de sardinene slik at disse ble vanskelige å 
fange. Delfinene vaset seg også inn i gama og ødela dem. Delfinene betød 
dermed lavere fangst og mer kostbar fangst. Fiskerne skrev et brev til paven 
hvor de søkte støtte, og svaret lot ikke vente på seg:

«A Papal Brief has been bestowed... in which it is ordered that the 
matter should be taken in hand by means of prayers in the churches, 
processions, and much fasting. Moreover, the Pope anathematizes this 
vermin, so that, with God’s help, it may perish.» (Pavebrev av 1589, 
referert i Smith 1994:25).

Paven støttet fiskerne, men dette løste ikke delfin-problemet. Smith (1994) 
forteller at delfinen også var et problem 300 år senere. Sardinfiskeme tok i bruk 
andre virkemidler på 1800-tallet. Da søkte man å fiske delfiner for å redusere 
antallet. Måten fisket ble initiert og utført varierte gjennom hundreåret. Først 
ble det betalt en viss sum for hver fanget delfin. Dernest ble det brukt spesielle 
nøter som skulle øke fangsteffektiviteten. Ingen av delene var særlig vellykket. 
Delfinene lot seg ikke fange, de hoppet ut av nøtene. Med disse erfaringene 
rikere, tok fiskerne i bruk nye metoder. De ba myndighetene om en båt med 
torpedoer. Delfinene skulle skytes. Smith skriver at dette nyttet i den forstand at 
skuddene skremte bort delfinene. De skremte imidlertid også sardinene.

I dag er delfiner fredet med bakgrunn i biologisk kunnskap og en politisk 
diskurs som har gjort delfiner til et symbol for miljøansvarlighet. Sardinfisket er 
regulert med begrensninger på fiskernes aktiviteter. I dag er det fiskerne selv og 
ikke delfinene som betraktes som den største trussel mot sardinfisket.

Historien om sardinfisket illustrerer at fisket har vært forvaltet på ulike måter 
gjennom tidene. Definisjonen av problemer, hvilke virkemidler som kan og bør 
tas i bruk og hvem som representerer ekspertisen i spørsmålene, har endret seg. 
De første 300 årene av denne 400-årsperioden var problemet delfinenes beiting 
på sardinene. Slik beiting foregår også i dag, men den er ikke lenger definert 
som et hovedproblem, i alle fall ikke av de ansvarlige myndighetene. Problemet 
i dag er menneskenes bruk av sardiner. Virkemidlene har endret seg fra appeller 
til Gud, via kontroll med delfinbestanden, til kontroll med sardinbestanden ved 
innsatsregulering av fiskernes aktiviteter. Valget av virkemidler er nært knyttet 
til kunnskap om årsak og virkning. Ekspertisen i så måte er også endret 
gjennom perioden. Først var Paven og kirken autoriteten, dernest var det 
fiskerne selv. I dag har fiskerne mindre å si. Sardinen er statens ansvar, og 
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sardinens tilstand er vurdert av biologer med bakgrunn i kompliserte 
vitenskapelige modeller og beregninger.

Målet for deltagerne i disse ulike ressurshøstingssituasjonene har vært å få til et 
fiske på en nærmere definert ressurs. Dette er også utgangspunktet for Hardin 
og revisjonistene sine teorier om ressursforvaltning. Ifølge Hardins teori ville 
kun dagens situasjon kvalifisere for en forvaltningsbetegnelse - det er først ved 
opptattheten av vedvarende ressurser og tiltak for å sikre dette at det drives 
forvaltning. Revisjonistene er også opptatt av bevaringsspørsmål, men deres 
perspektiver åpner for at alle de historiske eksemplene kan betegnes med 
begrepet ressursforvaltning. Dersom det lot seg gjøre å studere hendingene på 
1500-tallet, kunne revisjonistene funnet at naturressursene implisitt var sikret 
gjennom de sosiale og kulturelle reglene som sardinfiskemes virksomheter var 
underlagt på denne tid. Revisjonistene kunne også funnet eksplisitte, men 
uformelle forvaltningsordninger som hadde samme virkning.

Dette tyder på en uenighet om ressursforvaltningsbegrepet som empirisk og 
analytisk kategori. Uenigheten er utgangspunktet for avhandlingens tema: I 
hvilken grad og på hvilken måte driver utøvere ressursforvaltning? Driver 
sjarkfiskeme i Troms og Finnmark slik forvaltning? Jeg vil analysere sjarkfisket 
i lys av Hardins og revisjonistenes forståelse av ressursforvaltning. Kan vi 
snakke om sjarkfisket som et ressursforvaltningssystem?

Revisjonistenes modell tilsier at dette er mulig. Ifølge denne modellen blir 
oppgaven å finne og beskrive de uformelle kontrollmekanismene i dette 
ressurshøstingssystemet. Som jeg var inne på i forrige kapittel, stiller jeg 
imidlertid noen kritiske spørsmål ved revisjonistenes vurderinger av kontrollens 
tilstrekkelighet. De to spørsmålene om utøverbasert forvaltning og 
‘sjarkfiskerforvaltning’ er ikke bare rettet mot en analyse av sjarkfisket. De er 
også knyttet til en nærmere teoretisk drøfting av begrepet ‘utøverbasert 
forvaltning’. Jeg vil problematisere noen forhold i revisjonistenes 
forvaltningsmodell med empirisk materiale fra sjarkfisket.

Diskusjonene krever en nærmere kvalifisering av begrepet ressursforvaltning. 
En må spørre hvilke handlinger og oppgaver som kan knyttes til begrepet, enten 
det er utøvere eller statlige myndigheter som har forvaltningsansvaret. Videre 
må en spørre hvilke institusjoner ressursforvaltning drives gjennom. I 
diskusjonen av dette vil jeg ta utgangspunkt i et empirisk uttrykk som uten tvil 
vil kvalifisere for en ressursforvaltningsbetegnelse, nemlig statlig 
fiskeressursforvaltning. Ved også å se på empiriske uttrykk for utøverbasert 
forvaltning er det mulig å finne et forvaltningsbegrep som kan anvendes 
analytisk. Gjennom å anvende slike empiriske uttrykk som eksemplifiserer 
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henholdsvis Hardins og revisjonistenes forvaltningsløsninger, kan en 
problematisere konfrontasjonen mellom teoriretningene nærmere. Mitt 
utgangspunkt er at det fruktbare med konfrontasjonen ikke er diskusjonen om 
hvem som har ‘rett’, men i stedet hvilken forståelse av ressursforvaltning den 
kan generere.

Statlig og formell fiskeressursforvaltning
Ressursforvaltning må i første rekke sies å være et møtested mellom menneske 
og natur. Det er dels et menneskelig forsøk på å kontrollere og legge under seg 
naturen og dels et forsøk på å kontrollere og disiplinere mennesket i møtet med 
naturen. Det finnes ulike oppfatninger om når mennesket begynte å betrakte seg 
for å være i en form for kontrollposisjon vis-å-vis naturen. Worster (1988) 
mener Columbus’ reise til Amerika satte i gang en prosess som undergravde det 
til da rådende syn på mennesket som prisgitt naturen. Columbus selv oppfattet 
det nye kontinent som like ukrenkelig som alle andre deler av Guds skapelse, 
immun mot menneskelig innflytelse. Likevel bidro oppdagelsen av Amerika, 
sammen med den vestlige kolonialiseringen av andre verdenshjørner, til en 
gradvis endring i synet på naturen. Knapt 300 år etter Columbus’ reise skrev 
Buffon om verdens utvikling som en prosess bestående av flere epoker, der 
mennesket først var prisgitt naturen, men så fristilte seg:

«First, there was a state of wilderness; then savages cleared the land by 
fire and ax; finally, the savages were supplanted by civilized people who 
gave polish and embellishment, creating a work of art out of rudeness». 
(Buffon 1785, sitert i Worster 1988;7).

Worster (1988) mener det er kapitalismens frammarsj og befolkningsveksten 
som er de sentrale drivkreftene i den vestlige ekspansjon og endringen i 
natursyn. Begge deler krevde større produksjon. Reaksjonene på denne 
endringen i bruk av naturen meldte seg imidlertid etter hvert. Worster refererer 
til at en av de som vokste opp i ekspansjonstida, George Perkins Marsh, i 1864 
skrev om:

«..the dangers of imprudence and the necessity of caution in all 
operations which, on a large scale, interfere with the spontaneous 
arrangements of the organic or the inorganic world; to suggest the 
possibility and the importance of the restoration of disturbed harmonies 
and the material improvement of waste and exhausted regions...» 
(Worster 1988:8).

Kort tid etter Buffons hyllest til menneskets kontroll med og ekspansive bruk av 
natur, presenterte altså Marsh en innvending og en skepsis til utviklingen. 
Marsh lanserte tanker om naturens vern. Buffon og Marsh kan representere de 
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motsetninger som også preger dagens bruk av naturressurser. Vekst og vern er 
krefter som drar - og lenge har dratt - i hver sin retning i spørsmålet om 
naturressursanvendelse. I dag er det få som snakker om menneskets bruk av 
natur med begreper som ‘forskjønning’. Den ekspansjon som ble hyllet for 200 
år siden er blitt et problem. Ressurstaket er nådd, dvs. naturressurser står i fare 
for å utryddes ved fortsatt ekspansjon.

Problemet og løsningene har nedfelt seg i de ressursbaserte næringene på ulik 
måte. Smith (1994) viser til at ved slutten av forrige århundre var 
myndighetenes oppmerksomhet omkring fisket knyttet til spørsmålet om 
hvorfor fangstene varierte. Forskerne arbeidet med spørsmålet om ekspansjon 
og bruk. Smith daterer klargjøringen av en vitenskapelig uenighet om vern var 
nødvendig til en fiskerikonferanse i London sommeren 1883. Herfra stammer 
Huxley’s ofte siterte uttalelse om det utømmelige havet:

«... probably all the great sea-fisheries, are inexhaustible; that is to say 
that nothing we do seriously affects the number offish.» (Smith 1994:53)

Marsh sine bekymringer hadde fått feste i fisket ved slutten av forrige århundre. 
Trålfisket var i ekspansjon, og fiskere framsatte påstander om synkende utbytte. 
Huxley representerte ett syn blant samtidas forskere. Det motsatte syn ble 
representert ved Lankester, som deltok på samme konferanse:

«It is a mistake to suppose that the whole ocean is practically one vast 
store-house, and that the place of the fish removed on a particular 
fishing-ground is immediately taken by some of the grand total offish,....» 
(Smith 1994:54)

Forskernes meninger om overfiskeproblemer var altså delte. Vitenskapelig 
kunnskap som kunne underbygge de delte meningene var lite utviklet. 
Konferansen ble avsluttet med en fisker-kongress der det ble konkludert at 
overfiske var et tema som burde utredes nærmere. Forskningen i årene som 
fulgte konsentrerte seg om ulike sider ved overfiske som problem. Noen 
biologer mente at naturen selv kunne manipuleres slik at det kunne 
kompenseres for fisket. Utsetting av kunstig klekket fisk kunne også 
kompensere for naturlige fluktuasjoner. Andre forskere søkte å bestemme 
hvordan fisket innvirket på de biologiske ressursene. Forsøksfiskerier ble 
iverksatt, men det som for alvor ga tyngde til forestillingen om at selve fisket 
innvirket på fiskeforekomstene i havet, var første verdenskrig. 
Rødspettefangstene i Nordsjøen tok seg opp etter krigen. Forskere tok 
utgangspunkt i fangstdata før og etter krigen, og ut fra dette framstod 
rødspettebestanden som doblet i løpet av krigsårene (Smith 1994).
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Konstruksjonen av en forvaltningsinstitusjon
Jeg vil framstille utviklingen av statlig fiskeressursforvaltning som byggingen 
av et hus, eller for å bruke en mer maritim metafor - et naust. Den 
vitenskapelige enigheten om nødvendige reguleringer i fisket betrakter jeg som 
det å stikke ut tomta. Fra nå av konsentreres forskningen om det å modellere - 
ikke om - men hvordan fisket innvirker på de biologiske ressursene. 
Fundamentet i denne viktige beslutningen om hvor naustet skulle stå ble lagt 
ganske tidlig. Byggherrene var både biologer og matematikere. I samarbeid kom 
de fram til en modell der bruk og vern kunne tallfestes nærmere. De 
sammenhengene som inngikk i den matematiske ligningen er enkle og kan 
framstilles som Russel gjorde det i 19312:

2 Russel (1931) sitert i Smith (1994:201).

S2 = Sj + (A + G) - (C + M)

Ligningen er basert på en idé om at fisk opptrer i bestander og at bestander har 
visse karakteristika. Den forteller at bestandsstørrelse i periode 2 (S2) er lik 
summen av forrige periodes bestandsstørrelse (Si) pluss rekrutter (A) og 
individvekst (G), fratrukket det som dør som følge av naturlige årsaker (M) og 
fiske (C). Når jeg kaller dette fundamentet, er det fordi ligningens matematiske 
og lineære framstilling har en sentral betydning for utviklingen av forståelsen 
for sammenhengen mellom sosiale og marine systemer, slik den uttrykkes i den 
statlige forvaltningsmodellen. Ligningen forteller at bruk og vern må ses i 
forhold til hverandre. Vern er en resultatvariabel av bruk. Enhver bruk vil ha en 
gitt effekt på ressursenes framtidige situasjon. Dette er kanskje ikke så 
oppsiktsvekkende. Det er først og fremst det at effekten er modellerbar som får 
betydning for utviklingen av forvaltningskunnskapen. Modellerbarheten gjør at 
størrelsene bruk og vern kan tallfestes dersom en kan finne empiriske uttrykk 
for ligningens parametre. Ved det kan en fastsette bestandsutvikling ved alle 
gitte brukssituasjoner.

Ettersom parametrene er matematiske størrelser gir ligningen også den 
kunnskap at optimalitetsnivå for de ulike parametrene kan modelleres. Dersom 
fisket tilsvarer A + G - M, dvs. dersom fisket er i samme størrelsesorden som 
bestandstilvekst, så vil bestandssituasjonen de to årene være lik. En 
fiskebestand kan altså fungere som en ‘evighetsmaskin’. Dersom en definerer 
bruk i samme størrelsesorden som bestandstilvekst, vil bestanden aldri minke 
noe mer enn den gjorde da fisket første gang satte inn. Ligningen er 
grunnlagsmodellen for tanken om at det finnes optimale og rasjonelle 
tilpasninger i fisket, tilpasninger der fiskerne kan høste maksimalt uten å 
overbeskatte naturessursene, såkalte Maximal Sustainable Yield (MSY).
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Tanken om slike optimale utnyttelsesnivå er besnærende. Modelleringen av 
dem er imidlertid enklere enn det å finne deres tilsvarende empiriske uttrykk. 
Hilbom og Sibert (1988:114) kaller det å finne den bestandsstørrelse som 
realiserer optimale utnyttelsesnivå for det samme som å lete etter «a moving 
mountain top». I den praktiske øvelsen det er å beregne størrelsen og uttaket på 
den norsk-arktiske torskebestanden, søker en verken å finne eller realisere 
MSY. I stedet søker man å holde uttak og bestandsstørrelser på stabile nivå. I 
beregningene om hvordan dette kan realiseres, står grunnmuren, den enkle 
ligningen om sammenhenger mellom sosiale og marine system, sentralt. Det er 
de samme biologiske variable som ligningen viser til som måles. Individvekst, 
rekruttering, naturlig dødelighet og fiskedødelighet må tallfestes. Basert på 
tallfestingen fastsettes fisket som en totalkvote Total Allowable Catch (TAC). 
Biologene gir opsjoner på uttak og bestandsstørrelser, og myndighetene fatter 
de endelige beslutningene om hvor mye torsk som skal høstes kommende år. 
Med vern som resultatvariabel er bruk og vern dermed tallfestet.

‘TAC-forvaltning’ som jeg vil kalle dagens empiriske uttrykk for statlig 
fiskeressurs-forvaltning, kan sies å representere en forenklet modell for 
forståelsen av sammenhenger i marine systemer og hvordan menneskelige 
handlinger - både fiskeres og myndigheters - innvirker. En kritikk mot denne 
metoden for håndtering av naturressurser, er som sagt at det er vanskelig å finne 
empiriske uttrykk for størrelsene. Beregningene gir store usikkerheter (Walters 
1986, Hilbom og Sibert 1988, Smith 1991, Eide 1991, Wilson et al. 1994). 
Individvekst påvirkes f.eks. av biologiske parametre som mattilgang, og 
mattilgangen er underlagt ikke-biologiske parametre som temperatur, 
saltholdighet o.l. En kan søke å måle disse parametrene, men det er vansker 
forbundet med det at ligningen bare modellerer én bestands utvikling. 
Mattilgangen er avhengig av sammensetningen og mengden konkurrenter i 
matfatet. Utviklingen i bestander for hvem ‘vår’ ressurs er føde, spiller også en 
viktig rolle. Slike kompliserte økosystemsammenhenger kan vanskelig fanges 
inn på måter som gjør beregningene av bruk og vern presise. Faktoren naturlig 
dødelighet rommer bestandens samvirkning med andre fiskeressurser og andre 
biologiske forhold som innvirker på dens mulighet til å bli spist. Den rommer 
også ukjente årsaker. Naturlig dødelighet er imidlertid fastsatt som en 
tallstørrelse i modellene og beregningene. Biologene søker å bestemme 
variasjonen og begrepets innhold nærmere, men naturlig dødelighet er en 
‘joker’ i systemet. Sammen med vansker forbundet med målinger av vekst og 
rekruttering, gir dette beregninger med store usikkerheter.

En kan derfor si at grunnmuren har noen sprekker. Biologene arbeider med å 
tette dem, men naustet står ikke støtt. Et uttrykk for dette er de drastiske 
endringene i bestandsprognosene for torskebestanden mot slutten av 1980- 



19

tallet. 1989 blir ofte snakket om som året for ‘torskekrisa’. Det var 
sammenbrudd i torskebestanden. Jeg vil imidlertid reise spørsmålet om begrepet 
‘havforskerkrise’ - eller rettere ‘TAC-forvaltingskrise’ - kan være like 
betegnende. Modellene som havforskerne anvender viste sine svakheter i tida 
før og etter 1989. Aret før ble bestanden overestimert og TAC satt for høyt. 
Anslagene måtte nedjusteres. Det holdt ikke til å bringe bestandens størrelse 
opp igjen, og kvota ble lav også for de neste årene. Med utgangspunkt i at 
beregningene er virkemidler for å skape en stabil bestandsutvikling, må noe ha 
vært galt når slike sammenbrudd plutselig kan oppstå. Noe av årsaken kan ligge 
i modellene - derav begrepet havforskerkrise. Men hovedårsaken må tilskrives 
bruken av modellene. TAC-forvaltningen makter ikke å gi den forutsigbarhet 
den gir inntrykk av å forvalte. Forvaltningskrise er et bedre begrep.

Mange biologer erkjenner svakhetene med TAC-forvaltning, men uttrykker at 
‘det er det beste vi har’. Det er først og fremst i lys av slike utsagn vi må forstå 
statlig fiskeressursforvaltning sine fordeler og ulemper. Biologene hadde 
kanskje bygd en mer solid grunnmur dersom det ikke hadde vært for behovet 
for å få båten i hus før noen forventede vinterstormer satte inn. Med sistnevnte 
metafor refererer jeg til det økende behovet for politiske redskaper til å håndtere 
voksende ressursproblemer dette århundret. Smith (1994) mener dette behovet 
påvirket kunnskapsutviklingen på en uheldig måte. Han avslutter sin 
framstilling av bestandsberegningsteori med Roma-konferansen i 1955. Denne 
konferansen kan betraktes som det å reise naustets vegger. Taket er det ikke 
biologene som legger, men Roma-konferansen er sentral for det reisverk som 
skal holde taket.

Spørsmålet om vern av ressurser stod til diskusjon på Roma-konferansen, og 
Schaefer presenterte en modell for økosystem-sammenhenger, en modell hvor 
ulike faktorer fikk sin plass i flere nivå. På nivå tre plasserte han kompliserte 
miljøforhold som innvirket på biologiske prosesser, som f.eks. øvrige bestander 
og fysiske miljøforhold. Nivå to omhandlet rekruttering, vekst og naturlig 
dødelighet. Disse nivåene innvirket på nivå én, der forhold som fiskeinnsats, 
fangst, bestandsstørrelser og -sammensetning var plassert. Schaefer 
argumenterte for at det ikke var nødvendig å kjenne alle innvirkende forhold i 
nivå to og tre for forvaltningsformål. Han mente gode råd kunne gis uten å 
studere alle sammenhenger detaljert (Schaefer 1956, referert i Smith 1994:330).

Utviklingen gikk i den retning Schaefer hadde pekt ut. Statene hadde behov for 
et symbolsk system som tilsvarte, men forenklet virkeligheten slik at den kunne 
bringes under rasjonell kontroll (Holm 1996a). Den foreliggende kunnskap var 
tilstrekkelig til å vise at fisket innvirket og at virkningen kunne kvantifiseres.
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Smith (1994) mener anvendelsen av det han kaller «Schaefer’s paradigm» har 
begrenset biologenes fokus i kunnskapsutviklingen om marine systemer:

«The idealization of ecological studies and the omission of the fisherman 
as a component of that ecosystem gave credence to very narrow terms of 
reference for fisheries studies.» (Smith 1994:332).

Smith ville kanskje være enig i å kalle Roma-konferansen for stillasbygging i 
spørsmålet om forvaltning av fiskeressurser. Han ville i så fall også slutte seg til 
min metafor om tak-konstruksjoner. Statene hadde ansvaret for forvaltningen av 
fiskerivirksomhetene, men én stat kunne ikke iverksette ensidige tiltak vis-å-vis 
nasjonale fiskere som fisket side ved side med andre nasjoners fiskere og der de 
sistnevnte skulle innordne seg andre, og kanskje mindre restriktive regelverk. 
Holm (1996a) diskuterer hvordan dette ‘allmenningsproblemef ble løst med 
introduksjonen av 200 mils økonomisk sone for kyststatene. Med 200-mila ble 
det mulig å definere ikke bare fiskere, men også fiskebestander som nasjonale. 
Det ble videre mulig for nasjonene å dele bestander med utbredelse i flere lands 
soner. Med denne avgrensingen av fisk og fiskere ble det mulig å anvende det 
verktøy som den forenklete biologiske og matematiske modellen om bruk og 
vern representerte. Det er altså først og fremst politisk at forvaltningsmodellen 
har styrke. Den gjør det mulig å tallfeste bruk og vern, og grensene for 
bestandene og fiskerne gjør det mulig å fordele TAC på den enkelte nasjonens 
fiskere.

Interesser og ressurser
Statlig fiskeressursforvalting handler om mer enn fastsettelsen av størrelser på 
bruk og vern. Forvaltning handler også om fordeling. Med en gitt TAC er 
anvendelsen av fiskekvota et nullsumspill der alle utøverne er spillere. På den 
ene siden skal kvota fordeles på måter som oppleves rimelige og rettferdige. På 
den andre siden skal kvota, eller mer generelt naturressursene, realisere noen 
menneskelig definerte mål. Fiskerne har sine mål med fisket, mål som er knyttet 
til det å realisere levebrød, dvs. både inntekter og meningsfulle arbeids- og 
hverdagsliv. For noen av næringas aktører betyr dette å delta direkte i fisket. 
For andre betyr det å investere kapital i fisket og hente ut profitt som andre 
genererer ved sin arbeidsinnsats. Også myndighetene har mål for 
ressursutnyttesen, mål som er definert på vegne av fellesskapet. I dag er 
hovedmålene hensyn som bosetting, arbeidsplasser, lønnsomhet og ressursvern 
(St.meld. nr.58 (1991-1992))3. Beslutninger om fisket skal ses i forhold til disse 
målene.

3 Fram til 1980-tallet stod kun tre mål på den fiskeripolitiske dagsordenen. Målet om 
lønnsomhet ble trukket inn i St.meld. nr. 93 (1982-1983).
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Målrealiseringen innebærer vanskelige avveininger og krever kunnskap om en 
rekke faktorer som biologenes enkle modell om sammenhengene mellom 
marine og sosiale system ikke inneholder. I det å bringe fram kunnskap om 
dette, deltar utøvere som interessegrupper. Norges Fiskarlag er hovedorganet 
for organisering av fiskernes interesser. Laget har både regionale og lokale 
underavdelinger, og organiserer ulike grupper kyst- og havfiskere. De ulike 
interessene preger organisasjonen og gir lagets beslutninger preg av 
kompromiss (Hoel et al. 1991, Hersoug og Rånes, 1997)4. Utøverne deltar i 
fordelingsprosessen og søker å påvirke definisjonen av ressurser og bruken av 
dem. Et eksempel på dette kan hentes fra forvaltningen av loddefisket. Etter at 
loddefisket hadde vært stanset siden 1986, ble det i 1991 åpnet for å fiske ei 
kvote på 850 000 tonn i vinterloddefisket. En del kystfiskere protesterte 
gjennom lokale fiskarlag og media. De mente loddebestanden ennå var for svak 
til å tåle et fiske. Meningene fikk ikke oppslutning i det nasjonale fiskarlaget og 
fikk dermed liten politisk slagkraft. De kunne også avfeies som 
interessehevding. Kystfiskerne fisket ikke lodde selv, de ønsket kun at den 
torsken de fisket skulle ha bedre mattilgang.

4 En del kystfiskere meldte seg ut av laget på slutten av 1980-tallet. De hevdet at Norges 
Fiskarlag ikke talte kystfiskernes sak i tilstrekkelig grad. Noen gikk sammen og dannet Norges 
Kystfiskarlag som en særlig organisasjon for kystfiskerinteresser. Kystfiskarlaget har 
imidlertid ikke fått samme status som Norges Fiskarlag. Det er først og fremst sistnevnte 
organisasjon som myndighetene forholder seg til.

Med referanse til sistnevnte diskusjon kan en bringe inn samfunnsforskemes 
posisjon i statlig fiskeressursforvaltning. Samfunnsforskere diskuterer den 
menneskelige bruk av ressurser nærmere. Biologene har et fast sete ved 
diskusjonsbordet om hva som skal være de nasjonalt bestemte størrelsene på 
bruk og vern. En rekke biologer har det som sin oppgave å kartlegge grunnlaget 
for neste års TAC. Ressurskartlegging er rutine, og det avsettes årlig store 
midler for dette formålet. Samfunnsforskerne har ikke den samme sterke 
posisjonen. Myndighetene kan etterspørre ulike utredninger som f.eks. 
konsekvensanalyser fra de øvrige vitenskapene, men samfunnsfagene har intet 
fast sette i forvaltningen. Utredningene etterspørres fra enkeltaktører ved ulike 
forskningsinstitusjoner.

Samfunnsfagene har imidlertid lansert teorier om optimalitetsnivå for bruk. 
Økonomene har tatt utgangspunkt i biologenes modell og særlig i 
optimalitetsbetraktningene. De har satt inntekter og kostnader inn i modellen, 
utført flere matematiske øvelser, og kommet fram til et økonomisk 
optimalitetsnivå, Maximum Economic Yield (MEY). Økonomenes modell 
innebærer at den optimale tilpasningen mellom bruk og vern skjer ved et lavere 
utnyttelsesnivå enn det biologenes modell tilsier. De øvrige samfunnsfagene 
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søker å utvide komponenten bruk med noen kvalifiserte beskrivelser av hvordan 
bruk foregår og hva som er menneskelige mål og formål med bruk. Disse 
samfunnsfagene har ikke oversatt sine analyser så direkte inn i biologenes 
modell som økonomene, men et lignende begrep, Maximum Social Yield 
(MScY), er lansert for å illustrere og understreke ressursbrukens sosiale 
karakter.

En viktig forskjell mellom biologisk og annen vitenskapelig kunnskap sin 
posisjon og funksjon i statlig fiskeressursforvaltning, er at biologene har et 
autorisasjonsorgan der man blir enige om hva som skal gjelde som offisiell 
kunnskap. Modeller er gjenstand for faglige diskusjoner, men på årsmøtene i 
International Council for Exploration of the Sea (ICES) godkjennes den 
kunnskap som ligger til grunn for fastsettelsen av biologenes 
ressursforvaltningsforståelse, dvs. hvordan de mener bruk og vern best ivaretas. 
Samfunnsfagene er gjeme uenige om hva som er optimal bruk av ressurser, og 
selv om kunnskap også her autoriseres i vitenskapelige tidsskrifter, har den ikke 
som den biologiske, et felles organ der optima sanksjoneres.

Dette kan være en delforklaring på hvorfor ikke samfunnsfagenes 
optimalitetsbetraktninger har fått et solid fotfeste innenfor 
‘statsforvaltningsnaustef. En annen viktig forklaring er at biologenes kunnskap 
er enklere å håndtere i en byråkratisk styringsmodell. Det er usikkerheter 
knyttet til alle vitenskapsgrenenes framstillinger av optima. Den biologiske 
kunnskapen har imidlertid et skinn av å være nøytral og objektiv. Det er dermed 
mindre potensiale for konflikt. Objektivitets-statusen kan bl.a. knyttes til det at 
fisk i liten grad kan protestere på den kunnskap som frambringes. Problemene 
som er knyttet til biologenes modeller er ikke så lett å få øye på som i de andre 
vitenskapelige modellene. Aktørene i næringa er heterogene, interessene mange 
og ulike, og - i motsetning til fisk - så kan de snakke om sine interesser. Det 
som er optimalt for en gruppe kan være katastrofalt for en annen, og slike 
‘økosystemsammenhenger’ kan i liten grad overses i de samfunnsvitenskapelige 
modellene.

I tråd med resonnementet om at biologenes kunnskap er hva formelle 
forvaltingsregimer har hatt bruk for, må en legge til at de forførende 
tallstørrelsene som biologenes modell gir, lenge var tilstrekkelige i 
forvaltningssammenheng. Det er først når uforutsette kriser dukker opp, dvs. 
når biologenes modell viser sin feilbarlighet, at spillerommet for andre 
vitenskaper utvides. Torskekrisa’ i Norge5, og lignende kriser andre steder i 
verden, gir legitime argumenter til spørsmålet om det er mulig å ha båter i et 
naust med store sprekker i grunnmuren. Skal vi fortsette å reparere på muren, 

5 Eller ‘forvaltningskrisa’ jfr. diskusjonen side 20-21.
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eller skal vi rive og bygge nytt? Hardin-skolen og revisjonistene er som som 
sagt uenige om dette. Tilhengere av Hardin vil drive og driver stadige 
reparasjoner, mens revisjonistene kan sies å ville rive - i alle fall deler av 
naustet. De mener det er noe galt med konstruksjonen. Dette begrunner de med 
at det finnes andre, og bedre måter å berge båtene på enn å ta dem inn i det 
eksisterende naustet. Revisjonistene er altså ikke uenige i at forvaltning skjer og 
er nødvendig. Det er hvordan det drives og bør drives som er uenigheten 
mellom Hardin og revisjonistene. Det særlige empiriske uttrykket - statlig 
fiskeressursforvaltning - kan imidlertid anvendes som grunnlag for noen 
generelle kriterier for hva et forvaltningsbegrep må romme, kriterier som også 
revisjonistenes modeller langt på vei inneholder.

En generell ressursforvaltningmodell
Statlig fiskeressursforvaltning handler om å fastsette størrelsesordenen på uttak, 
samt å utvikle legitime og virksomme fordelingssystemer for definering av 
naturressurser og utøvere og fordeling av ressurser mellom dem. I mer generell 
forstand kan en si at statlig forvaltning er en interessediskusjon omkring 
hvordan naturen skal oppfylle noen menneskelige mål. De menneskelige 
målene er mange og ulike, ettersom aktørene har ulike interesser. Det sentrale i 
diskusjonen rundt bærekraftig ressursutnyttelse er imidlertid at det er naturen 
som er grunnlaget for å realisere disse målene.

Forvaltningsbegrepet henspiller på det å styre og håndtere noe i forhold til mål, 
og med referanse til økende problemer med desimering av ressurser, må 
sikringen av naturgrunnlaget regnes som et sentralt mål for ethvert 
ressursforvaltningssystem. Men det er først og fremst for å kunne realisere 
menneskelige mål at naturgrunnlaget skal sikres. Målet er ikke å generere store 
biologiske bestander for sin egen del, men for å sikre den menneskelige 
aktiviteten som er knyttet til bruken av ressurser.

Det er viktig å understreke at ressursene, eller naturgrunnlaget, er nærmere 
definert gjennom bruk, jfr. loddefiskediskusjonen ovenfor (side 23). Noen 
sjarkfiskere ønsker at lodda skal svømme i havet og være føde for en annen 
ressurs, torsken. Loddefiskerne ønsker selvsagt å fange lodde. Ressurser kan 
altså gi levebrød på flere måter. Clark (1973) har vist at det også kan være 
lønnsomt å fiske ned en ressurs. Holder vi oss til loddefisket, kan en si at 
avhengig av rentenivået kan avkastningen i finanssektoren være større enn i 
havet. Loddefiskerne kunne tjene mest på å fiske opp lodda og investere 
utbyttet på børsen. Slike betraktninger er med på å understreke ressursbegrepets 
kontekstuelt definerte innhold. Det er imidlertid de ressurser og den bruk som 
retter seg mot mer varig fiskerivirksomhet jeg vil diskutere. Noen ressurser kan 
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kanskje ‘settes i banken’, men en kan ikke gjøre dette med all natur. Noe må vi 
ha å leve av. Det impliserer å sikre ressursenes yteevne, slik at de fortsatt kan 
brukes av utøvere.

Hva angår ‘varige fiskerivirksomheter’ må det også gjøres visse reservasjoner. I 
statlig fiskeressursforvaltning kan det fattes beslutninger om at en type 
virksomhet skal reduseres fordi dette tjener nasjonen best totalt sett. 
Myndighetene er den legitime utøver av sanksjoner på vegne av fellesskapet. I 
beslutninger må det foretas avveininger mellom ulike interessegrupper. 
Avveiningene kan resultere i at noen grupper ikke lenger kan fortsette sine 
virksomheter. Slike forvaltningstiltak innebærer imidlertid at noen andre 
grupper skal utnytte ressursene. Det er altså fortsatt ressursers yteevne og varig 
menneskelig bruk som står som stikkord for ressursforvaltning og bærekraftig 
ressursunyttelse. Jeg knytter de to sistnevnte begrepene til hverandre på 
følgende måte: Ressursforvaltning er den prosess som gir bærekraftig 
ressursbruk som resultat. I bærekraftige ressurshøstingssystemer er 
varighetsmålene realiserte.

Nå kan ressurser også nedfiskes innenfor et ressursforvaltningssystem. Dette 
kan vi kalle feilslått forvaltning, og følgelig ikke bærekraftig fiske. Det gir 
anledning til å finne bedre måter å forvalte på. Ressursforvaltning handler 
likevel om å unngå uønsket overutnyttelse. Det handler om å få til varige 
sosiale og biologiske systemer, dvs. bærekraftig ressursutnyttelse.
Ved dette er de neste kriterier til ressursforvaltning gitt: Det å kollektivt 
realisere slike varighetsmål krever beslutningssystemer der bruken av 
naturressurser defineres nærmere. Det må defineres hva som er ressursen og 
hvem som er brukerne, jfr. eksemplet fra loddefisket. Videre må bruk og andre 
tiltak ha utspring i kunnskapssystemer. Deltagerne i forvaltningsprosessen må 
handle med bakgrunn i en felles kunnskap om sammenhenger mellom 
fiskeriaktivitet og biologiske system: Hvordan organisere og drive fiske slik at 
målene realiseres? Hva er årsak og virkning? I den grad enighet ikke kan 
etableres må systemet ha evne til å fatte kompromiss som binder deltagerne. I 
systemer med flere deltagere er det nærliggende å tenke seg at mange 
beslutninger får preg av kompromiss. For å autorisere kunnskapen og sikre at 
tiltak gjennomføres, må ressursforvaltning også inneholde kontrollsystemer. 
Utøvere må vite at det å ikke rette seg etter fellesskapets regler medfører 
sanksjoner.

I statlig fiskeressursforvaltning eksisterer en arbeidsdeling der biologene 
definerer biologisk kunnskap, og der myndighetene har ansvaret for å definere, 
iverksette og håndheve tiltak. Revisjonistene protesterer mot at statlig 
fiskeressursforvaltning er det eneste forvaltningssystem som kan realisere 
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nødvendige ‘sikringstiltak’. Men den generelle modellen jeg lanserer kan også 
omfatte revisjonistenes forvaltningsforståelse. Ressursforvaltning handler om å 
sikre stabile biologiske og sosiale systemer. Det krever kunnskap om hva som 
er ressursene, hvem som er brukerne og hvordan målene kan nås. Tiltak må 
iverksettes, det må etableres enighet om dem i beslutningssystemer, og de må 
håndheves i sanksjonssystemer.

Utøver basert ressursforvaltning
Revisjonistene er ikke uenige i at forvaltning handler om mål knyttet til 
realisering av stabile biologiske og sosiale systemer. Det de opponerer mot er at 
det kun er statslønnede biologer og eksterne kontrollinstanser som kan sikre at 
dette skjer. Revisjonistene viser til utøverbaserte kunnskaps-, beslutnings- og 
kontrollsystemer, og empiriske studier av dette stammer fra hele verden. 
Dersom vi starter ved Stillehavsøyene, viser Johannes (1981) hvordan folk på 
Palau, Micronesia, tidligere høstet naturressurser i et regime der det eksisterte 
en rekke av det vi i dag ville kalle ‘vanlige fagbiologisk begrunnete 
reguleringstiltak’. Noen områder var ‘sesongstengte’. Noen ressurser var 
omfattet av ‘minstemålbestemmelser’ og ‘gytefiskforbud’. Johannes mener 
disse ‘reguleringskriteriene’ ikke nødvendigvis var innført ut fra oppfatninger 
om behovet for vern av naturressursene. Gytefiskforbudet manifesterte seg ikke 
i uttalte bekymringer for gytende fisk. I stedet var det knyttet religiøse tabuer til 
fisket på gyteplassene.

Beveger vi oss tvers over kloden til Nord-Amerika viser Feit (1986) til at Cree- 
indianeme driver en form for ‘bestandsovervåkning’ av storvilt. De teller dyr, 
følger med deres næringsvandringer og har kunnskap om bestanden er i godt 
hold eller ikke. Lignende overvåkning utøves mot beverstammen. Her er 
kvinnene de sentrale aktørene. Det er de som slakter beverne. Under slaktingen 
vurderer de biologiske parametre lignende de som inngår i den forenklete 
tilvektsligningen som jeg kalte ‘grunnmuren’ i formell og statlig 
fiskeressursforvaltning: De ser på livmoren om hun-beverne har hatt fødsler 
eller ikke.

Mens noen forskere påpeker trekk som ligner fagbiologisk begrunnete 
reguleringskriterier, diskuterer andre fordelingskriterier, altså reguleringer som 
påvirker utøvemes høstingsmønstre i mer generell forstand. Holder vi oss på det 
nord-amerikanske kontinent analyserer Acheson (1987) hvordan hummerfiskere 
i Maine opptrer i fisket. Han viser at fiskerne fra ulike havner opererer i soner 
hvor det eksisterer uformelle rettighetsoppfatninger. Det er ‘uskrevne regler’ 
som ligger til grunn for virksomhetene. Men reglene er kjente, og de håndheves. 
Dersom noen søker til områder hvor de ikke har rettigheter blir de sanksjonert 
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ved bruksødeleggelse. Acheson sier at fiskerne ikke har innført dette for å verne 
ressursen, men han finner at bruksreglene har betydning for de biologiske 
ressursene det fiskes på. Områder som er omfattet av særlig eksklusive, men 
fortsatt uformelle regler, karakteriseres ved biologiske bestander som er i bedre 
hold enn områder hvor adgangen er åpnere. Dette har Acheson målt ved å få 
fiskerne til å ta prøver av hummerfangstene. Tilsammen ligger det materiale på 
9000 hummere til grunn for konklusjonene. Den bedre bestandshelse er målt i 
størrelse, oppnåelse av gytealder og mengde.

Berkes (1986) beskriver adgangsregler blant tyrkiske fiskere. Studien er basert 
på fem steder, utvalgt etter hvorvidt de er vellykkete eller lite vellykkete 
fiskerier. I de vellykkete fiskeriene finner han at adgangen er forbeholdt lokale 
beboere, mens i de øvrige er adgangen mer åpen. Cordell og McKean (1992) 
fant også at adgangskontroll var vanlig praksis blant brasilianske fiskere i 
Bahia. Her var det ikke - som i det system Acheson beskriver - slik at fiskerne 
hadde faste fiskesteder over tid. Fiskerne som gruppe anvendte ett område i 
fellesskap, men innenfor gruppas område kunne en fisker uttrykke at han ville 
sette redskapene et særlig sted, og de andre fiskerne respekterte dette. 
Forfatterne mener situasjonen fram til 70-tallet var et eksempel på:

«... the successful management of inshore fisheries resources by 
marginal, traditional fishermen» (Cordell og McKean:200.)

Forskerne referert til ovenfor vektlegger det jeg med et generelt begrep vil kalle 
ulike typer adgangskontroll. Noen diskuterer mekanismer som stenger andre 
enn lokale utøvere ute av feltene. Dette jeg vil kalle eksklusjonsregler. Andre 
vektlegger interne fordelingsordninger, eller fordelingsregler. Johannes (1981) 
mener disse kulturelt befestede eksklusjons- og fordelingsmekanismene virker 
til å beskytte naturressursene. De er kanskje ikke er instituert av hensynet til 
ressursvern, men de har samme funksjon. Johannes mener også - i motsetning til 
Hardin - at utøvere selv kan se hvor det bærer hen i ressursutnyttelsen. Dette 
forutsatt at de har en type eiendomsrett over ressursene:

«Where such tenure of marine fishing grounds exists it is in the best 
interests of those who control it not to overfish. The penalty for doing so - 
reduced yields in the future - accrues directly and entirely to the 
fishermen owners. Self-interest thus dictates conservation.» (Johannes 
1981:64).

Fra vårt eget samfunn har vi også studier om utøverbasert kunnskap om fisket, 
studier som illustrerer at fiskerne diskuterer hvordan naturressursen skal brukes 
og beskyttes. Eythorsson (1993a) viser til fjordfiskere i Finnmark som allerede 
ved begynnelsen av århundret var opptatt av å stenge fjordene for det nye 
redskapet not og hvordan de senere har vært opptatt av å stenge for snurrevad.
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Disse utøverne argumenterte imidlertid - i motsetning til de ovenfor nevnte - 
med utgangspunkt i biologisk kunnskap om vern. Fiskerne mente at bruk av 
disse redskapene ville føre til overfiske og at eksplisitte reguleringer måtte 
innføres. Torsk og torskefiske var imidlertid omsluttet av et nasjonalt 
forvaltningssystem. I disse beslutningskanalene har fjordfiskernes ønsker hatt 
liten innflytelse gjennom hele århundret (Eythorsson 1993a, Jentoft og 
Mikalsen 1994).

Forskere har altså studert mange og svært ulike kulturer over hele verden. Et 
fellestrekk for de studiene jeg refererer til er at de tiltak som vektlegges ligner 
vitenskapelig begrunnete reguleringskriterier, kriterier som er vanlige i statlige 
ressursforvaltningssystemer. Forfatterne vektlegger tiltak som sikrer den 
naturlige produksjonen - bestandsovervåkning, beskyttelse av gytefisk og 
rekrutter. De viser også til tiltak som i statlig fiskeressursforvaltning er direkte 
innført for å regulere selve uttaket. Noen peker på eksplisitt uttalte oppfatninger 
som Eythorsson (1993a). De fleste analysene refererer imidlertid til implisitte 
‘oppfatninger’. En kan si at forskerne ‘låner’ perspektiver fra biologene og 
anvender dem i analysen ulike kulturers ressurshøsting og -regulering. Det 
understrekes at utøverne ikke nødvendigvis har et bevisst forhold til vern av 
naturressurser, men bruk organiseres på måter som - i tråd med diskusjonen om 
den biologiske modellen for forvaltning - også her gjør vern til en 
resultat variabel. Sikringsmekanismene er nedfelt i måten å gjøre ting på. 
Hviding og Jul-Larsen (1995) er opptatt av at dette kan stamme fra erfaringer 
med desimering av ressurser:

«Some open-minded scientists do state that in spite of all their ‘exotic' 
attributes folk’ models contain and are inspired by ‘real’ scientific 
knowledge and understanding. It is therefore logical to assume that 
CM!6 systems not only may function as management tools, but that they 
also to some extent are really about management as such, and that they 
reflect a genuine concern among indigenous people of preserving natural 
resources.» (Hviding og Jul-Larsen 1995:34)

6 Customary Marine Tenure et begrep forfatterne definerer nærmere (Hviding og Jul-Larsen 
1995:6 og 1995:9). De anvender begrepet generelt for høstingssystemer der ressursbruk er 
regulert uformelt.

Erfaringene som ligger bak handlingene ble nedfelt på et tidligere tidspunkt i 
historien. I dag har man ‘glemt’ hvorfor, men virkningene er de samme. Dette 
tyder på intemaliserte regler og normer som sikrer bærekraftige tilpasninger.

Revisjonistene vektlegger den organiserte høsting. Det er sosiale og kulturelle 
forhold som beskrives, og forskerne påpeker ulike organiserende, styrende trekk 
ved virksomhetene. I den grad revisjonistene studerer høstingssystemer der folk 
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selv ikke har intensjoner om vern kan en si at det er bruk forskerne studerer. Det 
er imidlertid ikke alle former for bruk som trekkes fram som eksempler på 
utøverbasert ressursforvaltning. Det er den organiserte bruk mellom et sett av 
definerte aktører som samhandler i et avgrenset fiske over tid. Revisjonistene 
har i liten grad beskrevet storskalafisket og fiskerier der aktørene møtes sjelden 
og fisker på mange steder. En kan imidlertid spørre om forståelsen for 
småskalavirksomheter kan anvendes til å forstå storskalavirksomheter? 
Pinkerton og Weinstein (1995) nytter revisjonistforskningen når de drøfter 
forvaltning. De mener storskalatilpasninger utgjør et særlig problem. Fiskere i 
mobile enheter har få insentiver til å delta i lokal regelutforming om kontrollert 
høsting. De kan løse problemer med nedfiskete ressurser et sted med å gå et 
annet sted og fiske nye ressurser. Ostrom (1990) sin modell for 
insentivstrukturer (se nedenfor) peker på en måte å løse det problem Pinkerton 
og Weinstein lanserer. Dersom fiskere i mobile enheter avgrenses ved at de som 
gruppe får tilknytning til noen nærmere avgrensete ressurser, antas også fiskere 
i disse tilpasningene å ville utvikle en tilpasning som er bærekraftig. Spørsmålet 
om en slik organisering av storskalafisket lar seg gjennomføre er viet lite 
forskningsmessig oppmerksomhet. Det er også det mer generelle spørsmålet om 
kunnskap om vellykket småskalafiske kan nyttes i utformingen av 
forvaltningsordninger for storskalafisket. Dette er spennende tema for videre 
studier. Det er imidlertid ikke slike diskusjoner jeg vil føre. Min analyse er 
knyttet til noen kritiske spørsmål ved revisjonistforskningen.

Det er altså først og fremst den organiserte bruk som skjer over tid, dvs. en bruk 
der småskalaprodusenter har utnyttet lokale omgivelsers ressurser i lang tid, og i 
regulerte former, som beskrives som utøverbasert forvaltning i litteraturen. 
Dette er f.eks. utgangspunktet for Ostroms modell om slik forvaltning. Ostrom 
gjennomgår en rekke empiriske studier der brukere selv har utformet regler for 
virksomhetene og der naturressursene såvel som institusjonene som regulerer 
bruk har eksistert i lang tid. Hun definerer dette som vellykkete systemer og 
søker å framstille en generell modell for under hvilke betingelser samfunn og 
individer klarer å behandle ressurshøsting i allmenninger kreativt og 
konstruktivt. Det at brukerne og ressursene er avgrenset naturlig og 
institusjonelt ovenfor omverdenen, sies å være én forutsetning for at utøverne 
skal få til å lage regler for virksomhetene. Avgrensningen anses viktig for at de 
skal vite hvem reglene gjelder for og at de gjelder. Utøverne må være trygge på 
at det er de selv og ikke utenforstående som vil kunne høste gevinsten av 
eventuelle tiltak de vil iverksette. Reglene må videre være gyldige og bindende 
for alle brukerne. For at reglene skal få systemkarakter må de utformes i 
legitime beslutningssystemer, dvs. alle berørte må få anledning til å delta i 
utformingen. De tiltak som utformes av ei gruppe må ikke stride mot 
interessene til folk i andre systemer som førstnevnte har kontakt med, det være 
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seg andre som høster samme ressurs eller som har andre interesser i ressursen 
enn høsting. Dette gjelder også statlige interesser i ressursforvaltning. Reglene 
skal med andre ord være legitime på flere nivå. De system Ostrom definerer 
som vellykkete har regler som utøverne slutter opp om. En forutsetning for 
oppslutning er imidlertid at reglene sanksjoneres. Utøverne må vite at det 
iverksettes straff for de som bryter regelverket.

Ostroms modell vitner om det jeg vil kalle eksplisitt utøverbasert forvaltning. 
Utøverne diskuterer og formulerer regler for utnyttelsen, regler som gjøres 
gyldige for ei nærmere avgrenset gruppe av utøvere, og som har som 
konsekvens at biologiske og sosiale systemer sikres. Ostroms modell har 
likhetstrekk med statlig ressursforvaltning. Naturressurser og brukergrupper er 
avgrenset og definert, kontrollsystemene sterke. Når slike betingelser eksisterer 
kan utøvere drive forvaltning. De lager regler for bruken, reglene lages i 
beslutningssystemer og håndheves i kontrollsystemer. Det er varige sosiale og 
biologiske systemer hun definerer som vellykkete. Ostroms modell inneholder 
dermed både sikringsaspektet og noen systematiske måter å realisere sikring på. 
Den tilfredstiller altså de krav jeg stilte til et ressursforvaltningssystem.

Mens Ostrom diskuterer eksplisitt utøverbasert forvaltning, viser andre 
forfattere til ressursforvaltningsaspekter som implisitte resultat. Sikring som 
mål og muligheten for å oppnå dette er ikke direkte gjenstand for diskusjon i 
definerte organer, men nedfelt i måten å bruke ressursene på. Men også disse 
forfatternes beskrivelser kan legges inn under den generelle modellen jeg 
lanserte. Vi kan anta at folk har ønsker om å fortsette sin virksomhet. Det 
forfatterne viser er at biologiske systemer sikres gjennom måten høstingen er 
organisert på. De viktige hovedmålene med forvaltning er derved realisert, selv 
om ingen direkte diskuterer at dette skal skje. Jeg krevde videre systemer for å 
enes om ressursbevaring som mål og systemer som kan iverksette tiltak for å nå 
disse målene. Dersom en som Gullestad (1989:36) definerer kultur analytisk 
som handlingsskjema, kan en si at det folk gjør med basis i en kulturell 
forankring, er regelbunde handlinger med intensjon og mening. Slik er det også 
med religiøse systemer. Kulturelle og religiøse systemer er 
‘beslutningssystemer’ som definerer mulighetsrom for handlinger. Slike 
‘beslutningssystemer’ inneholder også sanksjonssystemer. Sosial kontroll 
varierer langs en skala fra baksnakkelse til direkte utstøting. Religiøs straff kan 
også virke avskrekkende. Når måten sikringen er ivaretatt på er nedfelt i 
kulturelle praksiser, kan en si at i visse situasjoner kan kulturelle og religiøse 
systemer inneholde de beslutnings- og sanksjonssystemer som sikrer varige 
sosiale og biologiske systemer.
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Den generelle modellen jeg lanserte for ressursforvaltning huser altså tre 
grunnleggende ulike empiriske uttrykk; statlig fiskeressursforvaltning, samt 
eksplisitt og implisitt utøverbasert forvaltning. I den statlige forvaltningen 
søkes sikringsmålene realisert eksplisitt. De studier jeg har hentet fra 
revisjonistlitteraturen fremmer en forståelse for at utøvere kan konstruere 
regelsystem for høstingen, regelsystem som eksplisitt sikrer de viktige målene i 
et ressursforvaltningssystem. Ressursforvaltning kan også skje implisitt, dvs. 
ved at den er en konsekvens av måten virksomheter utøves på. Det knytter seg 
noen problemer til implisitt sikring som jeg skal se nærmere på. Først vil jeg 
imidlertid knytte en kommentar til den førstnevnte kategorien av utøverbaserte 
forvaltningssystemer.

Eksplisitt utøverbasert ressursforvaltning
Ostroms modell oppfattes som en viktig forvaltningsløsning i 
revisjonisttradisjonen (McCay og Jentoft 1996). Ved en gitt insentivstruktur kan 
utøvere løse problemer knyttet til høsting av allmenningsressurser eksplisitt og 
gjennom dialog. Jeg vil imidlertid hevde at det empiriske grunnlaget for å si at 
målet om stabile biologiske systemer realiseres eksplisitt er mangelfullt. Det 
Ostrom og de øvrige refererte beskrivelsene viser, er at folk kan inngå i ordnete 
og regulerte forhold i en ressurshøstingssituasjon. Det at ressursens yteevne 
sikres antas å være et resultat av dette, men det er sjelden konkret gjenstand for 
diskusjon hos forfatterne. Ostrom spesifiserer betingelser for 
forvaltningssystemer ved å ta utgangspunkt i systemer som har bestått over tid. 
Hun drøfter imidlertid ikke hvordan diskusjonene og beslutningene om bruk er 
knyttet til mål om sikring av biologiske systemer. Ostrom diskuterer først og 
fremst hvordan mennesker definerer ressurser og bruken av dem. Lokale 
utøvere kan løse noen problemer og fordele tilgjengelige ressurser gjennom 
dialog. Hvordan og hvorvidt komponenten vern inngår i diskusjonene, blir 
imidlertid uklart. Jeg vil hente inn tre eksempler på de regelsystem Ostrom 
anvender som bakgrunn for sin modell, og spørre om fordelingsregler er det 
samme som sikring av naturgrunnlaget.

Det første eksemplet er vanningssysterner. Vann er en knapp ressurs i de 
systemene Ostrom beskriver. Det eksisterer derfor rimelighets- og 
rettighetsoppfatninger om hvordan vannet skal fordeles. Fordelingsreglene som 
Ostrom viser til sikrer at alle får en viss mengde vann. De ulike ordningene 
varierer i ulike systemer, noe Ostrom tar til inntekt for at utøverne er i stand til å 
finne de lokalt best egnete løsningene. Det andre eksemplet hentes fra Netting 
(1981) og handler om bruk av jord i sveitiske fjell-landsbyer. Beite er 
fellesareal, god dyrkingsjord er i privat eie. For fellesarealene eksisterer regler 
om at hver bonde ikke kan ha flere dyr på beite enn han har vinterfor til. Det 
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tredje eksemplet handler om fiske. Ostrom anvender Berkes (1986) sine studier 
fra Tyrkia som eksempel på at utøvere kan få til kollektive ordninger i 
allmenningen. Som tidligere nevnt beskriver Berkes hvordan adgangen til fisket 
i tre vellykkete fiskerier er knyttet til lokale brukere, mens to mindre vellykkete 
fiskerier ikke har slike eksklusjonsordninger. Han viser videre til at på et av de 
vellykkete stedene har fiskerne en rotasjonsordning for adgang til fiskeplassene. 
De sirkulerer i ordnete former, og fisket er organisert slik at den som skal overta 
en plass, passer på at forrige bruker slutter av i tide.

I de to eksemplene hentet fra virksomheter på land er det kanskje rimelig å anta 
en sammenheng mellom diskusjoner om fordeling og sikring av 
naturgrunnlaget. Ved bruk av beite er det rimelig lett å oppdage forringelse av 
beite og beitepress. Dersom utøverne er avgrenset som gruppe, og har 
avgrensete arealer, noe som gjeme er karakteristisk for fjell-landsbyer, så er det 
ikke urimelig å anta at de kan bli enige om noen tiltak. Forutsetningen er 
kanskje - slik Hardin og Ostrom har lært oss - at alle har noe å tjene på 
tiltakene. En kan tenke seg problemer: Noen vil kanskje argumentere for at de 
som har få dyr skal slippe for å redusere dyretallet - belastningen bør tas av de 
som har mange. Eller en kan tenke seg det omvendte argument: De med mange 
dyr har kanskje makt til å definere de med få som for små til å kreve rettigheter i 
den viktige allmenningen. Beslutningsproblemer til tross - det er ikke urimelig å 
anta at utøverne ser seg tjent med fordelingsregler som også sikrer 
naturressursgrunnlaget.

I vanningseksemplet er spørsmålet om hva som er ressursens begrensning også 
lett å ha formeninger om. Men de står ovenfor fordelingsproblemer som må 
løses. Det koster noe å konstruere vanningssystemer. En kunne tenke seg at de 
som lå nært vanningskildene hadde lite lyst å betale for goder de allerede har, 
men i de insentivstrukturer Ostrom definerer som gunstige, deltar de likevel. 
Studiene av bruk av vann utgjør derfor eksempler på at grupper får til å 
organisere virksomheter i forhold til naturressursbruk.

Ressursens begrensning er ikke like lett å se i fisket. Dersom vi står ovenfor 
stasjonære fiskeressurser er de lett utfiskbare uten sikringstiltak. I den grad 
ressursene er migrerende er det særlig vanskelig å oppdage at de er utfiskbare. 
Med migrerende ressurser følger også et problem Ostrom er opptatt av, nemlig 
at manglende avgrensninger gjør det lite attraktivt å iverksette tiltak. Utøverne 
må være sikre på å tjene noe på tiltakene. Berkes finner imidlertid tre vellykkete 
marine systemer. Det finnes altså vellykkete systemer på tross av vansker. 
Berkes selv diskuterer ikke ressursens migrerende og stasjonære karakter, men 
knytter vellykketheten først og fremst til eksistensen av naturressurser sammen 
med avgrensningen av brukere. Brukerne i de vellykkete systemene tilhører 
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lokalsamfunnet og andre ekskluderes. Fiskerne snakker ikke om at tiltakene er 
innført av hensyn til sikring av ressursen. Berkes går ikke nærmere inn i hvilke 
diskusjoner fiskerne fører. Ettersom det er adgangsregler han beskriver, kan vi 
imidlertid anta at i den grad aspekter ved ressurshøstingen i allmenningen 
verbaliseres, er det fordelings- og eksklusjonstiltak fiskerne diskuterer.

Jeg har innvendinger mot et resonnement om at fordelings- og eksklusjonsregler 
er ensbetydende med sikringstiltak, i alle fall hva fiske angår. De vellykkete 
systemer som Berkes snakker om kan like gjeme skyldes bruk av enkel 
teknologi som reguleringer av fiskernes muligheter til å fiske. I de systemer han 
karakteriserer som vellykkete anvendes åpne båter, men i de mindre vellykkete 
er det et visst innslag av trålfiske. Berkes selv diskuterer også dette som viktig, 
men uten å direkte vurdere normsystemer og teknologiske systemers respektive 
virkning med hensyn til det å sikre naturressursgrunnlaget. Det er et vesentlig 
skille her. Fordelingsregler kan både bety at innsatsen er stor som at den er 
liten. Når fiskerne samarbeider om bruk av fiskested, f.eks. ved å bli enige om 
en særlig måte å sette gam på, eller som Berkes skriver om, bruke stedene etter 
tur, kan en si at fiskeeffektivitet øker. Dersom fiskerne blir enige om hvordan 
gam skal settes på et fiskested, kan en si at konflikter og kostbar bruksslitasje 
minimeres. Det kan også bli plass for flere båter på feltet (Martin 1979, Bjømå 
1993). Økt deltagelse av fartøyer kan også tenkes som bakgrunn og resultat av 
tyrkiske fiskernes rotasjonsordninger. Fordelingsregler resulterer dermed ikke 
umiddelbart i fangstbegrensninger. Det gjør heller ikke eksklusjonsregler. 
Hvorvidt de gjør det avhenger av mer enn selve reglene. Acheson (1987) måler 
biologiske resultater av adgangskontroll og finner at de er gunstige, men dette 
trenger ikke være en allmenngyldig situasjon. Vi vet lite om resultatet andre 
steder uten nærmere målinger på linje med Acheson.

Med eksklusjons- og fordelingsordninger som de Berkes beskriver, er det 
faktisk slik at fiskeplassene anvendes kontinuerlig av stadig nye aktører som 
antagelig har til hensikt å få mest mulig fisk. Dersom denne type organisering 
av virksomhet først og fremst sørger for en effektiv fangst, kan det hende at 
uten disse reglene ville ressursene vært i ennå bedre hold. Samtidig, ettersom 
ressurssituasjonen karakteriseres som vellykket, kan det være andre forhold som 
begrenser høstingen på en måte som sørger for vellykkete ressurssystemer. Her 
kan teknologikomponenten være sentral. Kan hende er det først og fremst 
småbåtteknologien som sikrer vellykkete biologiske systemer.

Dersom det er teknologikomponenten som sørger for sikring av naturressurser, 
begår vi en feil dersom vi tilskriver dette eksklusjons- og fordelingsreglene. Vi 
ser noen positive trekk i et ressurshøstingssystem når ressursene varer. Vi vet - 
fra kunnskapen om statlig fiskeressursforvaltning - at regulering av adgang er 
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en måte å begrense høsting på. Dersom vi kobler disse to mekanismene står vi 
på den ene siden i fare for ikke å forstå de uformelle reglenes betydning. På den 
andre siden overser vi det som sørger for varigheten. Vi ser ikke at det kan være 
teknologikomponenten som har den mest dempende virkningen. Det å finne 
fram til hva som faktisk kontrollerer høstingen slik at systemene er 
bærekraftige, er selvsagt viktig for flere formål. Særlig viktig er det for 
implementeringen av kunnskapen som revisjonistene utvikler. Uten å avdekke 
høstingskontrollens faktiske karakter er det f.eks. vanskelig å styrke de 
bærekraftige trekkene i det tyrkiske fisket. Her må det først og fremst være det å 
styre den teknologiske utviklingen som kan sikre at systemene fortsetter å være 
bærekraftige. Dersom de lokale aktørene går over til å bruke trålteknologi vil de 
antagelig stå ovenfor de samme problemer som de gjør i nabobygdene.

Det å sette likhetstegn mellom alle former for regulert bruk og 
ressursforvaltning er en grov forenkling. Det er forskjell på å fordele muligheter 
i fisket og å fordele med hensyn på sikring av framtidig ressursgrunnlag. 
Fiskerne trenger ikke ha tenkt en eneste tanke om at en må fiske mindre, langt 
mindre ha snakket om det, selv om de arbeider i et organisert system på havet. 
Hvorvidt og hvordan organisert bruk har fangstregulerende virkning må 
undersøkes eksplisitt når utøverne ikke snakker om sikring i direkte forstand. 
Med et slikt utgangspunkt kan en drøfte organiseringens implisitte funksjoner 
med hensyn til det å sikre naturlige og sosiale systemer. Dette er en viktig side 
ved studier lik den Berkes utfører. Han viser at fisket er organisert slik fiskerne 
har funnet det fornuftig. Uten dermed å bli offer for det Rudie (1975:74) kaller 
«ei ukritisk førestelling om at ei økologisk tilpassing som fungerer smidig og er 
stabil, er til det beste i den beste tenkjelege verda», kan en studere denne 
organiseringen og finne hvordan fiskerne i ulike sosiale og kulturelle 
situasjoner har funnet det opportunt å forholde seg til en uforutsigbar natur. 
Men hvorvidt og hvordan denne organiseringen bidrar til å sikre 
naturgrunnlaget, er et annet spørsmål. Det er et tilleggsspørsmål til det å studere 
hvordan høstingen er organisert.

Hviding og Jul-Larsen (1995) poengterer at eksklusjons- og fordelingsregler om 
ressurshøsting bærer bud om ressurskamp og ikke om formål som det å verne 
eller spare ressurser. Reglene kan likevel ha denne funksjon. Hvorvidt de har 
det, mener jeg må studeres mer eksplisitt enn det revisjonistene hittil har gjort. 
Jeg ser det som et problem i litteraturen om utøverbasert forvaltning at dette 
‘tilleggsspørsmålet’ er viet liten oppmerksomhet. Det å konkludere omkring 
vellykket forvaltning på bakgrunn av enkle sammenhenger mellom eksisterende 
ressurser og ulike former for organisert høsting, er et generelt trekk i 
litteraturen. Jeg har vist til noen viktige arbeid som ofte refereres som 
eksempler på utøverbasert forvaltning. Ostroms arbeid står sentralt ettersom hun 
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syntetiserer forskningen og framstiller en teoretisk modell for slik forvaltning. 
En annen viktig artikkel er Feeny et al. (1990). Her oppsummeres forskningen 
omkring ressursforvaltning ‘22 år etter Hardin’ med formål nettopp å gjøre opp 
status mellom Hardin og kritikerne. Bak ‘et al.’ skjuler det seg forskere med 
autoritet til å oppsummere i feltet: James M. Acheson, Fikret Berkes og Bonnie 
J. McCay har alle bidratt mye til utviklingen av de viktige innvendingene mot 
Hardins teori og løsningsforslag. Forfatterne konkluderer med at Hardins utsagn 
om tragiske ressurshøstingsforløp må nyanseres. Utøvere er i stand til å 
kontrollere adgang og utvikle regler som begrenser utnyttelsen:

«This leads us to amend Hardins heuristic fable. The Tragedy may start 
as in Hardin (1968). But after several years of declining yields, the 
herdsmen are likely to get together to seek ways to 1) control access to 
the pasture, and 2) agree upon a set og rules of conduct, perhaps 
including stinting, that effectively limits exploitation.» (Feeny et al. 
1990:12-13).

Feeny et al. sin konklusjon er at utøvere selv kan komme til å lage regler som 
begrenser høstingen dersom problemer oppstår. Her uttrykkes en eksplisitt 
forståelse og opptatthet av sikring. I de empiriske studiene de bygger på er det 
imidlertid ingen henvisninger til at folk diskuterer hvordan de kan sikre varige 
biologiske systemer. Det vises kun til regler om høsting; arbeids- og 
utbyttedeling i Japan, arbeid utført i fellesskap, og goder distribuert etter 
fordelingsregler til hvert deltagende hushold (McKean 1982, 1986). Feeny et al. 
refererer også til de tyrkiske fiskeres praksis, beskrevet av Berkes (1986).

De samhandlingsregler som McKean og Berkes beskriver, er basert på hvordan 
folk håndterer praksis, hvilke regler og normer de underlegger sine 
virksomheter. Studiene utgjør eksempler på at folk samhandler og kan lage 
regler for høstingen. De er ikke fanget i et spill der de kun ser at samhandlingen 
har kostnader slik Demsetz (1967) og Hardin (1968) har argumentert for. 
Studiene handler imidlertid ikke om ressursvern. McKean gjør som Berkes. Hun 
tar alene eksistensen av naturressurser til inntekt for en konklusjon om 
vellykket forvaltning.

I samhandlingssituasjoner på land som den McKean analyserer, kan en 
regelstyrt høsting innebære at ressurser sikres. Som jeg var inne på er det lettere 
å oppdage ressursforringelse i landlige enn i marine systemer. Men det at 
utøvere klarer å håndtere problemer med ressursbruken, er ikke en 
allmenngyldig situasjon i landlige ressurshøstingssystemer. Watson (1989) 
diskuterer ressursbruk blant folk i Sarawak, Malaysia. Tidligere, da 
befolkningen var av en viss størrelse, var høstingen bærekraftig. Folk fordelte 
rettighetene til land gjennom diskusjoner og allokeringer foretatt ved starten av 
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ulike sesonger. Konfliktløsningsinstanser eksisterte også. Watsons poeng er 
imidlertid at systemet ikke tålte befolkningsøkning, og at utnyttelsen i dag er 
underoptimal. Han argumenterer for at forvaltningen bør endres og høstingen 
organiseres på måter som kan øke potensialet. I dette systemet virker altså ikke 
den organiserte og regelstyrte ressurshøsting til å sikre naturgrunnlaget. Folk 
løser ikke problemene ved å diskutere endringer i regelverket, endringer som 
kan føre til begrensninger i innsats og adgang slik at naturressursene består. I 
stedet nytter de områdene på en annen måte slik at naturressursene desimeres. 
De anvender kortere brakkleggingsperioder. De dyrker mer marginale 
landområder, og de trenger også inn på statsgrunn og på reservater og utnytter 
slik arealer de ikke har rettigheter til. Problemene som følger i kjølvannet er 
mange; underernæring, flom og jorderosjon for å nevne noen.

Hvorvidt de problemer Watson beskriver også kan oppstå i andre 
høstingssituasjoner der land nyttes og utbytte distribueres i henhold til 
fordelingsregler, er et tema som revisjonistene i liten grad har svart på når de 
verken setter eksplisitt eller implisitt sikring nærmere under lupen. Det er 
kanskje ikke nødvendig i alle situasjoner på land. Fordelingsregler og sikring 
kan være samme sak her. Som jeg har diskutert med utgangspunkt i Berkes 
(1986) sitt materiale, er det imidlertid vanskelig å trekke entydige konklusjoner 
om at dette er tilfelle i fiskeressursutnyttelse. Derfor mener jeg at de generelle 
konklusjonene om betingelser for utøverbasert forvaltning er misvisende. Fra 
Ostrom kan vi hente teoretiske betingelser for at det ikke er urimelig å forestille 
seg eksplisitte diskusjoner om sikring dersom brukerenhetene er tilstrekkelig og 
klart avgrenset, dersom ressursen er nærmere definert og avgrenset, samtidig 
med at kontrollsystemene er sterke, helst sterkere enn i statlige 
forvaltningssystemer. Folk i Sarawak løser imidlertid ikke problemet med flere 
diskusjoner. De nytter i stedet ressursene på nye måter i forsøket på å brødfø 
den økende befolkningen. De generelle konklusjonene bygger med andre ord på 
en manglende problematisering av om fordeling av muligheter i alle situasjoner 
egentlig er ressurssikrende. Det kan - med visse forbehold være det på land. 
Men i begge de nevnte oppsummeringsarbeidene, Ostrom (1990) og Feeny et al. 
(1990), tas fiske-eksemplet til Berkes (1986) også til inntekt for at utøvere har 
kapasitet i forvaltningssammenheng. Det er rimelig å dra inn fiskeeksempler i 
konklusjonene ettersom heller ikke forskere som studerer slik 
naturressurshøsting problematiserer sikring nærmere. Med unntak av Acheson 
(1987) diskuterer ingen av forskerne i fiskestudiene jeg viste til, om ressurser 
spares. Johannes (1981), Berkes (1986) og Cordell og McKean (1992) viser til 
ulike trekk som kan virke til å regulere virksomhetene, men de diskuterer ikke 
om sikring er resultatet. Gjennom diskusjonen av at utøvere kan inngå i 
samhandlingssystemer, både i oppsummeringsartiklene og i de empiriske 
studiene, skapes imidlertid et inntrykk av at de biologiske ressursene er sikret 
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med hensyn på framtidig eksistens på grunn av regelsystemene. Det er mulig de 
er det. Men det vet vi lite om så lenge vi ikke studerer det.

Implisitt utøverbasert ressursforvaltning
Ostrom og andre forskere har frambrakt en forståelse for at utøverne kan 
overkomme noen av de problemer Hardin lanserer under visse betingelser. De 
kan bli enige om tiltak uten at eksterne myndigheter forteller dem hvordan, også 
når det koster dem noe. Vi savner imidlertid kunnskap om hvorvidt utøvere 
fordeler det de til enhver tid kan ta ut av allmenningen eller om de også 
begrenser uttaket av hensyn til ressursene i allmenningen. Skillet er som sagt 
viktig fordi dersom de tar det de til enhver tid kan ta, mens ressursene varer og 
varer, er det sannsynligvis noe annet enn fordelingsreglene som sikrer varighet. 
Jeg finner f.eks. at Berkes teknologi-funn er like interessante som 
fordelingssystemene. Jeg finner videre at Berkes konklusjoner om lokal 
forvaltning ikke er interessante i spørsmålet om sikring av biologiske systemer 
før han viser oss at det er en kobling mellom de lokale fordelingsreglene og det 
som faktisk fanges. Det holder ikke å vise til at fisken fortsatt svømmer i havet 
og konkludere at dette skjer fordi utøverne arbeider i noen organiserte former.

Det fokus jeg etterlyser er som jeg viste til i kapittel en; en nærmere diskusjon 
omkring de uformelle reguleringenes styrke og mekanisme med hensyn til det å 
sikre biologiske og sosiale systemer. Vi må med andre ord ha et fokus på mer 
enn at virksomhetene er regulerte. Vi må også måle hvordan de er regulerte. 
Dette innebærer ikke nødvendigvis bruk av de samme detaljerte modeller som 
biologene anvender, men en grundig diskusjon av mulige ressursvirkninger må 
gjennomføres før konklusjoner trekkes. Vi må med andre ord vurdere om og 
hvordan reglene innvirker på høstingsmønstre. Som jeg har vist i det foregående 
er det ikke sikkert at enhver regulering er en bremse i høstingen.

Spørsmålet som melder seg fra min kritikk av revisjonistenes studier og deres 
fortolkninger av eksplisitt utøverbasert forvaltning, er altså om vi kan berge 
konklusjonene om utøverbasert forvaltning ved å gå et skritt videre og vurdere 
fangstvirkninger knyttet til organisert bruk. Dersom en finner 
høstingsdempende trekk, sammen med et fravær av eksplisitte sikringstiltak, 
kan en kanskje si at utøverne driver implisitt forvaltning. Den generelle 
modellen jeg lanserte om ressursforvaltning, en modell som ikke spesifiserer 
måter, men kun inneholder ideen om systematisk sikring av sosiale og 
biologiske systemer, åpner for en slik forståelse av ressursforvaltning. Målene 
om sikring er ikke eksplisitt formulert, men de ivaretas systematisk gjennom 
handlingsmønstre nedfelt i kultur. Fordelingsregler, innført for å organisere 
driften vis-å-vis de enkelte utøverne på effektive måter, kan ha betydning for 



37

hvor mye som høstes. Det kan også andre trekk ved handlingsmønstrene eller 
virksomhetene ha, som f.eks. de teknologiske betingelser det arbeides under.

Uintendert forvaltning er et interessant fenomen. Ettersom begrepet forvaltning 
betyr å lede og styre mot noen mål, og ettersom jeg har definert målene som 
sikring av biologiske og sosiale systemer, er det den aktiviteten som sikrer 
målrealiseringen som er forvaltningen. Dersom sikringen skyldes teknologiske 
forhold, eller ulike samhandlingsregler innført for andre formål enn sikring, så 
finnes det ingen forvalter her. Det er snarere slik at på grunn av måten 
høstingen er organisert på, så trengs ingen forvalter. Det er noen aktiviteter som 
sikrer fortsatt bruk av ressursene, men det er ingen forvalter som styrer 
aktivitetene. I den grad aktiviteten likevel er stabil kan vi kanskje snakke om 
denne ressurshøstingspraksisen som et ressursforvaltningssystem. 
Forvaltningen i betydningen sikring av biologiske og sosiale systemer er 
imidlertid et implisitt resultat av at noen andre mål forvaltes. Vi må derfor vite 
mer om de øvrige målene for å få kunnskap om betingelsene for sikring. Vi må 
skaffe til veie kunnskap om rammene for denne uintenderte realiseringen av 
bærekraftig ressursutnyttelse.

Først må vi imidlertid definere sikring som noe mer enn eksistensen av 
naturressurser. Vi må avgrense mulige sikringstrekk før vi kan finne dem. Her 
tror jeg ikke vi har så mange andre alternativ enn å velge høstingsdempende 
trekk eller ‘sparemekanismer’. Det å studere sikringstrekk som 
sparemekanismer samsvarer med ideen om at kontroll med høstingen er 
nødvendig for å unngå overfiske. Når poenget er å skaffe kunnskap om bremser 
som virker når kontroll er nødvendig, er det kontroll som bremser høstingen vi 
må se etter. Den type kontroll vi kan studere er adgangs- og innsatskontroll. 
Ressurshøstingssystemet må beskyttes mot for stor tilstrømming av aktører, og 
det må beskyttes mot for stor høsting.

Vi kan med andre ord - som revisjonistene - påpeke uformelle regulerende trekk 
ved virksomheter, men i tillegg til å påpeke trekkene må vi også vurdere deres 
fangstvirkninger. Dersom vi velger å studere høstingsdempende trekk på denne 
måten, er det imidlertid vi som definerer hva ressursforvaltning er. Det er 
forskeren som definerer at høstingsdemping er relevant i diskusjonen om 
ressursforvaltning. I de ressurshøstingssystemer som studeres kan det dermed 
være slik at de eneste menneskene som ser mål om sikring ivaretatt, dvs. 
forvaltning slik jeg har definert det, er vi selv. Spørsmålet er derfor om begrepet 
‘utøverbasert forvaltning’ skal anvendes om disse praksisene. Det kan kanskje 
være mer avklarende å forbeholde begrepet forvaltning for en aktivitet som er 
intensjonalt innrettet mot sikring av naturressurser og snakke om de forhold vi 
studerer som implisitte resultat. Dersom dette gjøres, aksepterer vi at 
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forvaltning er en aktivitet som må utføres med eksplisitte mål i forhold til det å 
sikre naturressursene. Dette får betyding for vurderingen av revisjonistenes 
konklusjoner om utøverbasert forvaltning. Jeg finner få eksempler i litteraturen 
på at utøvere har iverksatt tiltak med begrunnelsen sikring ut fra egenproduserte 
kunnskapsmodeller om vern. Min kritikk går ikke på at utøvere ikke forstår og 
har kunnskap om uønsket overfiske og tiltak for å hindre dette. Min kritikk er at 
utøverbaserte eksplisitte forvaltningssystemer er lite beskrevet. Jeg har kritisert 
noen ufullstendigheter i forskningstradisjonen. Revisjonistene påpeker 
eksplisitte samhandlingsregler. De påpeker ulike vitenskapelige 
reguleringskriterier. De mener dette kan ha en ressursregulerende funksjon, men 
når de også sier at utøverne selv ikke har innført de ulike tiltakene med dette for 
øye, så forsvinner ideen om eksplisitt utøverbasert forvaltning. Når de heller 
ikke diskuterer om disse reglene har betydning for varige biologiske systemer, 
så gjenstår det lite data til å problematisere om og hvordan de ulike 
samhandlingsreglene og ‘reguleringskriteriene’ innvirker på målet om stabile 
biologiske systemer. Forskerne viser imidlertid til eksistensen av slike systemer. 
Min kritikk er derfor ikke fokusert rundt det at utøvere ikke får til sikring. Den 
er i stedet rettet mot at måten de går fram på er utydelig beskrevet og 
ufullstendig studert og diskutert.

Mitt utgangspunkt er at dette er et viktig felt for dypere analyse. I den grad folk 
selv ikke er opptatt av å sikre biologiske systemer, kan vi kalle det ‘implisitt 
ressursforvaltning’ dersom systemene sikres gjennom måten høstingen er 
organisert på. Et fokus på implisitt forvaltning er spennende. Det kan vise at det 
er ikke de eksplisitte sikringstiltakene som er mest interessante i diskusjonen 
omkring ressursforvaltning. Ressursene kan sikres på grunn av at 
ressursutnyttelsen organiseres rundt en ‘innebygd ressursansvarlighet’. Dersom 
vi studerer høsting og finner sikringsmekanismer som utøverne ikke selv har 
innført med den hensikt å ta vare på naturressursene, betyr det noe for 
forståelsen av ressursforvaltning som empirisk uttrykk. I gitte situasjoner er 
ikke statlig fiskeressursforvaltning nødvendig. Natur og kultur sikres uten at det 
utføres kostbare forskningstokt for å skaffe fram data til de detaljerte biologiske 
kunnskapsmodellene, samt utføres omstendelige og også kostbare beslutnings- 
og kontrolltiltak. Innebygd ressursansvarlighet betyr ikke nødvendigvis at 
statlig forvaltning er overflødig. Kan hende kan innebygd ressursansvarlighet 
styrkes ved at formelle myndigheter støtter ulike sider ved denne måten å utøve 
fisket på. Det er en vesensforskjell på denne type inngrep, inngrep som er 
stimulert av kunnskap om implisitt forvaltning, og inngrep som er basert på 
ideer fremmet av Hardin om at uten eksplisitt forvaltning står vi ovenfor en 
uunngåelig overutnyttelse.
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Etter mitt syn ligger revisjonistenes viktigste bidrag til forståelsen av 
ressursforvaltning i studiet av det jeg kaller implisitt forvaltning. Revisjonistene 
har - i opposisjon til Hardin - påpekt ressursregulerende trekk ved virksomheter 
sammen med det forhold at ressurser varer selv om statlig 
fiskeressursforvaltning er fraværende eller i liten grad regulerer virksomhetene. 
Det å forbeholde ressursforvaltningsbegrepet for empiriske uttrykk for eksplisitt 
forvaltning, innebærer å plassere viktige empiriske uttrykk for sikring av 
ressurser utenfor forvaltningsbegrepet. Dersom vi forbeholder 
ressursforvaltning for den aktive ivaretagelsen, definerer vi ressursforvaltning 
som et begrep som direkte krever en ivaretagelse som sitter i hodet på folk, 
manifestert som en tanke om naturens vern og i kollektive handlinger som 
springer ut av disse tankene. Dersom folk ikke har slike tanker, dersom ideen 
om forvaltning ikke sitter i hodet til utøverne, er deres virksomheter lite verdt i 
forvaltningssammenheng. Jeg mener imidlertid at revisjonistene påpekning av 
en forvaltning som ligger nedfelt i praksis er viktig. Vi må gå videre med dette, 
og dersom vi skal avvise implisitt forvaltning som begrep må det skje gjennom 
data om at ivaretagelse må sitte i hodet og ikke i praksis. Dersom vi skal avvise 
begrepet implisitt forvaltning, må det begrunnes i forklaringer på hvorfor 
implisitt forvaltning ikke fungerer til å sikre varige sosiale og biologiske 
systemer.

Jeg vil derfor innhente materiale om fangstvirkninger av samarbeidsregler og 
om andre typer sikringsmekanismer. Jeg vil studere et fiske hvor en kan 
forvente å finne både eksplisitte samarbeidsregler og andre trekk som kan kalles 
sikringsmekanismer. Jeg vil med andre ord studere implisitt forvaltning 
nærmere.

Sjarkfiske og ressursforvaltning
Som utgangspunkt for spørsmålet om sjarkfiskerne driver ressursforvaltning, 
definerer jeg altså begrepet ressursforvaltning slik at det inneholder mål om å 
sikre et visst naturgrunnlag som kan gi opphav til stabile sosiale systemer, dvs. 
bærekraftig ressursutnyttelse. Prosessen fram mot sikring kan uttrykkes med 
eksplisitte ideer og oppfatninger om sikring, eller den kan være nedfelt i praksis 
- en innebygd ressursansvarlighet som manifesterer seg som ulike 
høstingsregulerende og -dempende trekk av systematisk karakter.

En må da rette fokus på de oppfatninger sjarkfiskerne har om vern. Det viktige 
er ikke enkeltpersoners oppfatninger. Det er de som er manifestert som 
kollektive handlinger som er interessante i forvaltningssammenheng. Dersom 
en ikke finner eksplisitte handlinger som er fundert i egenproduserte 
kunnskapsmodeller om sikring, er det høstingsbeskrivelsen som må settes i 
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sentrum. Gjennom å analysere høstingsmønstre kan en finne samarbeidsregler 
som kan ha som konsekvens at høstingen er regulert. En kan også finne andre 
trekk ved virksomhetene som kan ha høstingsdempende karakter. I tråd med 
revisjonistenes påpekning av forutsetningene for tragiske ressurstilpasninger - 
ukontrollert adgang og maksimerende aktører - velger jeg adgangs- og 
innsatskontroll som fokus. Oppgaven blir da å finne eksplisitte og implisitte 
uttrykk for at adgang og innsats er regulert og begrenset.

Adgangskontrollen vil jeg studere ved å ta utgangspunkt i det fiskerne sier og 
det de gjør innen utvalgte lokale havområder og fiskerier. Jeg spesifiserer disse 
områdene nærmere i neste kapittel. Jeg vil studere mønstre og oppfatninger om 
mønstre og prøve å kartlegge hvilke sosiale institusjoner de er basert på. Jeg vil 
også diskutere mønstrenes økologiske, økonomiske og teknologiske basis, samt 
hvilke fangstdempende virkninger de kan sies å resultere i. Revisjonistenes 
analyser gir retning for denne delen av studien. I mange empiriske studier vises 
det til eksklusjonsregler, dvs. at bruk er avgrenset til særlige grupper av utøvere. 
Revisjonistene har også vist til fordelingsregler, dvs. forhold som regulerer 
utøvemes bruk vis-å-vis hverandre. Det er med andre ord eksklusjons- og 
fordelingsregler som står sentralt i min studie av adgangskontroll.

Ettersom revisjonistene i så stor grad har vektlagt det jeg kaller adgangskontroll 
og regelsystem, gir de ikke like god retning for den delen av studien som 
omhandler innsatskontroll. Noen, som Berkes (1987), beskriver hvordan 
høstingen er innrettet mot å dekke subsistensbehov. Dette mener han har en viss 
innsatsbegrensende karakter, men diskuterer det ikke grundig. De forhold han 
setter lys på er ulike typer regler som omgir høstingen - igjen er det fokuset på 
statlige forvaltningsløsninger som maskeviddereguleringer og 
adgangsorganisering som får oppmerksomhet. Når jeg ønsker å diskutere 
høstingsdempende trekk i produksjonsorganiseringen er det i andre enn 
revisjonistenes arbeider jeg finner støtte. To forskere har på hver sin måte gitt 
retning til en drøfting av høstingsdempende trekk av systemkarakter. Chayanov 
(1966) og Sahlins (1972) diskuterer systemtrekk tilknyttet husholds- og 
småskalaproduksjon. Chayanov illustrerer sammenhengen mellom husholdets 
innsats i jordbruket og dets demografiske sammensetning. Arbeidsinnsatsen er 
først og fremst et resultat av forholdet mellom konsumenter og produsenter i 
husholdet, og innrettet mot å dekke husholdets behov. Økte priser på 
jordbruksproduktene gir mindre arbeidsinnsats fordi de økte inntektene fører til 
en raskere tilfredstillelse av behov. Chayanov mener at innsatsen til husholdets 
arbeidende medlemmer må forstås som en avveining mellom slit og utbytte. 
Ved en viss høy produksjon er nytten av en ekstra produsert enhet mindre enn 
kostnaden eller slitet ved å produsere den.



41

Som Grønhaug (1976) understreker, impliserer Chayanovs teori en avveining 
mellom det å bruke tid på produksjon, kontra det å realisere andre verdier. 
Sahlins (1972) bygger videre på særlig denne delen av Chayanovs resonnement 
og utvider gyldighetsområdet ved å flytte vekten fra ‘bønder’ til ‘hushold’ 
(Grønhaug 1976). Sahlins diskuterer jeger- og sankerkulturers tilpasninger. Han 
foretar, som Chayanov, beregninger av produksjonsinnsats. På basis av 
sammenligninger mellom tidsinnsats og økologiske rammer, lanserer han en 
hypotese om at disse folkenes tilpasninger kan karakteriseres ved begreper som 
ubegrensete ressurser og begrensete behov. Folk har overskudd av både 
arbeidstid og naturressurser, og Sahlins antar en sammenheng her. 
Husholdsmedlemmene bruker ikke tida si på full utnyttelse av de 
naturressursene som nærmiljøet byr på.

Sahlins analyse gir den samme relevans som Chayanovs i spørsmålet om 
ressursanvendelse. Innsats i fisket koster naturressurser. Ressurspresset er stort i 
produksjonsmåter der teknologisk utstyr anvendes hele året med det formål å 
fange fisk. De enkelte fiskerne om bord i båtene kan ha ulike preferanser for 
fritid og konsum. Det de har til felles er at mens de er om bord skal det fiskes. 
Fisket gir inntekten som senere anvendes på ulike måter. Fiskeren går i land for 
å realisere disse verdiene, men båten fisker videre med annet mannskap. I 
småskalatilpasningen, der båteieren er driveren og fiskeren, må båten på land så 
fremt fiskeren skal realisere andre verdier enn inntektsskaping. Deltagelse i 
andre aktiviteter enn fisket krever tid og fiskeren må avveie innsats i fisket mot 
andre behov, det være seg fritid eller annet lønnet arbeid.

Modellene til Chayanov og Sahlins gir nyttige analytiske perspektiver for å 
måle og forstå husholdsorganiserte tilpasningers produksjonsdynamikk. De gir 
anledning til å peke på hvilke opportunitetssituasjoner ressurshøsteme står i og 
hvordan det fiskes eller ikke fiskes. Når det ikke fiskes er det viktig å klarlegge 
omstendighetene. Hvilke valg er det fiskeren står ovenfor og hvordan velger 
han blant alternativene? Dersom han velger ‘sparing’ vil jeg igjen understreke 
betydningen av at det er en sparing som kanskje kun kan defineres som dette av 
en forsker med et perspektiv på at det å ikke fiske er ensbetydende med sparing. 
Vi må anta at høsteren opptrer slik det er rasjonelt. Han stopper ikke fisket for å 
spare fisken, men fordi fisket ikke lønner seg. Det lønner seg bedre å gjøre noe 
annet, det være seg annet arbeid eller fritid. Som forskere som analyserer 
praksis med henblikk på systematiske fiskestopp kan vi imidlertid beskrive 
praksis og diskutere hvordan ulike trekk ved virksomhetene bidrar til å realisere 
målene varige sosiale og biologiske systemer.

Chayanovs og Sahlins perspektiver på husholdstilpasninger gir anledning til å 
peke på høstingsdempende trekk i fisket og knytte det til produksjonsmåter. Det 



42

er særlig Chayanov som gir produksjonsperspektivene. Sahlins kan kritiseres 
for å tilsløre eksistensen av den rasjonelle småbrukeren (Netting 1993:298). 
Netting vil gå i rette med mytene om at husholdsorganisert produksjon har basis 
i en homogen gruppe av fattige, hardt arbeidende mennesker som anvender 
enkel teknologi og har liten tilknytning til markedet. Han protesterer også på 
framstillinger om at utøverne ikke preges av samme grådighet og 
maksimeringsstrategier som folk i andre mer kapitalistisk orienterte 
tilpasninger. Netting vil vise at de husholdsorganiserte produsentene er ulike, de 
deltar på markedet, de intensiverer og ekspanderer på økonomisk rasjonelle 
måter. Husholdsorganisert produksjonen er heller ikke en gammeldags og 
avlegs produksjonsform, den har nettopp en særlig styrke i egenskap av å være 
organisert som den er. Det er imidlertid et særegent produksjonssystem som 
verken er kapitalistisk eller kommunistisk i sin organisering:

«Though there is general agreement that «peasant enterprises are 
familial», Donald Attwood (1992:17) has incisively observed that 
peasants are not the individualistic economic men and women of neo
classical economics, nor are they the communal conformists of Marxism 
and dependency models. «The family enterprise is coming to be seen as 
the crucial middle term, one which avoids the atomism of the first 
position and the determinism of the second» (ibid.: 17).» (Netting 
1993:61/62).

Netting mener husholdsorganiserte tilpasninger må forstås som en egen type 
produksjon som drives av særlige motiver. Småskalaprodusentene maksimerer 
inntekt, de søker å utvide sin drift, men innenfor rammer gitt av 
småskalakarakteren. Ved å anvende ‘Chayanovs regel’7 analytisk er det mulig å 
imøtekomme Nettings understrekning av rasjonalitet, samt å se forbi Sahlins 
framstilling av husholdet som en ikke-maksimerende enhet. Grønhaug (1976:7- 
8) sier det slik:

7 Sahlins (1972:87) kaller Chayanovs perspektiv med begrepet «Chayanov’ s rule», noe jeg 
også vil gjøre i fortsettelsen.

«Vi kan oppfatte Chayanovs regel som en analytisk påstånd som 
uttrykker et konstant forhold under varierende og skiftende empiriske 
omstendigheter. [ ] I så måte er teorien om om likevekt mellom slit og 
nytte ved husholdets arbeidsinnsats logisk av samme art som ‘verdi 
skapes av arbeid’ eller ‘markedspris bestemmer ved tilbud og 
etterspørsel’. Disse kan vi bruke som analytiske utsagn om konstante 
forhold for å oppdage og forklare empirisk dynamikk.»

Grønhaug understreker betydningen av kontekst og spesielt det å se på 
betydningen av sosiale muligheter og begrensninger som kanaliserer folks valg. 
Gjennom å analysere høstingspraksis med vekt på hvordan høstingen utføres og 
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hvorfor, samt utvide perspektivet til også å diskutere hvordan eventuelle 
muligheter og begrensninger innvirker på biologiske ressurser, er det mulig å 
analysere en praksis via et perspektiv som implisitt ressursforvaltning. Dette 
gjør det mulig å snakke om og hvorvidt sikring kan ivaretas gjennom praksis og 
diskutere om bærekraftig ressursutnyttelse forutsetter eksplisitt forvaltning eller 
ikke.

Undersøkelsens oppbygning
Hvorvidt sjarkfisket kan karakteriseres som et ressursforvaltningssystem er altså 
dels et spørsmål om noen stenges ute fra fiskeplassene - om fiskemuligheter er 
systematisk begrenset og avgrenset og om begrensningene også har 
fangstdempende virkninger. Det er imidlertid ikke bare adgangsbegrensninger 
som er viktig for diskusjonen om sikring av biologiske og sosiale systemer. En 
må også studere andre forhold enn de rene forhandlingene om fiskeplasser. En 
må utvide perspektivet og finne om fiskerne vurderer innsats på en måte som 
belyses ved ‘Chayanovs regel’. Er det slik at fiskeren lar være å fiske mens det 
ennå er fisk å fange? Er det slik at fiskeren vurderer innsats i fisket opp mot 
realisering av andre behov enn inntekter? Dersom to fiskere med samme 
teknologiske utrustning og økologiske muligheter likevel fisker med forskjellig 
innsats, tyder dette på at den enkeltes situasjon har betydning for innsatsen. Det 
å vurdere ressursforvaltningsrelevansen i slike tilpasningstrekk innebærer å 
finne hvilke trekk ved fiskerens situasjon som stimulerer til innsats eller 
avståelse fra fisket. Videre må en også her koble diskusjonen til biologiske sider 
ved disse avståelsene. Er fiskerens behov dekket ved 10 tonn fisk, 100 tonn 
eller 1000?

I kapitlene 4 og 5 presenterer jeg empiriske data om ulike fiskestopp som både 
gjentar seg over tid og som er gyldige for sjarkfisket som system. Denne måten 
å analysere utøverbasert forvaltning på innebærer at jeg i en viss grad følger 
revisjonistenes anvisninger i datainnsamlingen. Jeg fokuserer på hvorvidt det er 
fritt fram for alle på havet, dvs. hvorvidt Hardins første forutsetning slår til. Jeg 
diskuterer også aktørenes opportunitetssituasjon og drøfter hvorvidt Hardins 
andre forutsetning om maksimerende aktører som ikke er underlagt noen form 
for begrensninger er til stede i sjarkfisket. Jeg utvider imidlertid perspektivet 
med direkte å vurdere forhold som tilligger modellens tredje forutsetning, 
hvorvidt og hvordan sosiale og kulturelle samhandlingsregler er koblet til de 
biologiske ressursene. Dette gjør jeg til et eksplisitt fokus i kapittel 6. Mens 
kapitlene 4 og 5 slik sett er av samme karakter som mange av 
revisjoniststudiene - en påpekning av ulike regulerende trekk, vil jeg altså i 
kapittel 6 vurdere disse trekkenes fangstvirkninger.
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Spørsmålet er hvordan dette hensynet kan ivaretas. Det er vanskelig å snakke 
om hvor mye som ikke fiskes, men det er mulig å finne at det ikke fiskes. Jeg 
ser det siste som den viktigste oppgaven. Jeg vil sette lys på høstingsmønstre og 
diskutere hvordan fiskerne fisker. Er det individuelle forskjeller i fangstingen 
og hva er det rimelig å knytte disse forskjellene til? Er begrensete 
adgangsmuligheter en avgjørende forklaring, eller ligger det betydningsfulle 
forklaringer i husholds- og småskalaøkonomiske forhold? Jeg ser den 
kvalitative drøftingen av sammenhengen mellom samhandlingsregler, 
opportunitetssituasjoner og biologiske forhold som mest informativ, men jeg vil 
understøtte drøftingen med kvantitative fangstdata på måter jeg vil komme 
tilbake til i selve analysen.

Om det finnes betydningsfulle uformelle reguleringer i sjarkfisket eller ikke, om 
vi kan snakke om sjarkfisket som et ressursforvaltningssystem - Hardins ene 
forvaltningsløsning introduseres uansett i 1990. Sjarkfisket blir detaljert 
regulert med formelle bestemmelser om adgangs- og innsatsforhold. I dette 
møtet endres de uformelle reguleringene på måter jeg drøfter i kapittel 7. Disse 
erfaringene er nyttige for spørsmålet om ressursforvaltning må være basert på 
intensjonale kunnskapsmodeller om sikring av biologiske og sosiale systemer, 
eller om disse forvaltningsmålene, dvs. bærekraftig ressursutnyttelse, også kan 
realiseres ved implisitt forvaltning. Diskusjonen omkring dette i kapittel 8 gir 
anledning til å kommentere forvaltningsbegrepet nærmere, samt nytten av de 
spørsmål jeg stiller ved forståelsen av ressursforvaltning slik den kommer til 
uttrykk i Hardins og revisjonistenes framstillinger.

Før jeg presenterer empirisk materiale til diskusjonene ovenfor, vil jeg 
imidlertid redegjøre for hva jeg legger i sjark-begrepet og hvordan jeg vil 
anvende det gjennom avhandlingen. Det finnes motstridende forståelser av 
‘sjark’ og ‘sjarkfiske’, både i litteraturen og i folks oppfatninger. Dels er det 
uenighet om opprinnelsen til selve begrepet, dels er uenighetene knyttet til 
hvilke båttyper som kalles sjarker, og dels ligger motsetningene i hvilke 
tilpasninger som kalles sjarktilpasninger. Dette diskuterer jeg i neste kapittel. 
Her presenterer jeg også hvordan jeg har gjennomført undersøkelsen, samt 
diskuterer metodiske aspekter ved studien.
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3 - SJARKFISKE OG RESSURSFORVALTNING; EN INTRODUKSJON

Sjarken er opphav til både næringsaktivitet og symbolproduksjon. Sjarken har, 
som ‘Allmenningens tragedie’, stor metaforisk verdi. Den er på mange måter en 
metafor og et metonym for det nordnorske. I postkortstativene er det sjelden 
trålerne som dominerer avbildingen av nordnorsk egenart. Et vanlig motiv er 
sjarken under midnattssola. Midnattssol-sjarken kan være av den eldre sorten; 
byggematerialet er tre og rorhuset står bak i båten. Postkortet forteller at Nord- 
Norge har vakker natur. Sjarken ligger fortøyd i ei stille lita vik hvor det eneste 
som bryter stillheten er måse på sjøen og et gammelt naust i fjæra. Stillheten og 
måsen vitner om meningsfullhet og lite stress. Sammen med den gamle båten, 
bærer disse tre symbolene bud om tradisjonelle, men forgagne tider. De få som 
ennå lever i disse livsformene tjener lite penger, men hva trenger man når man 
har alt det andre, og endatil kan spe på med trygden? Solnedgangen rammer inn 
bildet; nordnorsk kystkultur i nedgang.

Nyere sjarker bygges helst i plast. De har rorhuset stående foran. De lar seg 
avbilde de også - noen ganger i solnedgang og andre ganger i røft vær på full 
fart framover. Disse sjark-bildene er meningsbærere for noe annet. De bærer 
bud om lønnsomhet, fornuft og modernitet; nordnorsk kystkultur i oppgang.

Sjarken er alt dette. Når jeg anvender betegnelsen sjarkfiske, møter jeg dette 
begrepsmessige meningsmangfoldet. Sjarken er noe mer enn en båtstørrelse, og 
jeg deltar i begrepsdefinisjonen ved de kommentarer jeg etter hvert vil gi til de 
to forståelsene av sjarkfiske gjennom min beskrivelse av tilpasninger. 
‘Tilpasninger’ er sentralt for begrepsdefinisjonen, og den kan derfor ikke 
ferdigstilles før tilpasningene er nærmere beskrevet. Det er imidlertid mulig å 
starte med å gi noen kriterier for sjarkfiske, kriterier som på den ene siden 
synliggjør vanskeligheter knyttet til avgrensning av betegnelsene ‘sjark’ og 
‘sjarkfiske’, og på den andre viser hva jeg legger i disse kategoriene. Før jeg 
kommer inn på dette, vil jeg imidlertid peke på at betegnelsen ‘sjark’ sies å ha 
mange ulike opprinnelser.

Betegnelsen ‘sjark’
Ordet sjark ser ut til å stamme fra første halvdel av dette århundret. Det er med 
andre ord ungt, ikke mer enn tre generasjoner gammelt. Betegnelsen er først og 
fremst brukt i Nord-Norge. Men det er vanskelig å finne en entydig opprinnelse 
til ordet. Ordbøker og leksikon har lite og ingen informasjon, mens 
båtlitteraturen til gjengjeld har mange og ulike forklaringer. Smaaskjær 
(1993:20) skriver at betegnelsen stammer fra Midt-Troms. Opprinnelsen er 
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ordet deskaill, som betyr en mann som hutrer og fryser. Båtbyggeren Gunnar 
Eldjam forteller at betegnelsen deskaill ennå er i bruk på Kvaløysletta utenfor 
Tromsø (Eldjam, pers. med.). Ifølge Eldjam betegner det en mann som hoster 
og harker fordi han er i ferd med å drukne. Hosten og harkinga skal minne om 
motorlyden i de første sjarkene. Innsetting av motor i de gamle nordlandsbåtene 
ga et spesielt ressonansforhold i skroget. Deskaill-harking skal først ha blitt 
forkortet til skallharking og så til sjark. Eldjam mener dette er en forklaring 
preget av humor og selvironi. Han finner den sannsynlig fordi sjarken var en 
båttype det ikke knyttet seg høy status til, og mener humoren var avvæpnende i 
så måte.

Lamark (1981) sin forklaring har med fisk å gjøre, nærmere bestemt hai. 
Lamark forteller at amerikanske skonnerter drev linefiske ved norskekysten ved 
begynnelsen av 1900-tallet. Disse mente de norske småbåtene forstyrret deres 
fiske og de søkte å skremme fiskerne på feltet ved å rope ‘shark’, ‘shark’. Også 
Bjørklund (1988) drøfter et hai-begrep, men på en annen måte enn Lamark. 
Bjørklund forteller at danske motorbåter ble kalt ‘haj’, ettersom fiskerne om 
bord stjal fisk i nøtene til notfiskerne. Bjørklund selv mener det er lite 
sannsynlig at dette er bakgrunnen for den norske sjarken. Han spør hvordan den 
danske hajen først oversettes til engelsk og dernest til norsk. Bjørklund lanserer 
imidlertid en annen hai-type, pomorordet ‘sark’ er en betegnelse for en hai-art i 
Kvitsjøen. Denne har mer språklikhet.

Den forklaring Bjørklund først og fremst tror på er imidlertid den som også 
båtforeningen Arctandria8 lanserer som forklaring på betegnelsens opprinnelse, 
nemlig tilknytningen til et russisk ord for jordmor, ‘akywepka’9.1 henhold til 
russisk ordbok blir den latinske skrivemåten ‘akusjerkoj’. En fisker fra 
Finnmark har fortalt Bjørklund at norske fiskere i tida før 1. verdenskrig var i 
Murmansk og så jordmoren reise rundt i en halvdekket motorbåt. De norske 
fiskerne ga båten navn etter brukeren. Ordet skal senere ha blitt forkortet til 
sjarke og så til sjark. Jørgensen (1989) beskriver også jordmor-forbindelsen, 
men på en annen måte enn Bjørklund. Jørgensen har blitt fortalt at det var 
russiske fiskere i Helgøy som så jordmoren farte rundt i en motorbåt. De skal så 
ha pekt og sagt akusjerka.

8Arctandria står bak distribusjonen av en liten tresjark som selges i souvenirformat. Som 
forklaring til at denne trebåten kalles en sjark, oppgis jordmorforbindelsen her.
9 Bjørklund skriver at ordet også er å finne i fransk; accouchée som betyr bamsengkone, og i 
ordet accourcheur/accourcheuse som betyr fødselshjelper /jordmor. Ordet skal også inngå i 
svensk; ackuschdr/ackushorska med samme betydningsinnhold.

Litteraturens forklaringer er mange. Det har ikke lyktes meg å supplere 
litteraturen ved data fra egne intervju. Båtlitteraturen leses av interesserte og 
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båtkyndige folk. Når jeg spør fiskere om sjark-betegnelsen får jeg ofte disse 
allerede nedskrevne forklaringer. Jeg får ulike forklaringer. Noen heller til det 
ene, mens andre har størst tillit til andre forklaringer. Det har også hendt at jeg 
har truffet på kildene til forfatterne ovenfor10. Jeg vil ikke velge i mangfoldet, 
jeg finner det i stedet interessant at den meningsladede sjarkbetegnelsen ikke 
har noen entydig opprinnelse.

10 Smaaskjær anvender Eldjam som kilde. En av kildene til Eldjam - og dermed også 
Smaaskjær - Alfred Lindrupsen, Tromvik, forteller at han hørte ordet for første gang av en 
mann fra Lenvik. Denne snakket om en skallhark i 1921. Lindrupsen refererer også til en 
annen mann som hadde hørt en russer snakke om en sjark. Dette skjedde i Tromsø i samme år.

Båttyper
Det er enklere å beskrive selve sjarken enn betegnelsen, men det mangler også 
entydighet på dette området. Sjarken har endret fasong og størrelse gjennom 
århundret, noe som gjør at to båter i samme størrelse og med samme tilpasning 
ikke umiddelbart kan kalles sjarker, men likevel drive sjarkfiske. For å forklare 
dette tilsynelatende paradokset må vi se på framveksten av dette fisket på 1900- 
tallet.

Eldre fiskere, som var i aktivitet ved begynnelsen av århundret og drev fiske 
med fembøringer og mindre åpne båter med seil, kan ikke huske å ha kalt 
verken de store eller de små båtene for sjarker. De forteller at begrepet sjark 
oppstod med motorens inntog i fiskeriene. I dag er en 30-fots fiskefarkost oftest 
en sjark, men den tids båter i samme størrelse og tilpasning hadde andre 
betegnelser. Ved innsetting av motor i åttringene fikk båtene navnet motor- 
åttringer. Etter hvert som motoren ble vanlig, ble også båtene bygd for motor, 
og skøyter og kuttere avløste de gamle fembøringene og åttringene i fisket. 
Nybygde mindre båter med motor ble kalt sjarker. Sjarkbegrepet ser dermed ut 
til å ha oppstått en gang mellom 20- og 40-tallet, med byggingen av disse 
båtene.

Som båttype er sjarken en mindre båt, men den må ha styrhus før den kalles 
sjark. De aller minste fartøyene det drives fiske med, kalles åpne båter. De kan 
også få betegnelsen spissbåter, spisser, eller fabrikkmerkenavn som Ranabåter, 
avhengig av type. Det er kun mindre båter med styrhus som kalles sjarker, 
større båter får navnet kystfartøy eller mer spesielt garnbåter, linebåter, 
reketrålere etc. Skøyter og kuttere er båter som også kan drive sjarkfiske, og 
som omtales som sjarker av noen, mens andre anvender skøyte- og 
kutterbetegnelsen. Skøyte- og kutterbegrepet bestemmes av henholdsvis 
størrelse og hekkform. Når de også kan kalles sjarker har det å gjøre med alder 
på båtene og dels også alder på den som navngir båtene. For eldre fiskere er 
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betegnelsen skøyte knyttet til noen særlige trebåttyper i 30- og 40-fotsklassen, 
og særlig de største båtene i denne gruppa. Etter hvert som flere av de eldre 30- 
fots skøytene ble mer vanlig som enmannsbåter, har denne størrelsen falt inn i 
kategorien for sjark.

Dagens båter bygges i plast. Fiskerne kaller alle under en viss størrelse for 
sjarker, noe jeg tar til inntekt for at plastsjarken med rorhus foran er noe vi kan 
kalle nåtidas sjark-fasong. Plastsjarken er som størrelsesgruppe videre enn 
tresjarken. Hva trebåtene angår, er det svært få igjen av de opprinnelige 
sjarkene, de som var akkurat over tyve fot. Det er også et fåtall 40-fots skøyter i 
det fisket jeg har studert. Tresjarkene ligger mellom 30 og 35 fot. Plastsjarkene 
varierer fra tett over 20 fot og opp mot 50 fot. Det er grunn til å kommentere 
betegnelsen sjark anvendt på de største plastbåtene. En del fiskere nøler med å 
kalle båter større enn 35 fot for sjarker. De mener båtene mer er å karakterisere 
som kystfartøy ettersom de har en kapasitet som kan sammenlignes med 
farkoster på 60 og 70 fot, og ettersom de aller største, 49-fotingene, også i stor 
grad fisker i samme farvann som typiske kystfartøy. Noen fiskere løser dette 
med å kalle plastsjarker i 42-fotsklassen, båter som ofte er å finne i typiske 
sjarkfarvann for storsjark, og holde 49-fotingen utenfor sjarkklassen. Andre 
igjen kaller 49-fotingen for kystsjark.

Den grense jeg trekker, baserer jeg på drift som omfatter storsjarken. På de 
feltene hvor jeg har studert aktivitet, har båtstørrelsene variert fra 18 fots åpne 
plastbåter, via trebåtgruppa, til 42-fots plastbåter, og en sjelden gang 45- 
fotinger. Jeg kaller dette fisket for sjarkfiske og reserverer oppsummeringsvis 
sjark-betegnelsen til følgende to hovedtyper; en eldre tresjark med rorhus bak, 
større enn 20 fot, mindre enn 35 fot og en nyere plastsjark med rorhus foran, i 
størrelse noen og tjue til noen og førti fot. Den nevnte kystsjarken på 49 fot 
ekskluderes på grunn av størrelse og arten fiske.

Sjarkfiske
Sjarkfisket skiller seg fra øvrig kystfiske ved at det hovedsaklig foregår 
nærmere land enn kystfiske med 49-fotinger og større båter. Sjarkfiskere er 
også oftere på land og leverer sine fangster. Daglige leveranser er vanlige. Det 
er videre mindre mobilitet i driften. En del sjarkfiskere forlater hjemstedet og 
driver bortefiske i perioder, mens andre utelukkende baserer sin drift på et 
hjemmefiske. Få har en tilpasning utelukkende basert på bortefiske. Dette har å 
gjøre med økologi og fiskernes bosteder. De fleste sjarkfiskeme bor i fiskevær 
på kysten eller i fjordstrøk, og ved de fleste slike bosteder er det mulig å drive 
et lokalt fiske.
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Det som først og fremst muliggjør et lokalt fiske er eksistensen av torsk, og 
torskens atferdsmønster. Torsken svømmer mot kysten tidlig på vinteren for å 
gyte. I slutten av november og begynnelsen på desember kan fiskere i Øst- 
Finnmark, der hovedinnsiget fra havet stort sett kommer, starte vinterfisket på 
gytefisk. Fiskere som bor lenger vest, kan enten forflytte seg og drive et 
bortefiske, eller vente til torsken kommer til deres hjemsteder. Torsken følger 
nemlig kysten vestover, og hovedmengden har kurs for Lofoten, der den gir 
opphav til det tradisjonelle Lofotfisket. Fiskerne i nordnorske fiskeristrøk har 
tradisjonelt fanget torsk på gam og line i lokale farvann i tida fra desember når 
innsiget starter og fram mot april når hovedstrømmen har avtatt. Det er ikke alle 
som har deltatt i dette fisket. Noen har i stedet deltatt i Lofotfisket, mens andre 
igjen har fisket både i lokale farvann og i Lofotfisket. Ettersom torsken er på 
veg varierer tida for gode lokale fiskemuligheter fra sted til sted langs kysten. 
Når gytesesongen går mot slutten kan en fange det fiskerne kaller returfisk. 
Returfisk er fisk som er i ferd med å forlate gytefeltene. Returfisket er av kort 
varighet11. Fisken regnes ikke som kvalitetsfisk - den er mager og har dårlig 
kjøttkvalitet rett etter gytinga.

1 ‘Fiskerne sier at returfisken tar stein i magen når den er ferdig med gytinga. Den letter seg 
noe og svømmer raskt ut fra feltene og ut i havet. En forklaring på inntaket av stein er at den 
tar ballast for å kompensere for tapt vekt i gytinga.
12 Stangnes har treffende beskrevet dette i diktet ‘Telroran’ (Stangnes 1996:41).

Samtidig med dette returfisket kommer en mer verdifull ressurs, nemlig 
ungtorsk fra Barentshavet. Dette er norsk arktisk torsk som følger lodda. Lodda 
kommer inn fra havet i slutten av mars eller begynnelsen av april for å gyte ved 
kysten og i fjordene. Det er ungtorsken som er opphav til det tradisjonelle 
vårtorskefisket på Finnmarkskysten, et fiske hvor hovedfangstene tas fram til 
juni. Juksa har tradisjonelt vært det viktigste redskapet i dette fisket.

Den torsk som har de hittil beskrevne atferdsmønstre kaller forskerne for norsk- 
arktisk torsk. Det er hovedsaklig denne som er gjenstand for havforskemes 
beregninger, men siden 1992 har oppmerksomheten også blitt rettet mot det 
forskerne kaller kysttorsk. Om høsten regner man med at den torsken som står 
ved kysten og i fjordstrøkene hovedsaklig er kysttorsk (Eliassen et al. 1993, 
1994). Høstfangstene må således tilskrives denne typen torsk. Kysttorsken er 
imidlertid også til stede øvrige tider på året, og det er gode grunner til å anta at 
en del av vinterfisket og vårfisket også foregår på kysttorsk.

Sjarkfiskere nytter også flere ressurser. De har kunnskap om bruk av ulike 
redskaper og de har kunnskap om hvor ulike lokale ressurser befinner seg, deres 
innsigs- og vandringsmønstre lokalt, og deres stedegenhet (Eythorsson 1991, 
1993a, 1993b, Arntsen 1994, Lunde 1994, Nilsen 1995a, Stangnes 199612,
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Maurstad og Sundet 1997). De utnytter imidlertid færre arter enn den 
havgående flåten (Eikeland 1995, 1997).

Antallet fiskere
Det er vanskelig å gi opplysninger om antallet fiskere i sjarkflåten. I norsk 
statistikk registreres fiskere i manntallsregisteret og båtene deres i 
merkeregisteret. Manntallsregisteret holder to kategorier, blad A og blad B. 
Inndelingen skiller mellom deltids- og heltidsfiskere13. Manntallsregisteringen 
har imidlertid ikke vært koblet opp mot hvilke båter fiskerne arbeider i, og dette 
gjør det vanskelig å presentere tall over mannskapsforholdene i sjarkfisket. En 
indikasjon på antallet sjarkfiskere kan en imidlertid få ved å se på antallet 
sjarker. Karakteristisk for sjarkflåten er at sjarken i liten grad har mannskap. De 
større båtene har naturlig nok mer bemanning enn de mindre sjarkene. En 
tendens er at 20- og 30-fotingene drives som enmannssjarker mens de største 
sjarkene har mannskap i størrelse to til fire mann på 1980-tallet og en reduksjon 
på 1990-tallet til en til tre mann. Kvotene som ble introdusert i 1990 gjorde at 
flere båteiere valgte å fiske båtkvota alene og heller bruke mer tid, i stedet for å 
betale arbeidskostnader i form av mannskapslønninger.

13 For blad B-registrering kreves at fiskeriinntekten utgjør minimum 2/3 av samlet inntekt, og 
minimum 1 G (1 G er det samme som folketrygdens grunnbeløp, ca. 40 000 kroner). Videre 
kreves en driftstid på minimum 20 uker. For blad A-registering kreves en minimumsinntekt på 
*/2 G, samt en maksimumsinntekt fra andre yrker på 3 G. (4 G i kommuner som omfattes av 
Samisk Utviklingsfond.) Kilde: Forskriftene for 1994.
14 Sluttsedler er fiskerens kvittering for levert fangst. På sluttseddelen er det registrert 
opplysninger som art, størrelse, redskap og fiskested. Ellen Fasmer, Fiskeriforskning, har 
forestått arbeidet med å kjøre ut ulike tabeller etter spesifiserte opplysninger jeg har bedt om: 
1) Båtlengde i metersintervall for å vurdere an talls variasjoner innen flåten. 2) Ulike 
fangstgrupper for å vurdere fangstvariasjoner. 3) Antall med én levert fangst eller mer for å få 
med alle sjøltilvirkeme, dvs. fiskere som ikke selger sin fangst til fiskebruk, men i stedet 
henger den selv, og leverer en tørrfiskproduksjon årlig. 4) Hjemmehørende fylke for å skille ut 
Troms og Finnmark.

Merkeregisteret, eller ‘Register over merkepliktige norske fiskefarkoster’ som 
er det formelle navnet, er uegnet i synliggjøringen av mengden båter i fisket. 
Dette er ikke et register over båter i aktivitet. For å få en oversikt over aktivitet 
må en se på statistikk over leverte fangster. Den statistikk jeg trenger for å 
synliggjøre sjarktilpasninger er nokså detaljerte inndelinger over fangster 
tilknyttet ulike sjarkstørrelser. Slik statistikk er ikke offentlig. Jeg har derfor fått 
tilgang til denne ved å kjøpe spesifiserte utskrifter fra Fiskeridirektoratets 
registreringer av sluttsedler14.
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Figur 1 nedenfor er basert på antall båter som har levert én eller flere fangster 
av henholdsvis torsk og andre fiskeslag. De to øverste linjene i figuren 
representerer båter mindre enn 13 meter15 i hele landet, de to nederste båter i 
Nord-Norge. Videre markerer de stiplete linjene fangster på alle fiskeslag, mens 
de heltrukne markerer torskefangster.

15 Jeg har tidligere snakket om båter med størrelsesbetegnelsen fot. I offisielle statistikker ble 
det på begynnelsen av 1980-tallet vanlig å snakke om meter. Fiskerne har imidlertid fortsatt å 
anvende fot som lengdekategori, men i den senere tid, ved at kvoter er knyttet opp mot meter, 
er også fiskerne begynt å anvende meter-målet i større grad.

Figur 1: Antall båter mindre enn 13 meter med minimum én levert fangst av torsk n 62 og 
alle fiskeslag i perioden 1977-1994. Fangstene er fordelt på landet og Nord-Norge.

Figuren viser flere forhold. Et trekk er at antallet båter i de ulike kategoriene er 
rimelig stabilt i første halvdel av 80-tallet, dernest synker det mye i 
tiårsperioden fram til i dag. En kan spørre om dette skyldes introduksjonen av 
det formelle reguleringssystemet i 1990, eller om reduksjonen mer skal 
tilskrives en generell utvikling som ville kommet uavhengig av reguleringene. 
Spørsmål om hvordan verden hadde sett ut dersom en gitt hendelse ikke hadde 
funnet sted, er umulige å svare på. Jeg vil senere presentere trekk ved 
reguleringssystemet som kan stå som bakgrunnsmateriale for fortolkningen av 
hva som har skjedd og kan komme til å skje.

Det jeg vil rette oppmerksomheten mot her er at antallet båter på 1980-tallet var 
nokså høyt. På landsbasis deltok nærmere 12 000 båter i fisket. Dette utgjorde 
80 % av antallet båter i hele det norske fisket. For fisket på torsk nord for 62 
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graden var situasjonen den samme. Antallet båter mindre enn 13 meter utgjorde 
80 % av flåten16.

16 Statistikken inneholder en mengde uoppgitte båtstørrelser, noe som påvirker prosentene i 
begge retninger. Dersom alle båter hvor lengde ikke er registrert ved levering tilhører 
storbåtkategorien, utgjør sjark- og småbåtflåten f.eks. kun 73 % av antallet i torskefisket, 
mens dersom alle de uoppgitte båtene tillegges gruppa under 13 meter, utgjør disse da 86 %.

Av de 12 000 nevnte båtene er det kun halvparten som tilhører Nord-Norge. Ser 
vi på torskefisket spesielt, og særlig den torsk som ble underlagt formelle 
reguleringer i 1990, nemlig torsk nord for 62. breddegrad, blir den nordnorske 
andelen åpne båter og sjarker større. Båter tilhørende de tre nordnorske fylkene 
står for ca. 75 % av deltagelsen i torskefisket. De nordnorske fiskerne utgjør 
ikke bare majoriteten i torskefisket, de skiller seg fra sørnorske fiskere ved at 
nær sagt alle som har vært i aktivitet har fanget torsk. De to nederste linjene i 
figuren viser de nordnorske fangstene av torsk og andre fiskeslag, og kurvene er 
omtrent sammenfallende.

Ettersom hver båt krever i alle fall en person om bord, kan figuren illustrere at 
sjarkflåten og de åpne båtene representerer minst 8000 aktører i torskefisket på 
1980-tallet. Spørsmålet er så hvordan de fordeler seg på sjarker og mindre båter.

Figur 2: Antallet norske småbåter i torskefisket nord for 62. breddegrad fordelt på ulike 
båtstørrelser i perioden 1977-1994.

Figur 2 viser en inndeling av torskefiskebåtene. I henhold til den definisjon jeg 
innledet med kan en si at båter mindre enn 13 meter fordeler seg på tre 
kategorier: Store sjarker i gruppe 9 til 13 meter, mindre sjarker i gruppe 7 til 9 
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meter og åpne båter i størrelse mindre enn 7 meter. Store sjarker utgjør et 
rimelig stabilt antall på mellom 2000 og 2500 båter i hele perioden. Antallet 
mindre sjarker var rimelig stabilt på 3000 båter i begynnelsen av 1980-tallet, 
men er redusert med mer enn 1000 båter fra midten av 1980-tallet og til 1996. 
Karakteristisk for gruppa åpne båter er en stor inn- og utgang. Videre er antallet 
slike båter lavt mot slutten av den periode det her er snakk om.

Neste spørsmål er hva båtene fanger av torsk. Summerer en de fangstdata som 
sluttseddelstatistikken inneholder, finner en at sjarkene og de åpne båtene på 
begynnelsen av 1980-tallet stod for ca. 30 % av totalfangstene av torsk nord for 
62. breddegrad. Mot slutten av 1980-tallet sank fangstene i småbåtflåten. De 
sank også relativt til de større båtene. Andelen var i 1987 og 1988 på under 15 
%. På 90-tallet var andelen de første årene igjen 30 %, men fra 1994 har den 
igjen vært lav, rundt 20 %. Fangstene er naturlig nok ulikt fordelt innad i flåten. 
De åpne båtene, regnet som båter mindre enn 7 meter, representerer kun 7 % av 
fangstkvantumet både midt på 1980-tallet og midt på 1990-tallet. Blant sjarkene 
utgjør båter mellom 9 og 11 meter den mestfangende gruppa ved at deres fangst 
er omtrent like stor som de øvrige sjarkenes sammenlagte fangst.

Operasjonalisering
Kildene til opplysninger jeg anvender i undersøkelsen er flere. Dels har jeg hatt 
samtaler med utvalgte fiskere, dels har jeg observert aktiviteter og diskusjoner, 
dels har jeg fortolket egne erfaringer fra deltagelse i fisket. Kombinasjonen av 
egne erfaringer, intervju og observasjoner har vært en forutsetning for å 
gjennomføre undersøkelsen. Mitt fokus er høstingsdempende trekk ved fisket. 
Sjarkfiskeme er opptatt av hva de fanger, ikke av hva de sparer. Jeg har derfor 
søkt å snakke om fisket på måter som gjorde det mulig å skille mellom fiskernes 
oppfatninger og mine. Nødvendigheten av dette erfarte jeg tidlig, noe jeg skal 
fortelle mer om senere. Jeg har imidlertid også diskutert mine problemstillinger 
med fiskerne og fått informasjon som har utviklet forståelsen for de forhold jeg 
er opptatt av.

Som vist i forrige kapittel er problemfokuset rettet mot uformell adgangs- og 
innsatskontroll, og jeg vil eksplisitt vurdere om slik kontroll kan kalles 
høstingsdempende og fangstregulerende. Slik kontroll kan være mer eller 
mindre verbalisert. Den kan være uttrykt både i handling og ord, og dette krever 
et fokus på både det som gjøres og det som sies.

Intervjuene og observasjonene har derfor vært innrettet mot høstingsmønstre og 
oppfatninger om disse. Tema som hvor og når det drives fiske på de enkelte 
stedene, hvem som deltar, hvordan fisket skal drives og hvorfor, har stått 
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sentralt. Ved også å analysere diskusjoner som vitner om enighet og uenighet 
omkring fisket, har det vært mulig å finne fram til ulike regler som fiskerne 
organiserer sine virksomheter i henhold til, også når disse reglene ikke er 
eksplisitt uttalt. Det har også vært mulig å finne fram til trekk som i liten grad 
kan kalles regler, men som like fullt regulerer aktivitetene.

Fiskertilpasninger
De spørsmålene jeg stiller innebærer et komparativt perspektiv på ulike 
tilpasninger. En må sammenligne ulike fiskeres handlinger og uttalelser, samt 
deres ulike situasjon for å finne systematiske trekk ved fisket. Jeg har hatt 
samtaler med fiskere i mange typer tilpasninger, men hovedsaklig med fiskere i 
sjarkflåten, og også fiskere som i stor grad bruker typiske hjemmefarvann. 
Redskapene som anvendes er gam, jukse og line, men jeg har flest data fra 
garnfisket. Hva angår drift med og uten mannskap fordeler materialet seg nokså 
jevnt på de to tilpasningene. Det samme gjelder fordelingen på fiskere i 
fjordstrøk og kyststrøk. Endelig har jeg snakket med fiskere om mange typer 
fiskeri, men det er hovedsaklig torskefisket jeg vil analysere. Dette er som 
tidligere nevnt særdeles viktig for de nordnorske fiskerne. Torskefisket er også 
det fiskeri som på 1980-tallet formelt sett kunne karakteriseres som ‘fritt fiske’, 
men som på 1990-tallet ble underlagt detaljerte formelle reguleringer.

Det er det nordnorske torskefisket jeg vil beskjeftige meg med, nærmere 
bestemt fisket i Troms og Finnmark. Fiskerne i de tre nordlige fylkene fordeler 
seg på samme måte i torskefisket og fangst på andre arter som kurvene for 
nordnorsk fiske er framstilt i figur én tidligere. Forskjellen ligger i antallet båter 
i de ulike fylkene. Mens Nordland utgjør det største sjark-fylket, kommer 
Troms og Finnmark som gode nummer to og tre. Antallet sjarker og åpne båter i 
Troms og Finnmark utgjør 40 % av mengden på landsbasis.

Troms og Finnmark er valgt ut fra et ønske om en viss dybde. Min 
forhåndskunnskap om tilpasningene i disse fylkene var rimelig utviklet da jeg 
startet arbeidet med avhandlingen ettersom jeg dels har utført tidligere 
feltarbeid i disse fylkene og dels har egne erfaringer fra deltagelse i fisket i 
ulike lokale sjøområder. Fisket dreier seg om seks måneders deltagelse i ulikt 
type høstfiske i Troms i 1984; juksafiske etter torsk og akkar, garnfiske etter 
sild og linefiske etter torsk og kveite. I 1985 deltok jeg først fire måneder i 
garnfisket etter torsk i Troms og så fire måneder i juksafisket ved 
Finnmarkskysten. I 1986 deltok jeg en måned i sistnevnte fiske. Tidligere 
feltarbeid foregikk i Finnmark i 1987 og 1988 av to månederes varighet og i 
Troms i årene 1988-1990 av totalt tre måneders varighet. Det direkte 
feltarbeidet i tilknytning til avhandlingen har dels bestått i opphold i to fiskevær 
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i henholdsvis Troms og Finnmark, totalt to måneder, dels oppfølgende intervju 
ved senere besøk, og dels intervju med fiskere i en rekke av fiskeværene og 
fjordstrøkene i Finnmark, nærmere bestemt 40 steder. Sistnevnte intervjurunde 
er hovedsaklig utført i samarbeid med biologen Jan H. Sundet, Fiskeriforskning. 
Temaet i intervjuene var her fiskerkunnskap anvendt i biologisk 
kunnskapsproduksjon, og prosjektet har generert verdifulle data jeg anvender i 
avhandlingen. Jeg drar også nytte av data fra et prosjekt hvor jeg sammen med 
forskerne Einar Eythorsson, Kjersti Lunde, Jens Halvdan Mosli, Ragnar Nilsen 
og Jan H. Sundet intervjuet fiskere som anvendte fjorden Malangen i sitt fiske 
(Mosli 1993). Feltarbeidet til avhandlingen har funnet sted i perioden 1992- 
1995.

Utvelgelsen av fiskere startet med en studie av ‘merkeregisteret’ for de aktuelle 
områdene. Merkeregisteret gir opplysninger om båtstørrelse og eierforhold. I 
enkelte tilfeller har fiskerirettlederen understøttet med å fortelle om 
tilpasninger, i andre tilfeller har jeg gjennom en første kontakt med noen et sted, 
spurt om andre og deres tilpasninger, og slik funnet fram til flere informanter på 
ett og samme sted. Denne metoden har også vært benyttet for kontakt med 
fiskere andre steder. Fiskerne har et stort regionalt nettverk og kjenner fiskere 
andre steder. Det er likevel ikke en vennekrets av ‘enige’ jeg har snakket med. 
Jeg har definert kriteriene - tilpasning hjemme eller borte, alder og båtstørrelse - 
og slike opplysninger har fiskerne om hverandre uavhengig av om de er venner 
eller ikke. Jeg har blitt henvist til folk som vedkommede ikke kjenner.

Det er menns historier om fiske jeg har vært opptatt av. Kvinner ror også 
sjarkfiske, ofte sammen med sine menn. Munk-Madsen (1991) estimerte 
kvinnelige sjarkfiskere til ca. 200 på landsbasis i 1988.1 1994 var det kun 14 
kvinner i sjarkflåten som hadde fartøykvote, mens det var 2535 menn som holdt 
slike rettigheter (Lunde 1995). Dette forteller dels noe om eierforholdene i 
flåten: Det var båteierne som fikk kvoter, og det lave antallet tyder på at få 
kvinner eier båter. Det forteller imidlertid også noe om kvinners innsats i fisket. 
De båteierne som fikk kvoter, måtte kvalifisere seg gjennom å ha fisket et visst 
minimumskvantum årene forut for tildelingen17. Når så få kvinner fikk 
fartøykvoter, tyder det på en lav innsats. Munk-Madsen (1996:92) diskuterer 
dette nærmere. Hun sier : «Få fiske r som mænd» og forklarer den lave innsatsen 
med at kvinners deltagelse i fisket bygger på en ‘omsorgsrasjonalitet’. Dels går 
kvinner om bord for å hjelpe mannen, og dels går de i land for å utføre oppgaver 
tilkyttet husholdet.

17 En grundigere beskrivelse av reguleringssystemet følger i kapittel syv.

Munk-Madsens poeng i denne artikkelen er at kvinners posisjon i fisket svekkes 
ved innføringen av formelle reguleringer i 1990, der menn - i kraft av å være 
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fartøyeiere - er de som får de viktige kvotene og med det rettighetene i fisket. 
Davis og Bailey (1996) fokuserer på hvordan både formelle og uformelle 
regimer for rettighetsdistribusjon fordeler godene ulikt blant folk i 
lokalsamfunn. Mine intervju er konsentrert omkring de som har 
ressursrettigheter, både i beskrivelsen av formell og uformell 
rettighetsorganisering. Dette henger sammen med de problemstillinger jeg er 
opptatt av. Jeg er interessert i noen trekk ved samhandlingssystemene som 
rettighetsholdeme inngår i. Når jeg ikke omtaler kvinnelige fiskere har det å 
gjøre med at i de samfunn jeg har gjort studier har jeg ikke truffet på kvinnelige 
båteiere som inngår i de samhandlingssystemer jeg vil beskrive. Det er kanskje 
ikke så rart, ettersom det i Troms og Finnmark kun er tre kvinner som har 
fartøykvote. Det finnes flere med maksimalkvote; 62 av landets 148 kvinnelige 
maksimalkvoteholdere bor i Troms og Finnmark. Så nær som alle er også 
tilknyttet sjarkflåten (Lunde 1995). Jeg har imidlertid heller ikke støtt på 
kvinner i denne ‘kvotekategorien’ som ‘fisker som menn’ og deltar i de nevnte 
samhandlingssystemene.

Konene, enten de deltar i fisket eller ikke, har imidlertid en viktig plass i fisket. 
Gerrard (1994:132) anvender eksempler fra eget og andre forskeres arbeid og 
viser til at kvinner «økonomiserer og økologiserer» med ressursene. Arbeidet til 
kvinnene i 1950- og 60-tallets hushold er beskrevet som et arbeid med å utnytte 
ressursene maksimalt, dvs. få mye ut av lite (Bratrein 1976, Saugestad Larsen 
1980, Flakstad 1984). Det var ikke bare ‘i gamle dager’ at kvinner bidro til 
husholdets produksjon på denne måten. Kvinner står fortsatt for en stor del av 
verdiproduksjonen knyttet til husholdsbaserte småskalatilpasninger. De deltar 
dels direkte i fisket (Munk-Madsen 1991, 1996), eller i direkte i arbeid på land 
tilknyttet fisket, som ved egning og tilriggingsarbeid (Gerrard 1983, Jentoft 
1989b, Munk-Madsen 1991, Thiessen et al. 1992). Kvinnene deltar også ved at 
den inntekt de henter fra lønnet arbeid utenfor husholdet bidrar til at husholdets 
økonomiske situasjon styrkes, og i mange sammenhenger kan sies å være en 
forutsetning for kombinasjonstilpasninger (Gerrard 1990, Nilsen 1990, 
Lillevold 1997).

Jeg vil imidlertid i liten grad fortelle konenes historie. Jeg har funnet at 
fiskernes koner i liten grad kjenner til det som handler om samhandlingsregler 
mellom menn på havet. Det viser seg at en må delta selv, eller få kunnskap om 
reglene gjennom at mennene diskuterer med konene. Ettersom en del av de 
forhold jeg vektlegger er kunnskap uttrykt i handling, snarere enn i ord, er det få 
som har samtaler om dette hjemme.

Ettersom jeg i tillegg til samhandlingssystemer setter et fokus på 
husholdsøkonomiske forhold, kunne jeg diskutert hvorvidt og hvordan konenes 
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bidrag hadde innflytelse på driften. Gerrard (1994) kritiserer Hardin og 
revisjonistenes teorier for å mangle et fokus på statuser og identiteter forbundet 
med kjønn. Dette knytter hun til at diskusjonene omkring ressursforvaltning i 
stor grad handler om fangstleddet. Gerrard argumenterer for å flytte fokus fra 
fangstleddet til foredlingsleddet og husholdet. Ved et slikt skift i fokus er det 
lettere å fange opp kvinner som aktører i spørsmål relevant i 
ressursforvaltningssammenheng, og det blir mulig å få «bedre innsikt i 
sammenhengen mellom levemåter og ressurspolitikk.» (Gerrard 1994:132).

Noen imøtekommelse av Gerrards kritikk er denne avhandlingen ikke. Den 
føyer seg inn i rekken av bidrag der fiskerne og fangsten står i sentrum. Jeg ser 
det som viktig å diskutere uavklarte sider ved forståelsen av fangstleddet slik 
jeg har redegjort for, og vil først og fremst føre denne diskusjonen. Min analyse 
vil gi en viss forståelse for ‘levemåter og ressurspolitikk’ ettersom jeg vil 
vektlegge trekk ved fisket som husholds- og småskalatilpasning. Jeg studerer 
imidlertid husholdsaspektene slik de framstår relevante gjennom mennenes 
handlingsmønstre.

Fiskerne og jeg
Min egen posisjon i samtalene og samhandlingen med fiskerne har vært 
mangfoldig. Forståelsen for gam- og juksafisket er dels generert ved egen 
deltagelse, dels ved feltarbeid før jeg startet arbeidet med avhandlingen, og dels 
ved senere feltarbeid i forbindelse med avhandlingen. Jeg har både vært fisker 
og forsker under innsamlingen av data. Som fisker samlet jeg erfaring om fisket. 
Min tid som lærling kan ikke direkte sammenlignes med antropologisk 
feltarbeid. Jeg hadde ingen teoretisk skolering før ‘feltarbeidet’. Men læretida 
ga mye av den samme kunnskap som er hensikten med det antropologiske 
feltarbeid; en lærer gjennom å komparere de andres verden med sin egen. Jeg 
lærte om fisket gjennom komparasjon, kanskje fordi jeg ikke var forberedt på 
kontraster. Jeg gikk tida som lærling i voksen alder. Jeg hadde allerede 
oppfatninger om hvordan verden var og skulle være. Jeg var hjemme, jeg var i 
Nord-Norge. Det nye var bare at det var menn jeg samhandlet med og at 
arenaene var kaier og båter som fløt på havet. Jeg var derfor ikke åpen for at alt 
var ukjent - at jeg ikke visste noe. Jeg ble tvert i mot overrasket over enkelte 
forhold som jeg da lærte var særlig for fisket; enten som sosialt og kulturelt 
system, eller som menns system. Jeg lærte f.eks. at når noen spør hva en har 
fanget av fisk, sier en ikke, som jeg gjorde det første gangen: «Det gikk 
kjempebra i dag, vi fikk en masse fisk, 300 kilo, se her.» Skipperen gremtes over 
denne situasjonen. For det første er det ikke i alle situasjoner en forteller hva en 
har fangstet. En forteller det ihvertfall ikke som svar på tiltale i første setning i 
samtalen. For det andre skryter en ikke av store fangster. En sier heller noe sånt 
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som at: «Nei, det gikk no sånn passelig». Senere i samtalen, kan en fortelle om 
fangsten med et skuldertrekk: «Tja, jeg har vel en 300 kilo». For det tredje er 
ikke 300 kilo noen stor fangst. Så langt derifra. Det er svart hav.

Komparasjon er et viktig metodisk begrep i antropologien. I nyere tid er det 
flere antropologer som gjør feltarbeid i egen kultur, noe som har avstedkommet 
en debatt om det å gjøre feltarbeid ‘hjemme’. Diskusjonene går på om en kan 
forstå selvfølgeligheter i egen kultur, der en ikke har muligheten til å 
sammenligne og kontrastere opplevelser med ens egne kulturelle kategorier. 
Som jeg viste til ovenfor er det mulig å oppleve kontraster i egen kultur når en 
står ovenfor erfaringsfellesskap som er ulike det en kjenner. Stordahl (1994) og 
Hastrup (1987) vektlegger dessuten at de faglige analyseredskapene er verktøy 
som gjør det mulig å kontekstualisere erfaringene. Stordahl (1994:18-19) 
forteller f.eks. at hun i en «profesjonaliseringsprosess» begynte å se seg selv 
som ‘innfødt’ gjennom sine antroplogiske perspektiver. Ved det 
komplementerte hun både sin faglige og sin ‘innfødte’ forståelse.

Rosaldo (1989:169) mener at inngående kjennskap og identitetstilknytning til 
feltet har både fordeler og ulemper. I stedet for å alene etterstrebe en avstand til 
feltet, en avstand som etter sigende skal gi forskningen den nødvendige aura av 
objektivitet, mener han at «social analysts should explore their subjects from a 
number of positions, rather than being locked into any particular one.» I min 
rolle som analytiker av sjarkfisket har jeg hatt anledning til å betrakte det fra 
posisjoner som fisker, forsker, kvinne, nordnorsk og byboer. Tilsammen gir 
posisjonene både avstand og nærhet til feltet. Ingen av dem gir alene det ene 
eller andre, og jeg vil søke å redegjøre for hvordan de ulike statusene gir 
henholdsvis nærhet og avstand.

Fisket foregår i et fellesskap som bl.a. uttrykker seg i måter å snakke om fisket 
på som jeg viste til ovenfor. Jeg har noe innblikk i dette fellesskapet og det er 
slike erfaringer som jeg drar nytte av i dag når jeg studerer sjarkfiske som 
forsker. Jeg kjenner terminologien og trenger ikke bruke tid på å tilegne meg 
denne for å forstå og kunne stille spørsmål ved det som sies og gjøres. Jeg 
kjenner også til mye av det som gjøres og kan gå en kortere veg til noen særlige 
spørsmål. I mitt arbeid er kjennskapet til fisket selve grunnlaget for analysen av 
noen særlige sider ved aktiviteten på 1980- og 90-tallet. Spørsmål om 1980- 
tallets aktivitet kan besvares så langt fiskerne husker det. Men all forståelse av 
tidligere hendelser tolkes i lys av dagens opplevelser. Det gjelder både min og 
fiskernes forståelse av 1980-tallets hendinger. Ved at vi - forsker og informant - 
deler en kunnskap om dette, er muligheten til innsikt større enn om jeg ikke 
hadde noen bakgrunn i dette spørsmålet. Min forhåndsforståelse har ikke bare
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vært viktig for å stille spørsmål om 1980-tallet. Den har også vært en bakgrunn 
for fortolkning av dagens hendelser og uttalelser om hendelser.

Min fiskerstatus er imidlertid mer relevant for meg enn for fiskerne. Dette lærte 
jeg i begynnelsen av datainnsamlingen. Jeg startet ut med å si at jeg var 
fascinert av de trekk ved sjarkfisket som gjorde det til en spesiell 
ressurshøstingsform - sjarkfiskere fisket lite. Jeg sa jeg var fascinert av dette 
fordi det var viktige forhold i diskusjonen omkring ressursforvaltning. Jeg 
spesifiserte feltet til å omhandle adgangs- og innsatsbegrensninger. Havet var 
underlagt ordninger om mitt og ditt, noe som regulerte tilstrømmingen og 
uttaket. Sjarkfisket inneholdt videre stopperioder av ulik karakter, knyttet til 
andre oppgaver som den personlige arbeidende eieren måtte utføre. Dette 
regulerte innsatsen. Jeg sa jeg var interessert i disse ordningene fordi det 
innebar at sjarkfisket hadde visse høstingsdempende trekk. Jeg ønsket å skrive 
denne historien.

De første fiskerne jeg intervjuet, flinke fiskere i store sjarker, avviste 
problemstillingen. De sa at det var ingen stopp i fisket som kunne skrives på 
noen annen konto enn at det var fritt for fisk. Man fisket så lenge det var fisk i 
havet. Og havet var fritt for alle.

Dette noe naive møtet med feltet lærte meg mye om fisket og om meg selv. Jeg 
lærte om det å snakke med sjarkfiskere om stopp i fisket. Arbeidsmoralen er 
høy og snakk om begrensninger betyr at ‘pekaillen’, dvs. den trygdefmansierte 
late og bedagelige fiskeren som mytene vil ha det til står ombord i sjarken, 
kommer farlig nær. Fiskere jeg har snakket med er mer opptatt av å fortelle meg 
hvor mye de fanger, i stedet for hvor lite.

Dette visste jeg egentlig, eller for å være mer nøyaktig: Jeg gjenkjente det 
umiddelbart. Når jeg sier ‘gjenkjente’ og ikke ‘skjønte’, så har det å gjøre med 
den bakenforliggende årsaken til min naive tilnærming til fiskerne og feltet, 
nemlig min fiskerrolle. Jeg gjenkjente den posisjon fiskeren jeg intervjuet gikk 
inn i. Jeg kunne gått i den selv. Jeg kunne gått inn i den selv hadde jeg blitt 
konfrontert med en forsker som opptrådte som jeg. Det jeg lærte om meg selv i 
møtet med fiskerne, var derfor at jeg var blitt forsker. Jeg møtte fiskerne med en 
oppfatning av at vi delte et fellesskap omkring fisket. Jeg hadde jo fisket. Jeg 
visste fisket kunne analyseres slik jeg ville gjøre det. Jeg trodde vi kunne 
snakke om det. Men jeg fikk svar som henspilte på at jeg hadde en rolle som 
framkalte noen særlige responser. De svarte ikke, møtte meg ikke, slik jeg 
forventet, slik jeg hadde møtt dem før. De møtte meg som forsker. Det var 
derfor ikke min skolering på NFH som først og fremst ga meg forskerrollen, det 
var mitt nye møte med fiskerne som ‘utspørrer’ og ‘forsker’. Jeg lærte videre at 
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det var min teoretiske skolering, anvendt på min erfaring fra tidligere fiske, som 
åpnet for å stille noen særlige spørsmål. Jeg måtte derfor fravike fiskerrollen, og 
søke å oppfylle forskerrollen etter beste evne. Jeg måtte finne folks egne 
begreper om de forhold jeg var interessert i, og skille mellom mine og deres 
oppfatninger av virksomhetstrekkene. Jeg måtte derfor erkjenne at i diskusjonen 
om ressursforvaltning er fokuset på både regler og begrensinger som 
kontrollerer adgang og innsats, først og fremst mitt fokus.

Det var vanskelig å slippe fiskerrollen fullstendig. Jeg var så mye fisker at jeg 
til å begynne med ikke kunne stille spørsmål der jeg visste de visste at jeg visste 
svarene. Ett var at jeg så på dette som kunstig. Jeg antok fiskerne måtte undre 
seg når jeg spurte om selvfølgeligheter. Noe annet var at jeg hadde prestisje å 
tape. Jeg ville ikke stille ‘dumme spørsmål’. Etter hvert som jeg fikk større 
innsikt i min kamp for å bevare verdigheten og etter hvert som jeg innså at jeg 
ikke ble tilskrevet en fiskeridentitet - fiskerne var mer opptatt av mine statuser 
som jente og forsker - kunne jeg også være det i større grad.

Men selv om fiskerne ikke tilskrev meg en fiskerstatus, ser jeg min 
forhåndskjennskap, det at jeg har fulgt fisket siden 1984 først praktisk, så 
teoretisk, som en styrke. Jeg har lært fisket først som lærling, og dernest som 
teoretiker ved å stille noen spørsmål til andre fiskere. Min nærhet til feltet er 
imidlertid også en svakhet. Det kan være forhold jeg som feltarbeider med en 
særegen forhåndskunnskap ikke får å vite, dels fordi jeg ikke spør, dels fordi 
fiskerne ikke forteller meg om dem. En sørnorsk eller utenlandsk forsker kan få 
andre forklaringer og stille andre typer spørsmål enn det jeg kan i kraft av min 
nordnorske fiskerstatus.

Min dialekt gir imidlertid noen signaler om tilhørighet og identifikasjon. Det 
inngir en tillit om at vi deler en kulturell kunnskap om sør og nord og 
sjarkfiske. På denne måten etableres en form for fellesskap mellom forsker og 
informant. Derfor kan noen ting være usagt i samtalene. Den felles viten er i 
stedet et grunnlag å stille spørsmål fra, en kan gå en kortere veg til sentrale 
spørsmål når en vet noe om kontekst på forhånd. Imidlertid er jeg oppvokst i 
Tromsø. Dette er relevant for avstandsspørsmålet. Fiskerne forventer ikke at en 
person fra Tromsø skal kjenne bygdelivet og fisket. De forventer slettes ikke at 
en jente skal det.

Min status som jente-forsker har både forenklet og komplisert feltarbeidet. 
Konkurranse og identitetshevding er et fenomen som gjør seg gjeldende i 
kommunikasjon mellom visse statuser og roller. Mellom en forskermann og en 
fisker er det mulig at prestasjonskrav ville påvirke samtalen. Ovenfor en 
forskerdame, eller rettere den jente-status jeg både inntok og ble tilskrevet i 
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feltarbeidet, er det færre prestasjonskrav som gjør seg gjeldende. Som jente 
forventes man å vite så lite om feltet at man blir forklart ting godt. Det er 
forståelig at en spør. Fiskermenn har større forventninger til at en mann skal 
vite noe om fisket enn til at en jente skal det.

Mitt kjønn har betydd noe for de samtaler jeg har kunnet arrangere. En kan ikke 
komme som forskerkvinne å samhandle med kategoriene menn og andre 
kvinners menn, like lite som en kan komme som forskermann å snakke med 
kvinner og andre menns koner, uten å måtte takle de spennende situasjoner en 
da inviterer til. Jeg har søkt å intervjue ‘menn’ som ‘kvinners menn’, og å gjøre 
det i deres hjem. De fleste intervjuene er utført på slike arenaer, men noen har 
funnet sted i havner, enten om bord i båter ved kai, eller om bord i båter til sjøs. 
På tross av enkelte opptredener på menns og fiskernes arenaer, har jeg ikke fått 
tilgang til det intime mannsfellesskapet. En mann ville nok ha gjort feltarbeid 
på en annen måte, kanskje med mer innlevelse ettersom han er en del av et slikt 
fellesskap (Kirschner 1987). Som kvinne har jeg verken hatt eller tatt meg 
adgang til dette fellesskapet.

Mitt kjønn gir derved nyttige komparative erfaringer og en viss avstand til 
feltet. Det menn gjør er ikke alltid selvfølgeligheter. De gjør ting som vi kvinner 
ikke gjør. Her er det imidlertid vanskelig for meg å skille de handlinger fiskerne 
gjør som menn fra de som utføres i kraft av fiskerstatusen. Jeg vet f.eks. ikke 
om historien om ‘storfangsten’ ovenfor skal knyttes til menns måter å snakke 
på, eller om det er fiskernes. Jeg har ikke vektlagt dette skillet i mitt arbeid. Det 
krever andre undersøkelser, komparasjon mellom ulike mannlige 
samhandlingssystemer.

Min manglende adgang til det intime mannsfellesskapet som forsker, betyr at 
det er sider ved driften jeg ikke kjenner. Her kommer imidlertid min erfaring fra 
fisket sin nytte. Som lærling var jeg en del av fiskergruppa. Jeg var til stede og 
hadde rett og plikt til å lære yrket. I mange situasjoner var ikke mitt kjønn 
relevant, rett og slett fordi det ikke ble oppdaget. Fisket er så mye et 
mannsfellesskap at mange forventet ikke å finne en kvinne om bord. Jeg har i 
flere situasjoner vært passiv tilhører til samtaler og hendinger som ikke hadde 
funnet sted hadde jeg ‘blitt oppdaget’.

Min forhåndskunnskap, sammen med min nåværende teoretiske skolering, gir 
anledning til å stille de tilleggsspørsmål jeg ikke stilte som praktiker. Jeg har 
utvidet mine spørsmål om fisket med noen særlige analytiske spørsmål, generert 
ut fra nylig tilegnete teorier. Teoriene er filtre å analysere en praksis gjennom. 
Teoriene gir også opphav til noen spørsmål. Med kjennskap til praksis, trenger 
ikke spørsmålene være omstendelige for å få fornuftige og nyttige svar.
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Innsamlingen av materiale direkte til avhandlingen har på mange måter handlet 
om det Douglas (1985) snakker om som siste fase i ‘kreativ intervjuing’: Først 
intervjuer en mennesker for å forstå, deretter utfører en intervju hvor hensikten 
er å korrigere forståelsen ved å direkte ta som utgangspunkt at en har feil. En 
går inn for oppgaven med å få negasjoner. Jeg har også anvendt Bertaux (1982) 
sine perspektiver, der det handler om å intervjue nye mennesker så lenge dette 
gir nye opplysninger. Når intervjuene begynner å bli repiterende øvelser, kan en 
stole på den forståelse en har ervervet.
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4 - UFORMELL REGULERING AV ADGANG TIL FISKET

Adgangskontroll regnes som et av de viktigste kriteriene for vellykket 
forvaltning både i statlig og utøverbasert fiskeressursforvaltning. Slik uformell 
kontroll med adgang kaller Johannes (1981:64) «... probably the most valuable 
fisheries management measure ever devised». Johannes begrunner verdien med 
at en avgrenset gruppe mennesker som høster en avgrenset ressurs, har 
egeninteresser som gjør at de ikke vil overfiske eller ødelegge ressursgrunnlaget 
på andre måter. Avgrensing er også både forutsetningen og det som muliggjør 
vellykket forvaltning i den generelle modellen som Ostrom (1990) lanserer for 
utøverbasert forvaltning. Jeg vil studere både eksplisitte og implisitte uttrykk 
for at sjarkfiskemes adgang til å høste kan karakteriseres som avgrenset. Er 
fisket organisert ved ordninger som lukker noen ute og åpner for andre, eller er 
det fritt fram for enhver å komme til et sted å fiske? Dersom en kan snakke om 
ulike former for avgrensning av fisket, spør jeg også hva som konstituerer 
avgrensningen, hvordan den utformes og håndheves.

Norske forskere har studert sjark- og åpenbåtfisket en rekke steder og pekt på 
ulike forhold jeg ser som relevant for avgrensningsspørsmålet. Bjørklund 
(1991) forteller at samiske fjordfiskere i Nord-Troms før andre verdenskrig 
organiserte seg med regler om hvem som kunne fiske de ulike steder. 
Rettighetene var knyttet til familier og personer. Nilsen (1995a:72) studerer 
samiske og norske fiskeres virksomhet i Varangerfjorden på 1990-tallet. Han 
refererer til at rettigheter til naturressurser tidligere var knyttet til områder og 
familier, men kommenterer dagens situasjon på følgende måte: «Det finnes ikke 
rester etter denne tidligere organiseringen som er levende i dag. Den kommer 
iallfall ikke til overflaten.»

Med utgangspunkt i disse forskernes analyser er det nærliggende å konkludere 
at en uformell adgangskontroll kunne knyttes til tidligere tiders fiske , mens 
havet i dag er ‘åpent for alle’. En kan forklare en slik endring med en 
teknologisk utvikling som har gjort fiskerne mer mobile. En kan også forklare 
endringen med en økonomisk og økologisk utvikling som har gjort det 
nødvendig å søke fisk på mange steder. Slike utviklingstrekk og deres 
betydning for fisket er lite drøftet i litteraturen. Andre forskeres diskusjon av 
lokale fisketilpasninger tyder imidlertid på at det fortsatt er relevant å snakke 
om lokale avgrensninger av fiskemuligheter.

18 For nærmere presentasjoner, diskusjoner og referanser til tidligere rettighetsordninger, se 
NOU 1993:34, 1994:21, 1997:4 og 1997:5 i forbindelse med utredelsene om samiske 
rettighetsspørsmål.
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Amtsen (1994) har beskrevet fisket i ‘Langfjorden’ (fiktivt navn på et fiskevær i 
nord-Norge) og forteller at fiskerne søker å ta sett fra hverandre ved å sette gam 
når en annen nettopp har tatt inn redskapene. Samtidig som de opptrer som om 
det er fritt fram for alle, er det hovedsaklig lokale fiskere som anvender 
området. Eythorsson (1991:105) viser i sin studie av fiskere i Lerresfjord, 
Finnmark at «fiskere fra de enkelte bygdelag holder seg i overraskende stor 
grad til det nære havområde». Han sier imidlertid også at «når fisket har vært 
godt har fremmedbåter strømmet til». Lunde (1994) analyser lokalt fiske i 
Malangen, og hun forteller at disse fiskerne har oppfatninger om rettigheter til 
lokale fiskeplasser. Det gjør også Strand (1993) i en studie av kystfiske ved 
Andøya, mens Bjømå (1993) har vist til en situasjon der fiskere i større 
kystfiskefartøyer først ikke avgrenser virksomhetene, for deretter å etablere 
ordninger for adgangen til fiskeplasser på Mulegga, et havområde utenfor 
kysten av Troms.

En må spørre hvorfor beskrivelser fra ulike samfunn gir ulike konklusjoner. 
Hvorfor finner Nilsen (1995a:73) at folk fisker i et ‘allemannsrettslig’ system, 
mens andre forfattere peker på lokal og uformell rettighetsdistribusjon? Er det 
‘virkeligheten’ som er ulik, dvs. er samfunnene forskjellige, eller er det 
forskernes perspektiver og metoder som leder til ulike beskrivelser av samme 
fenomen? Jeg vil gå inn på en del fiskefelt og utdype hvordan adgangskontroll 
og avgrensning kan knyttes til sjarkfisket i Troms og Finnmark.

Garnfiske utenfor kysten av Troms
Søyla er et kystnært havområde utenfor Troms, hvor folk fra flere bygder deltar 
i garnfisket om vinteren. Fisket drives med store sjarker, dvs. båter i 30- og 40- 
fotsklassen. Havområdet brukes av mange fiskere: Dels deltar fiskere fra bygder 
som grenser opp mot dette havet - Tromvik, Grøtfjord og Rekvik, men også 
Ersfjorden, Vengsøy, Brensholmen og Sommarøy, og dels deltar fiskere fra 
andre områder som Tromsø. Bygdene Grøtfjord og Rekvik har ikke egne 
fiskebruk. Bygdene har også dårlige havner, men vegforbindelse til Tromvik. 
Fiskerne nytter Tromvik som havn. De har båtene sine liggende i Tromvik, de 
fisker med denne bygda som utgangspunkt, og de leverer fangstene sine her.

Vintersesongen 1993 bestod båtene i Tromvik-havna av store og små sjarker, 
samt en skøyte i 40-fotsklassen. Syv båter i størrelse fra 35 til 42 fot deltok i 
Søylafisket. Alle båtene hadde mannskap i størrelsesorden to og tre mann. De 
øvrige fiskerne i området hadde båter mindre enn 35 fot, og fisket ikke i Søyla. 
Noen drev linefiske på linefelt, noen drev garnfiske i andre områder, og andre 
ventet med å starte opp med henholdsvis gam, line eller jukse til senere på året. 
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Av disse var alle så nær som en, enmannsbåter. Fire hadde startet fisket, og fire 
ventet.

Studiene av hvor fiskerne satte sine gam viste et mønster som jeg skal beskrive 
nærmere gjennom begrepene kjente, ukjente, lokale og fremmede. Med 
utgangspunkt i fiskernes bosteder, kan deltagelsen på feltet karakteriseres med 
begrepene lokale og fremmede fiskere. Dersom vi går inn på fiskefeltet og ser 
på livshistoriene til brukerne, finner vi at for å diskutere innslaget av lokale og 
fremmede fiskere, må en også skille mellom kjente og ukjente fremmede 
fiskere79. Med kjente fremmede mener jeg folk som man vet om, de har en 
historie i området. Man vet f.eks. hvor de bor, om de har vært her før, hvilke 
redskaper de anvender. De har med andre ord vært her ei stund og man 
samhandler med dem. De kjente fremmede er båter som har fisket i Søyla 
‘bestandig’. Med ukjente fremmede fiskere mener jeg folk som man ikke 
snakker med, man vet dermed lite om hvor de bor, man vet ikke mer om dem 
enn det man kan se gjennom å betrakte dem på avstand.

19 Uttrykkene lokale og fremmede er begreper som fiskerne anvender. Tromsfiskerne er f.eks. 
‘fremmedfiskere’ når de drar på Finnmarksfiske i vårsesongen. Skillet mellom kjente og 
ukjente er mitt begrep, det er ikke noe fiskerne snakker om.

I havna i Tromvik finner vi både lokale fiskere og fremmede. Det er imidlertid 
ingen ukjente fremmede i havna. De har alle fisket her lenge. Videre har de 
gjeme en tilknytning til bygda - enten har de selv bodd her tidligere, eller de har 
giftet seg hit. Selv om båtene har registreringsnumre som sier det er 
Finnmarksbåter, så tilhører de området. De kan endog ha fisket lengre på stedet 
enn fiskere som har båter som er registrert her. Ikke alle fiskerne i Tromvik- 
havna benytter det lokale området. For noen er Lofoten et viktigere fiske enn 
det lokale torskefisket. De kan sies å være fremmede i ‘hjemmehavef. For 
andre igjen har Lofoten vært et viktig fiske inntil nylig. De har nettopp forlatt ei 
tidligere Lofoten-tilpasning og gått over til et hjemmefiske. De er nye brukere 
av hjemmehavet. Atter andre fisker torsk andre steder i området. En garnbåt 
anvender områder nærmere land i sitt fiske. Garnbåten ligger på et felt i 
tilknytning til det sted denne fiskerens familie kommer fra, ei vegløs bygd som 
ble fraflyttet på 1960-tallet. Ingen andre fiskere anvender dette fiskefeltet. For å 
snakke om bruken av hjemmehavet, må vi altså også snakke om kjente og 
ukjente lokale fiskere i området.

Anvender vi begrepene om kjennskap og bosted på de fiskerne som deltar i 
fisket på feltene utenfor Tromvik kan fiskemønsteret beskrives på følgende 
måte: På et nærmere avgrenset felt i Søyla fisker kjente lokale og kjente 
fremmede fra Tromvik-havna. Ukjente lokale fisker andre steder. Det gjør også 
fiskere fra de nærliggende bygdene. Vengsøy- og Sommarøybåter holder til «litt 19 
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vestafor oss», sier fiskerne i Tromvik-havna. «Litt nordafor» ligger 
«Nordværingene», et samlebegrep på folk fra ulike bygder. Tromsø-båtene 
befant seg blant ‘Nordværingene’.

Studien av gamplasseringen til de kjente brukerne fra Tromvik-havna viser til 
andre trekk ved dette mønsteret. I garnfisket står gama i lenker på 10-12 gam i 
hver lenke. Fiskerne setter lenkene samme vegen. På denne måten blir det plass 
til flere gam på feltet. På 1970-tallet var det flere fiskere i området enn nå. 
Gama stod tett på feltet. Likevel var det ikke alle som fikk plass. Nykommere 
måtte legge seg til i utkanten og forteller at det ga dårligere fangster. I dag er 
det færre fiskere i området. Fiskerne sier det er godt om plass. Men plasseringen 
er likevel organisert. En fisker forteller om en annen at «han bruker det 
settet ». Jeg spør om det er et godt fiskested og får det bekreftet. Jeg spør om 
de ikke selv tar det da. Og får til svar; «nei, han kan nå ha det». Dette vitner om 
kjente rettighetsoppfatninger blant fiskerne. Fiskerne har kunnskap om at et 
særlig sted i havet er det sted som naboen bruker. Og fiskeren i dette eksemplet 
respekterer bruken.

Et annet uttrykk for rettighetsoppfatninger er at fiskerne låner ‘sett’, eller 
fiskested, av hverandre. En fisker som ikke selv skal sette gam, men som har 
iler20 21 stående i havet, låner ut ilene sine til neste dag. Han har ‘privatisert’ en bit 
av havet, ved å sette iler uten gam der. ‘Låneren’ protesterer ikke på denne 
handlingen, ber ikke om at ilene må flyttes slik at han kan sette sine gam på 
stedet. Han spør om ‘eieren’ skal bruke fiskeplassen. Det skal ikke ‘eieren’, og 
‘låneren’ spør om å låne plassen og ilene.

20 ‘Sett’ er en betegnelse fiskerne anvender. Det er knyttet til faststående redskaper. En kan 
snakke om et garnsett eller linesett, og en refererer da til et sted hvor redskapene står eller kan 
stå å fiske. En snakker også om å sette garn eller line.
21 ‘Iler’ er fortøyninger for gama: De markerer hvor garnsettet begynner og slutter.

‘Låneren’ anerkjenner på denne måten førstnevntes rett til å handle slik han 
gjør. Det er imidlertid ikke alle som aksepterer slik annektering. Det er 
diskusjon omkring det å ha iler stående i havet. Det er en ny praksis. Før sto 
gama hele sesongen, en tok av fisk og satte dem ut igjen. Nye 
kvalitetsforskrifter tilsier at gam ikke skal stå mer enn 6 timer. Dersom en ikke 
kan gå ut igjen i løpet av de neste 6 timene, som f.eks. i helgene, tar en gama 
med på land. Da er det ønskelig å la ilene stå for å markere settet. Fiskerne har 
startet en ny praksis, men det diskuteres om det er riktig. En fisker som ikke 
deltar i det lokale fisket sier om denne praksisen: «det er vel egentlig ikke lov». 
I tillegg til slik å søke støtte i formelt lovverk foreslår han endringer i det 
uformelle ‘regelverket’: «det må da finnes andre måter å respektere hverandre 
på».
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Selv fisker han ikke i Søyla: «det orker jeg ikke, det må være et slit». Det slitet 
det refereres til forteller noe om hvordan den organiserte havdelingen en kan 
observere kommer i stand. Ved første gangs sett i 1993, forteller fiskerne at det 
var «diskusjon på senderen». Med det menes at fiskerne diskuterte hverandres 
rett til å sette gam de ulike steder over ‘senderen’ eller ‘radioen’22. 
‘Diskusjonen’ har bakgrunn i at to fiskere har tenkt seg og er på vei til samme 
posisjon. Når de møtes, må det avgjøres muntlig hvem det var som kom først. 
Fiskerne har med andre ord ønsker for hvor de vil sette, og søker å få til dette, 
men ikke alle er like heldige som fiskeren på forrige side. Hans ønske var kjent 
og respektert, og han fikk det sted han gjeme ville fiske på. Andre må forhandle 
om hvem som kom først til stedet. Den ukjente lokale ‘orker ikke’ forhandle. 
Han kommenterer dette som ‘et slit’. Noen av deltagerne kommer senere enn 
andre på feltet, og jeg skal drøfte flere forklaringer på ulik oppstart av fisket. En 
fortolkning som imidlertid springer ut av fiskerens uttalelse er at samhandling 
om gamsett koster noe for den enkelte. Ved å vente til de ivrigste fiskerne har 
satt sine gam i havet, unngår en ‘diskusjoner’. Samhandling har sine sosiale og 
kanskje også materielle kostnader, og det er nettopp dette som er 
utgangspunktet for Hardins teori om fisket. Ved samhandling ser utøverne bare 
kostnadene og ikke gevinstene. Eksemplet fra Tromshavet handler ikke om 
eksplisitt samhandling som har som formål å begrense fangstingen, men det at 
noen kommer sent på havet kan ha betydning i så måte - en betydning jeg 
kommer tilbake til i kapittel seks. Eksemplet er imidlertid interessant i 
diskusjonen om samhandling i allmenningen. Det vitner om implisitte måter å 
løse problemer på. Fiskerne blir enige om fiskeplassfordeling gjennom 
‘diskusjoner’. Noen utøvere opplever samhandlingskostnadene som strevsomme 
og deltar ikke. Vi kan ane et systemtrekk her, trekk som gir plass for å si at 
fiskerne inngår i mønstre der fordelingen av fiskemuligheter er organisert. 
Systemet utformes gjennom ‘diskusjoner’ som ikke virker til å være like 
eksplisitte som i Ostroms modell. De uttrykkes mer gjennom handling, men 
motsatsen til Ostrom - Hardins modell - er heller ikke beskrivende for det som 
skjer. Fiskerne løser f.eks. ikke problemet med å gå et annet sted og fiske mer, 
eller ved å øke innsatsen for å overgå ‘de ivrigste’. De lar i stedet være å delta. 
Eksemplet er derfor et uttrykk for en implisitt måte å løse problemer på, en måte 
som kan ha konsekvenser for hva som høstes. Eksemplet nyanserer dermed 
både Hardins og Ostroms modell om at alle ressurshøstingsproblemer må løses 
eksplisitt.

22 Dette er en VHF hvor båtene kan samtale med hverandre eller med stasjoner i land.

Som en foreløpig konklusjon kan en si at fisket i Tromshavet kan karakteriseres 
som avgrenset for visse fiskerstatuser. For det første fordeler fiskerne fra ei og 
samme bygd seg på ulike fiskesteder. For det andre er det blant kjente at fisket 
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på samme sted foregår. For det tredje er det slik at de som deltar i samme fiske 
fordeler havet mellom seg. Fordelingen skjer dels gjennom diskusjoner om 
plass, og dels ut fra respekt for at dette sted vil noen ha. Dette mønsteret av 
fiske mellom kjente tyder på at regler og normer styrer fiskeriaktiviteten. Jeg vil 
trekke fram karakteristika ved reglene og normene, samt diskutere hvordan de 
kommer i stand, etter å ha sett nærmere på en annen type garnfiske, nemlig 
garnfiske i to fjorder i Troms, Malangen og Ullsfjorden.

Garnfiske i Malangen og Ullsfjorden
Malangen er forlengelsen på sjøsystemet utenfor Troms. Reiser en fra 
Tromshavet og innover mot land, kommer en til Malangen. Fiskerne her 
anvender hovedsaklig mindre båter enn ute ved kysten. En del ror i åpne båter. 
Også i Malangen er det relevant å snakke om fiskerne med begreper som kjente 
og ukjente . De kjente lokale fisker på samme felt med juksa, men gamfeltene 
de bruker ligger i bakkekanten utenfor det sted de bor. Her er de stort sett alene 
om gamsettene. Denne praksisen kan knyttes til lokal økologi og demografi. 
Fisken står i bakkekanten, og ettersom det er få fiskere i de ulike bygdene langs 
fjorden er det lite konkurranse om plassen. I Malangen setter ikke fiskerne ilene 
i havet for å markere gamsettene. En av fiskerne skjønner først ikke 
problemstillingen om å ha iler stående i havet uten gam. Deretter sier han at en 
slik praksis er utenkelig. Han fisker på et sted hvor ingen andre fisker. Denne 
fiskeren er den eneste bruker av det havet som ligger nedenfor huset hans, og 
det er ingen å markere ilene for.

Men på tross av få fiskere kan det oppstå diskusjoner og konflikter. Villy bor 
nært ved et godt fiskested. Dette stedet har den egenskap at bunnforholdene 
endrer seg fra år til år. Uten kunnskap om stedet er det lett å gå seg fast. Harry 
bor ikke langt fra Villy, men langt nok til at han bor i ei anna bygd. Han kjenner 
Villys felt. Han prøvde en gang å gå dit for å fiske. Han ble fanget av sin 
mangel på kunnskap om de økologiske forholdene og gikk seg fast. Han har 
ikke prøvd flere ganger. Heller ikke har han spurt Villy om hvilken lei han skal 
ta for å komme fram til fiskeplassen. Han fisker i stedet utenfor sitt eget 
hjemsted. Her er han alene om fiskeplassen.

Villy forteller at han er nokså alene om å bruke feltet utenfor det sted han bor. 
Men han var for ei tid siden i konflikt med en nykommer fra bygda, en 
innflytter som ønsket å fiske i området. Denne satte sine garn slik at Villys 
muligheter ble begrenset. Villy løste problemet med å presse nykommeren med 
sin setting. Han satte slik at nykommerens garn ikke fisket. Nykommeren

23 Lunde (1994) har beskrevet fisket i Malangen. Hun gir mer utfyllende beskrivelser om 
fiskernes tilpasninger. Jeg fokuserer snevert på avgrensningsproblematikken. 
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protesterte med argumenter om at han var først på plassen. Villy kvitterte med 
fortellingen om at riktignok var nybegynneren først i år, men Villy hadde hatt 
gam der før vedkommede var «tørr bak ørene». Villy flyttet ikke sine gam, og 
nykommeren ga seg.

Vinteren 1985 deltok flere båter i vinterfisket utenfor ei av bygdene i 
Ullsfjorden. Tre av dem var lokale og hadde brukt havstykket utenfor si bygd i 
flere år. Én var kjent fremmed og hadde startet vinterfisket i Ullsfjorden denne 
sesongen. Resten var båter fra ulike bygder utenfor, mange var Tromsøbåter. 
Vinteren 1985 var det lite torsk å fange de fleste steder. En del fiskere som 
vanligvis gikk til Lofoten lot være med det og søkte innover Ullsfjorden.

Fisket i Ullsfjorden skiller seg fra Søyla-fisket ved at færre fiskere deltar på 
feltet. Gama står også sjelden så tett som i Søyla-fisket. De kjente lokale 
fiskerne, samt den kjente fremmede, hadde satt sine gam i havet da de ukjente 
fremmede Tromsøfiskeme kom til Ullsfjorden. Nykommerne fant seg andre 
plasser. Noen gikk lenger innover fjorden, andre lenger ut.

Fiskerne fordelte seg altså på ulike sted - her som i Troms-havet. Ukjente 
fremmede la seg til i utkanten og kjente fisket sammen. Det å se nærmere på 
den kjente fremmedes inngang i fisket kan forklare hvordan en kan erverve en 
slik status. Den kjente fremmede hadde samhandlet med de lokale fiskerne før 
han begynte å fiske i området. Han hadde vært arbeidskamerat med en av dem, 
en inngiftet mann som til vanlig arbeidet på en tråler. Sammen hadde de deltatt i 
ulike lokale aktiviteter, og han var blitt kjent med de øvrige fiskerne i bygda. 
Han var en kjent fremmed blant fiskerne da han startet, selv om han ikke hadde 
fisket i området tidligere. Når han kom til stedet som fisker, tok han et ledig 
sted. Stedet var ikke det beste, men godt nok. Ingen protesterte, og han ervervet 
etter hvert status i det lokale fiskerkollektivet. Han ble en kjent fremmed i 
fisket.

Det viktige for inngangen var på den ene side at han kjente fiskerne der, at han 
hadde noen relasjoner som kunne påbygges. Like viktig var det antagelig at han 
kjente koden for fiskeratferd. Han provoserte ingen med å ta deres fiskesteder. 
Han tok det som var ledig. Det at dette er relevant viser fortellingen om Nils, 
som også var en ukjent fisker på stedet. Han kjente også en av de lokale, en 
lokal som var utflyttet og som bare var i bygda sporadisk. Denne ukjente kom i 
konflikt med en lokal fisker. En av de første dagene i sesongen tok han et sted 
som en av de kjente lokale mente var hans sett. Det ble mye bråk. Den lokale 
kommanderte Nils til å komme og hente gama. Det tok ei stund før han var på 
stedet, men han tok opp sine gam. Han ervervet aldri status som kjent fremmed 
på stedet. Han forble en ukjent fremmed.
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Malangen har i likhet med Ullsfjord et innslag av fremmede snurrevadbåter og 
seinotbåter. Dette er båter som fisker to-tre dager, så er de ute igjen. Noen 
lokale ser med ublide øyne på dette. Andre mener snurrevads- og seinotbåtene 
har rettigheter til fisket i fjordene. De sier «de er nå fiskere, de har rett til å 
fiske de dg». De fremmede båtene fisker hovedsaklig på andre felt enn det de 
lokale anvender. De lokale protestene er sjelden knyttet til brukskonflikter. De 
argumenter fiskerne framfører handler i stedet om at snurrevad- og seinotfisket 
representerer uheldige beskatningsmåter som ødelegger det lokale fisket 
(Eythorsson 1991, 1993a, Amtsen 1994, Jentoftog Mikalsen 1994, Nilsen 
1995a).

I fjordene Malangen og Ullsfjorden, som i kyststrøket utenfor Troms, er det 
oppfatninger om rettigheter blant fiskerne. Rettighetene kan også i fjordene 
knyttes til begrepene kjente og ukjente, lokale og fremmede. Kjente fisker 
sammen og ukjente deltar i liten grad. I både Troms-havet og Ullsfjorden, de to 
stedene som har tilstrømming av fremmede, er de ukjente på andre steder enn de 
kjente. De ukjente fremmede kan være i området, men er på de - i forhold til 
bygda - mer perifere fiskestedene.

De stedene hvor få fiskere opptrer er det få å diskutere plassdeling med. Men i 
fjordene som i kyststrøket er det fullt mulig å fiske på steder som mange ønsker 
å bruke, og noen ‘diskusjoner’ forekommer. I den plasstrangheten som oppstod 
med tilstrømmingen til Ullsfjord, var det imidlertid forholdsvis få konflikter. De 
nye og ukjente fiskerne opptrådte stort sett korrekt i forhold til noen gitte regler 
om hvordan de skulle opptre, og den som ikke gjorde det fikk høre det. Den 
kjente protesterte og den ukjente ga seg.

Dette tyder på en form for adgangskontroll. Dersom det var fritt for enhver å 
sette sine gam hvor som helst, skulle det tilsi en mer broket forsamling av 
kjente og ukjente, og ikke dette mønsteret som jeg har vist til. Fiskernes praksis 
vitner imidlertid om avgrensninger av fiskemuligheter der noen er lukket ute og 
andre inne. Samtidig sier fiskerne at ‘havet er åpent for alle’. Det eksisterer 
ingen ‘faste plasser’. Det at jeg kan peke på en fiskeplasshåndtering der kjente 
og ukjente opptrer ulikt, er ikke nødvendigvis et paradoks. Det betyr f.eks. ikke 
at fiskerne ikke gjenkjenner det system jeg beskriver. Det betyr i stedet at en må 
rette fokuset mot formaliseringsgrad og avgrensningsmekanismer. Fiskerne 
kjenner systemet for dets innhold av ‘uskrevne regler’. Disse kan snakkes om, 
men formelt eksisterer ingen særretter.

Dette inviterer til å drøfte hvordan rettighetene konstitueres og sanksjoneres. 
Mens jeg hittil har trukket fram mange eksempler på at fisket er uformelt 
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organisert, vil jeg nå gå dypere inn i en drøfting av sosiale institusjoner som kan 
forklare dette fiskemønsteret.

Kunnskap om kunnskap og kjennskap
Fiskere er mobile, også småbåtfiskere. Mange følger fisken til Lofoten og 
Finnmarks ulike fiskevær. Dette har bidratt til at mange har giftet seg på tvers 
av bygder og regioner. Giftemål har betydning for fiskeriet. Den inngiftede får 
kjennskap til nye fiskere og med det fiskeplasser. Giftemål bringer også inn 
andre kjente. Slekt og venner kan komme til det sted deres slektning bor og med 
det ha noen startrelasjoner å bygge på for å få innpass i den lokale fiskergruppa. 
Kjennskapen mellom inngiftede og andre ‘bygdevenner’ kan dermed brukes i 
fisket. De kjente fremmede fiskerne i Tromvik-havna har denne tilknytningen til 
bygda. Én er gift med en kvinne fra stedet, den andre er broren til denne. 
Feltarbeid i Finnmark har overrasket meg ved at jeg har truffet så mange 
tilflyttede lofotværinger, som selv etter 20 års opphold, røpet sin herkomst ved 
en umiskjennelig lofotdialekt.

Kjennskap kan sies å gi adgang til mange steder, og selv om kjennskap er et 
organiserende prinsipp, kan det ikke sies å være en sterkt ekskluderende terskel. 
Det må være flere terskler enn kjennskap som kan forklare det mønster jeg har 
beskrevet av kjentes og ukjentes fiske lokalt. Hva med kunnskap? Kan årsaken 
til at fremmede ikke fisker i lokale områder skyldes at de ikke har kunnskap om 
fiskeplassene lokalt? Er mangel på kunnskap begrensende for adgang?

Lokale har noen fortrinn ved at de har best innsikt, ikke bare i kjenninger på 
fiskefeltet, men de har også den best utviklede kunnskap om hvordan bruke 
stedene. De vet hvor fisken vanligvis samles, de vet hvilke steder som gir gode 
fangster fordi de er fiskerike, og hvilke som nok gir fangster, men til store 
kostnader ved at gamslitasjen er stor. Dårlige bunnforhold river gam. Det kan 
også være områder med mye marflo og pirål, noe som ødelegger den fisken som 
går på gama. Lokale har utviklet kunnskap om hvordan operasjonalisere 
redskaper ulike steder. De kan f.eks. vite at et sted med dårlige bunnforhold 
muliggjør et sett på syv stamper line, hvis en setter den slik og slik. Lokal 
kunnskap om hvordan en kan fiske mest mulig effektivt er derfor et fortrinn.

I fisket er betydningen av å være en flink fisker viktig. Fiske er konkurranse 
mellom sambygdinger og folk som fisker i lag. Jeg spurte fiskere hvilken 
situasjon de helst ville befinne seg i; komme inn med en fangst på 500 kilo og 
være beste båt, eller 5000 kilo og dårligste. Svarene var ikke overraskende, 500 
kilo og beste båt var å foretrekke. Det å være flink, og være en dyktig og iherdig 



72

fisker, vises i fangsten. Det er identitetsbekreftende å fange store fangster, 
særlig hvis andre ikke får fisk.

Det å være flink gir også noen rettigheter som jeg vil vise senere. Hva angår 
spørsmålet om mangel på lokal kunnskap begrenser adgangen, kan en lansere 
en hypotese at ukjente ikke bruker lokale steder fordi de ikke ønsker å dumme 
seg ut. Fremmede vil komme til å fiske på et sted de har lite kunnskap om og 
dermed ikke ha de samme muligheter til å få gode fangster som de har i kjente 
farvann. De står også i fare for å utføre handlinger som kan latterliggjøres. De 
kjenner ikke settene og kan komme til å sette på en plass som ‘alle vet’ river 
gam. De kan sette en plass hvor det er så strømhårdt at gama vaser seg sammen 
og gir mye ekstra arbeid og kostnader. Fremmede fiskere har kunnskap om at 
de ikke har kunnskap eller forutsetninger for å fiske med suksess på fremmede 
steder, og dette kan være en årsak til mangelen på ukjente fremmede på feltene. 
Det er dermed ikke alene et kjennskapsprinsipp som virker ekskluderende på 
adgangen til lokale fiskesteder. Også kunnskap om fisket kan virke som en 
terskel for adgang.

Kjennskap og kunnskap ser ut til å virke eksluderende på adgangen til fisket. 
Men ingen av delene er sterkt ekskluderende. Begge deler kan erverves. Av 
større betydning er at det eksisterer kunnskap om hvordan bruke kunnskap. Den 
terskel som først og fremst organiserer fisket er knyttet til oppfatninger om 
hvordan utføre fiskerrollen. Ottos atferd i Ullsfjorden, der han først erverver 
kjennskap til folk i bygda, dernest kunnskap om lokale fiskesteder, og likevel 
ikke nytter noen av delene ved å gå i konflikt om fiskested, viser at det ikke er 
hans mangel på lokal kjennskap og kunnskap som begrenser han. Han tar ikke 
det han regner som de beste fiskestedene. I stedet opptrer han i henhold til noen 
regler om hvordan han skal bruke den kjennskap og kunnskap han har.

Eksemplene fra garnfisket viser at flere fiskere har kunnskap om fiskesteder 
uten å bruke dem i fisket. I Ullsfjord er det liten diskusjon mellom de tre kjente 
lokale og Otto. De bruker de samme plassene hele sesongen. I Søyla har en 
fisker en oppfatning om naboens sted som godt, uten at han søker selv å fiske 
der. Følgende historie fra fisket i Tana viser ytterligere eksempler på det at 
kunnskap ikke kan brukes restriksjonsløst.

Tana er et sjøsystem med mange sidefjorder. Ytterst ligger Gamvik og 
Berlevåg, hvor småbåtfisket drives med sjarker. Disse fisker hovedsaklig ved 
kysten. Lenger inne har Tana en rekke sidefjorder. Fiskere i bygder inne i Tana 
bruker disse fjordene i garnfisket, ellers i året fisker de ute på selve 
Tanafjorden. Fisket foregår hovedsaklig med sjarker, men en del åpne båter 
brukes også. Ar om annet kommer fremmede fiskere fra kysten, men de blir 
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sjelden lenge. Det er de samme fiskerne som kommer fra år til år. De kan 
således plasseres i kategorien kjente fremmede. Det er få av disse fiskerne, 
fisket på Tana kan sies i hovedsak å bli drevet av kjente lokale. Mellom de 
lokale finnes det også her en fordeling av sted og oppfatninger om rettigheter. 
Roar har en 35 fots båt og han forteller følgende:

«... vi ror jo ikke her innpå fjorden, vi ror der ute, med lina, får 
ikke lov å være her dem blir så sint, dem blir så sint de her karan 
som har småare båta hvis æ sette her inne, nei æ like mæ ikke her 
inne»

Denne samtalen foregår i ei egnebu, og en annen fisker er tilstede. Denne 
fiskeren ror i en mindre båt og han kommenterer Roars uttalelse på følgende 
måte:

«Du har visst vært her inne og»

Roar ler litt og sier:
«Ja, æ har vært her, men æ, æ har gjort et sett, nei vi gjor to sett»

Kameraten vet det:
«To sett der inne»

Roar fortsetter og forteller at det ble ikke mye fisk av det. Han forklarer videre 
at stort sett har en de beste fiskemulighetene i farvannet ute på Tana. Det er 
imidlertid tider på året da det kan lønne seg å fiske inne i fjorden. Det er da han 
har lyst til å bruke det nære hjemmehavet, men han gjør det ikke:

«Nei, æ kan no ro, dem som har småare båta kan no ligge her og 
ha den f esken, meine æ, så kan æ gå litt lenger ut, æ har jo litt 
større båt, så æ kan jo gå litt lenger ut, men så e det jo mange som 
har bra store båta som ikkje går utfør, dem legg sæ ilamme de små 
båtan like førbaint (ler) og det e no litt jævli»

Roar kjenner det lokale området godt. Han vet hvor fisken er. Men han nytter 
den ikke. Dette viser at han ikke bruker kunnskapen til å fiske, og det som han 
selv sier, ut fra noen oppfatninger av hva som er rett og galt. Roar er ikke alene 
i bygda om denne handlemåten. Det er få større sjarker som fisker inne i 
fjorden. De fleste fisker på de felt Roar i hovedsak anvender. Roar har 
imidlertid et visst ønske om å fiske inne i fjorden. Han har et ønske om å nytte 
sin kunnskap om at det gir gode mengder fisk i tider på året hvor han mener 
alternativene er dårligere. Han har til og med prøvd å fiske på stedene. Men han 
stopper. Han utvikler ikke noen rettigheter i dette fisket, og han mener selv han 
opptrer mer riktig nå enn da han prøvde å fiske på stedene.
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Historien om Roar er interessant å diskutere i lys av de to teoriene om 
ressursforvaltning. Roar står i det dilemma som Hardin sier er bakgrunnen for 
tragiske resultat av uregulert ressurshøsting. Roar ønsker å fiske et sted, men 
han vet det vil presse de andre og gjør det ikke. Han føler seg forpliktet av et 
uformelt ‘regelverk’ om hva som er rett og galt og handler i tråd med dette. Det 
særlig interessante i denne situasjonen er også at andre presser, folk Roar mener 
egentlig burde la være. Ifølge Hardins teori skulle Roar ikke handle slik han 
gjør. Han skulle ikke avstå fra godene ettersom han både ser og ønsker 
gevinstene. Ostrom (1990) sin innvending til Hardins teori er at gitte 
institusjonelle betingelser kan skape insitamenter til avståelse. En forutsetning 
er imidlertid at utøverne sikres mot å være de eneste som begrenser egen 
vinning. Ifølge Ostroms modell skulle han heller ikke handle som han gjør. 
Roar står nemlig i en situasjon hvor forutsetningen ikke er oppfylt. Andre i 
bygda underlegger seg ikke de restriksjoner han mener er riktige. Likevel avstår 
han. Roar retter seg etter noen moralske normer han føler forpliktelse ovenfor, 
og han føler attpåtil en større forpliktelse enn noen av sine sambygdinger. Jeg 
vil diskutere hva disse normene består i og hvordan de utformes og håndheves, 
med andre ord søke å gi en forklaring på Roars motiver for å avstå fra de lokale 
godene. Først vil jeg imidlertid se på en situasjon der lokal praksis vitterlig 
endres.

I en annen av Tanas fjordbygder - også dette et sted hvor fisket i hovedsak 
drives av kjente - skjer det en endring av praksis i garnfisket. Her har det, som i 
Søyla- og Ullsfjordfisket, vært vanlig at fiskerne respekterte hverandres sett 
etter å ha ‘blitt enige’ om en settfordeling ved begynnelsen av sesongen. Dette 
endret seg sesongen 1994, hvor fisken ikke sto på de ordinære plassene på 
grunn av at sel hadde invadert fjorden og forstyrret fiskens vandringer. Rune 
forteller hvordan fiskerne endret sin praksis i forhold til dette:

«... når vi sånn som i år kom inn i en situasjon kor det va bare to 
holle som hadde f esk, da blir konkurransen så telspissa at da 
følges ikke vanlig skikk lenger, så i det øyeblikket du dreg opp ei 
lenka, så kan dem i og for sæ, komme der (å sette garn på det sted 
fiskeren nettopp har dratt lenka), da gjeld det når du har båta 
rundt dæ, så gjeld det å vette korfort du dreg i forhold te dem, i 
det øyeblikket dem tar i ei lenka, så tar du i, så dreg du litt fortar 
enn dem og sette ...»

Konkurransen om plass tilspisser seg og fiskerne søker å ta sett fra hverandre, i 
motsetning til tidligere hvor en fikk ha et og samme sett hele sesongen. Jeg 
kommenterer at denne endringa ‘skjer over natta’ og får da følgende å vite:

«... dem som e vante f esker a, dem vet katid re glan skifte så å si, det 
e jo uskrevne regla vi snakke om her sant, men dem vet katid 
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reglan skifte, de som e rutinert, før dem vet at når det ikke lenger e, 
når alle ikke lenger får plass, før det e det som skjer, alle båtanfår 
jo ikke plass lenger te å f eske, da sir det sæ sjøl at kommer ei lenka 
opp her og det ligg en båt der så e'ke det der lenger, eller den 
plassen der lenger, så da har med andre ord reglan skifta og det 
vet de som e nåkkenlunden erfaren i gaimet...»

Rune bringer inn begrepet ‘erfarne fiskere’. De erfarne skjønner når reglene 
skifter. Det er fordi det er de erfarne som endrer reglene. I eksemplet ovenfor er 
det de erfarne som fisker på de få stedene det er mulig å fange torsk i denne nye 
situasjonen. Erfaring kan dermed sies å påvirke rettigheter i fisket. Erfaring kan 
knyttes til kategoriene av kjennskap som jeg lanserte tidligere på den måte at 
mer erfaring gir større rettigheter til hver av kategoriene. En kjent lokal som i 
tillegg har erfaring, har større rettigheter enn den som ikke har det. Erfaring 
alene er imidlertid ikke nok til ervervelse av rettigheter. Anerkjennelse er også 
avhengig av hvorvidt en betraktes som en dyktig fisker. Rune formulerer det på 
følgende måte:

«men det e klart at enkelte feskera e veldig flink og av det å være 
flink så står det jo blant anna respekt, så har du folk som e veldig 
flink te å f eske og sånn her, og i tellegg ikke ufrede andre med å 
sette på og sånn her sant, så kr æve dem i og før sæ det område 
dem ihvertfall e kommen tel, og på den måten må det være kan du 
si, de som gjer andre fred og som i tellegg f eske på sin måte og i 
tellegg kanskje f eske godt, dem har stor respekt og får være i fred»

Både erfaring og dyktighet er sosialt tilskrevne egenskaper. Det at en selv 
mener en er flink er ikke tilstrekkelig til rettighetservervelse. Det må være 
sosialt anerkjent at en er flink. Det er de andre fiskerne som definerer ens status 
i fiskergruppa. Dette lærte Rune da han selv var nybegynner i fisket på egen båt. 
Han var ikke nybegynner i fisket. Han hadde fisket med faren i mange år. Da 
denne trakk seg ut, lærte Rune imidlertid noe nytt. Sammen med faren hadde de 
fisket på gode felt og felt de hadde noen særlige rettigheter til. Da faren sluttet, 
mistet Rune rettighetene til fiskeplassene. De andre fiskerne i bygda, som nå 
hadde mer erfaring enn det båten til Rune hadde, tok fra han plassene. Rune var 
ikke lenger del av et båtfellesskap med mye erfaring, han ble igjen en 
nybegynner. Han måtte arbeide seg sin egen posisjon, noe som tok flere år.

Runes historie er interessant ved at han har stått i ulike situasjoner i sin karriere. 
Først er han nybegynner sammen med faren. Han nyter godt av farens respekt 
lokalt og fisker på gode steder. Han er både kjent og har kunnskap. Når faren 
slutter, mister han rettigheter. Selv om kunnskap om sted kan arves, kan altså 
ikke rettigheter alltid arves. Rettighetene er personlige og knyttet til ens egen 
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atferd i fisket. Etter ei tid er Rune igjen etablert som kjent lokal. Han står til og 
med i en posisjon som gjør at han nesten er alene om å kunne fiske lokalt. Det 
som varierer i den ene og andre situasjonen er erfaring. Dermed er det en 
sammenheng mellom erfaring og mulighet til å gjøre kunnskap relevant. Rune 
er i dag en som tar sett når konkurransen tilspisser seg. Med erfaring kan han 
bruke sin kunnskap lokalt.

Det Rune sier om dyktige fiskere er også interessant. Han knytter flinkhet til to 
ting. Det ene er å «ikke ufrede andre». Det andre er å «feske godt». Flinke 
fiskere gjør begge deler. Det handler med andre ord om å rette seg etter 
gjeldende regler og ikke provosere. Fra det kan vi anta at når Roar i eksemplet 
ovenfor ikke nytter de lokale godene og selv forklarer det med oppfatninger om 
rett og galt, så knyttes det også til at Roar selv opptrer slik for å være flink. 
Dette bringer meg over på spørsmålet om hvordan Otto, Rune og Roar vet hva 
som er forpliktelsene: Hvordan formidles de moralske normene som ligger til 
grunn for adgangskontrollen?

Beslutningssystemer
Eksemplene ovenfor har det til felles at det er jeg som snakker om 
fiskerpraksisen med begrepet adgangskontroll, mens fiskerne selv ikke nytter 
dette begrepet. De kjenner imidlertid det ‘regelverk’ jeg analyserer som 
adgangskontrollerende. Ordene ovenfor er fiskernes egne, og selv om de 
framstår i samtaler initiert av meg, vitner de om at fiskerne arbeider i 
organiserte former, der regler og normer styrer aktivitetene. De vitner også om 
at fiskerne kjenner reglene. Det er ‘uskrevne regler’, og de er kjente blant 
fiskerne. De behandles ikke på formelle møter mellom fiskerne, men de er 
gjenstand for diskusjon. Det er nemlig gjennom diskusjoner og debatter at 
reglene utformes, og de blir kjente og utsettes for endringer på samme måte.

Et eksempel på en debatt som belyser regelutforming og -endring, henter jeg fra 
Finnmarksfisket i 1985. Dette var juksafiske. Fisken var små og den hadde vært 
det i det forutgående garnfisket tidligere på vinteren. Mange hadde ikke fått noe 
særlig fisk. De som hadde investert i gam med mindre maskevidde enn det som 
var vanlig praksis, hadde imidlertid fått fangster av rimelig størrelse. En fisker 
brukte landliggedager i juksafisket til å prate om den forutgående gamsesongen, 
samt den kommende. Han gikk rundt på kaia og pratet i normative ordelag om 
det å fiske på denne måten. Det var uhørt. Småfisken var selve 
rekrutteringsgrunnlaget, framtida. Den skulle sikres. Han søkte med andre ord å 
argumentere for en annen strategi enn å senke maskevidden. Flere fiskere sa seg 
enig med han, og flere argumenterte utover høsten og våren omkring det å 
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bruke småmaskete gam. Men også neste vinter var fisken små. Etter hvert gikk 
flere over til gam med mindre maskevidde.

Slike debatter foregår kontinuerlig. Fiskerne lufter synspunkter og får vite hva 
fellesskapet mener. På det tidspunkt hvor mange la over til småmaskete gam, 
visste de at dette ble sett på som en nødvendighet. Det var synd for fisken, men 
inntekt må en ha. Gjennom debattene utformes hva som er akseptabelt og hva 
som ikke er det. I henhold til det kan en handle og ta konsekvensene av 
handlingene. Debattene forteller nemlig ikke bare hvordan reglene utformes. De 
forteller også noe om hvordan de håndheves. De håndheves gjennom sosial 
kontroll, noe jeg diskuterer nærmere senere. Gjennom å debattere endringer, får 
en å vite hvordan ens eventuelle bruk av småmaskete gam vil bli mottatt av 
andre fiskere, og en vet hva en utsetter seg for dersom en ikke følger 
‘regelverket’.

Endringer kan også skje uten debatt. Det viste Rune til ovenfor, der endringen 
skjedde over natta. En eller to fiskere starter en ny praksis. Debattene følger 
imidlertid etterpå. Dersom handlingene aksepteres som rett kan andre følge dem 
opp og foreta lignende manøvrer. Dersom de kommenteres som uakseptable, 
kan den eller de som utfører handlingene sanksjoneres.

Foraene for debattene er mange. Kaia er en vanlig møteplass. Fiskerne utfører 
ulike aktiviteter på kaia. De sløyer fisk her om vinteren og de går til og fra båten 
og fiskebruket når de leverer fisk. Denne felles opptredenen betyr at de 
samhandler ansikt til ansikt. Ettersom flere fiskere opptrer samtidig, muliggjør 
dette diskusjoner der mange kan delta. Slik er det også med egnebua. Gerrard 
(1975) har beskrevet egnebua som en arena der barn og unge lærer fiskeryrket 
og der de voksne opptrer sammen i mange statuser og roller. Selv om en del av 
fiskets aktiviteter er endret fra 1975 og fram til i dag er bua fortsatt en viktig 
arena for samhandling i fisket. Et tredje forum er båtradioen, VHF’en. I tider 
med rolig fiske foregår meningsutvekslingene over dette mediet. VHF’en 
innbyr til en samtale mellom to. En fisker kaller opp en annen, og disse to fører 
samtalen. Samtalene oppfattes ikke som personlige, og det er vanlig å følge med 
i det som sies. Sentral informasjon om fisket kan komme til å bli meddelt. Når 
to fiskere lufter meninger over radioen spres disse ideene til flere fiskere.

I den senere tid har mobiltelefonen overtatt noe av VHF’ens plass. De åpne 
kontaktene over VHF’en, der alle kan lytte på en og samme samtale, erstattes av 
en mer privat samtale som kun foregår mellom de to i hver sin ende. Hva dette 
betyr for informasjonsflyten og for debatter om fiskerstatusen og -rollen er 
vanskelig å si, men sammen med nedleggelsen av fiskebruk, og med det kaifora, 
bidrar det til at arenaene for debatter blir færre.
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Arenaene for diskusjon om fiskerstatuser og -roller er ikke bare viktig for 
erfarne fiskere som diskuterer endringer. Det er også gjennom opptreden på 
slike arenaer at nybegynnere lærer om fisket. Det er gjennom samhandling med 
andre at en lærer hva de andre fiskerne krever av en. Det er slik en lærer 
samhandlingsreglene. Noe lærer en på land og noe lærer en på havet.

Mange nykommere blir hjulpet til rette i startfasen. Trond forteller hvordan en 
eldre sambygding tok seg av han og fortalte om gode fiskesteder. Trond var ny 
og var stolt over å kunne vise til ørsmå felt på kartet som han nå visste det gikk 
an å fiske på. En erfaren hadde opparbeidet kunnskap om dette, og Trond fikk 
nå del i denne kunnskapen. Etter ei tid var Trond nybegynner i ei fremmed 
havn. Han spurte en av denne havnas lokale om fiskefelt og lærte med det noe 
nytt om fiskeri: Han fikk ikke svar. Først etter ei tid i havna ble han kontaktet 
av den lokale. Trond forteller meg denne historien for å fortelle at han måtte bli 
kjent som en flink fisker før han fikk kontakt. Da først fikk han vite noe om 
fiskeplasser. Han lærte at fiskeplasser, eller kunnskap om fiskeplasser, var 
omfattet av noen rettighetsordninger. Historien viser videre at det å erverve 
kunnskap om fiske ikke bare handler om å lære om fiskesteder, en lærer også 
sosiale rammer for fisket. En lærer at en må vise seg verdig. En må kvalifisere 
seg gjennom deltagelse.

Mens Rune definerte flinkhet som det å fiske mye og å rette seg etter regler, 
utvider Tronds beretning forståelsen for flinkhet. Trond hadde ikke rukket å 
vise så mange karaktertrekk ettersom han var ny i fisket. Det han imidlertid 
viste, og som ga anerkjennelse, var ivrighet etter å lære og også etter å arbeide. 
Trond var tidlig på morgenen på feltet, og han kom sent til kaia. Han utviste 
noen karaktertrekk som er verdsatte som viktige. Dessuten viste han at han var 
til å stole på.

Andre fiskere forteller lignende historier. Nybegynnerne får ikke tilgang til 
gode fiskested før de har skaffet seg en ballast; - et ‘sertifikat’ som stempler en 
som flink. Sertifikatet utskrives i fiskergruppa, ikke på papir, heller ikke i 
direkte muntlige former, men anerkjennelsen kan leses i små bemerkninger om 
at «ja, han får det nå til».

Trond lærte at en kan få kunnskap av andre, men en spør ikke første dagen en 
kommer. Han lærte om fisket og om koder for fiskeratferd. En nybegynner i 
Tana gjorde sine erfaringer på en noe tøffere måte, noe Rune forteller om:

«... men det e klart det fins nån som ikke e så erfaren i det heran 
gaimet og da går det helt gcernt, før sånn som no i år så hadde vi 
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da hvert fall en par båta som, ja først så setta dem no på sæ sjøl24 
vet du, de hollen her e djup også, dem e små og dem e djup, og 
ekstremt vanskelig å feske i, førr når det e djupt så betyr strømmen 
veldig mye, du ska få dem tel å lande, ned der imella andre når det 
e veldig trangt og det e så trangt at, det må bli så trangt at det 
kommer ingen lenke imella, så det e helt, det e på grensa hele tida, 
og i år da hadde vi jo nån så va utav de her nye feskeran som e 
starta her, som har nån få år på sæ, dem fikk helt, dem setta på sæ 
sjøl og de andre setta dem ned igjen og ja det gikk ei uka før han 
fikk opp og da fikk han alt i en sånn liten klump opp på dekket, og 
du kan si at da følgte han ikke spellereglan, før før det første så 
hadde han setta i hvert fall over en annen, og så hadde han setta 
på seg sjøl i telleg, og som æ sir det e vanskelig sant, og så hadde 
han da hoppa over en dag før han kom ut og drog igjen og da e det 
nok, da e kaoset fullstendig før den, så litt forskjellige ting, eller 
løyse det litt forskjellig så e det helt fatalt med en gang, før den.»

24 ‘Å sette på eller over seg selv’ betyr å sette en av garnlenkene sine slik at den står over en 
annen av egne garnlenker.

Tana-episoden skjedde mot slutten av sesongen og denne nybegynneren ga opp 
å greie ut bruket. Han fisket ikke mer den sesongen. Det han lærte var at det for 
så vidt er greitt å sette over de andre, men en må være først ute å dra gama, 
ellers blir det problemer. Han lærte videre at det eksisterer regler som 
sanksjoneres. Dersom en ikke innretter seg, møter en motstand. Han fortsatte 
ikke praksisen med å sette over, og han ble ikke sanksjonert mer. Det han 
gjorde ble sett på av de andre som en nybegynnertabbe. Ved å rette seg etter de 
andres handlinger, ikke sette igjen på samme måten, viste han at han skjønte det 
som skjedde. Han ‘tok lærdom’ som det heter.

Sanksjonssystemer
Ingen hadde fortalt nykommeren om gamsetting da han først begynte å fiske for 
seg selv. Dette er lærdom som erverves gjennom fisket, og nettopp gjennom å 
gjøre disse feilene. Han trenger ikke gjøre dem selv, det er nok å se at dette 
skjer på feltet. Det gir signaler om hvordan en skal opptre i fisket. 
Nybegynneren tar de sanksjoner han blir utsatt for til etterretning. Konflikter i 
fisket har som konflikter andre steder, sine kostnader. Han kunne gått inn i en 
konflikt ved å igjen sette over de andre. Han kunne passe på å sette slik at han 
ødela deres bruk. Han kunne gått til sterke virkemidler; han kunne skåret sund 
deres gam. Det ville maksimert konflikten. Nybegynneren handlet ikke slik. 
Han viste i stedet at han skjønte og godtok korreksjonene. Han vet at ved å 
godta ‘irettesettelsene’ unngår han materielle kostnader som flere gam vaser.
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Han oppnår også noe mer. Gjennom å rette seg etter signalene erverver han 
rettigheter. Som jeg var inne på tidligere, og som Rune uttrykte det, hører det å 
vite hvilke regler som gjelder, med andre ord hvordan en skal te seg som fisker, 
med til rolle-repertoaret til en flink fisker. Det er først og fremst dette han lærer 
i denne tida. Han lærer hvilke rettigheter han har. Dette er en første forutsetning 
for å bygge opp respekt lokalt, noe som gjør at han etter hvert kan erverve større 
rettigheter.

Jeg har vist flere eksempler på konflikter. Selv om havdeling og orden kan 
observeres i fisket, er det ikke mangel på diskusjoner om sett. Det er imidlertid 
felles for de konfliktene jeg har vist til at de som gir seg i konfliktene er de med 
minst utviklete rettigheter. Det er de som har minst kjennskap, minst kunnskap 
om fiskested og minst kunnskap om hvordan bruke kunnskap som gir seg. 
Ukjente lokale og fremmede sanksjoneres i Ullsfjorden, på Tana og i Malangen, 
og de retter seg etter sanksjonene. Dette er imidlertid ikke en allmenngyldig 
situasjon.

Jeg har funnet få eksempler på sterke sanksjoner, men jeg har funnet noen. I et 
samfunn anmeldte fiskerne en sambygding for ulovlig kveitefiske. Han hadde i 
mange år fisket kveite i fredningstida. Anmeldelsen førte til offentlig påtalelse i 
form av bot. Denne mannen ga seg imidlertid ikke. Neste år fortsatte han å fiske 
ulovlig. Han ble ikke anmeldt flere ganger. Slike anmeldelser hører til 
sjeldenhetene. Fiskerne snakker om det som en ubehagelig episode. 
Lensmannen rekvirerte en lokal båt for å ta opp bruket, og den lokale hadde 
ubehaget med ‘å være politi’ ovenfor sambygdingen. Noen fiskere sier de ville 
ha nektet lensmannen å låne båt, de ville skyldt på motorstopp. Andre fiskere 
mener kveita er viktigere enn naboskapet til overtrederen.

Anmeldelsen er et eksempel på at fiskerne søkte støtte i formelt regelverk. De 
fiskerne som mente at kveita skulle fredes, hadde to typer maktmidler å sette 
inn. Enten kunne de selv dra gama til mannen, eller de kunne søke støtte i 
formelle lover. I dette tilfellet hadde det formelle lovverket regler som kunne 
anvendes. Jeg viste tidligere til en fisker som - i debatten om gamiler kunne stå 
i havet uten bruk - stilte spørsmålet om det fantes formelle regler om dette (side 
73). Etterspørselen etter formelle lover vitner om sosiale kostnader ved å selv 
være dommere. Den viser også at de uformelle adgangsreglene mangler styrke. 
Deres virkemåte er avhengig av at fiskerne underlegger seg sosial kontroll. 
Mange gjør det, men ikke alle. Eksemplet fra Tana viser begge situasjoner. De 
fleste av de større båtene fisker ute på fjorden. Roar har ønsker om å delta 
sammen med noen som bryter dette mønsteret. Jeg har tidligere vektlagt at Roar 
avstår fra muligheten og i stedet støtter seg til ‘vanlig skikk’. Eksemplet viser at 
det også er noen som bryter med vanlig skikk.
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Det er med andre ord ikke alle som innordner seg. De som ikke underlegger seg 
lokale normer blir snakket om i miljøet. Kveitefiskeren ovenfor blir snakket om. 
En annen kveitefisker blir også det. Ikke fordi han fisker i fredningstida, men 
fordi han fisker på en måte som hindrer de andre i å fiske. Kveitefisket er 
organisert annerledes enn garnfisket. Ved bruk av kveitevad er fisket mindre 
intenst ved at vaden står kort tid i havet, og ved at vaden skal på land og egnes 
før ny setting. Plassene for fiske er også færre. Fiskerne organiserer plass på 
feltet på to måter. Enten samhandler man under setting og draging for å unngå 
brukskonflikt, eller man setter etter tur. Når en fisker har dratt sitt bruk, og går 
på land for å egne, setter en annen. Geir retter seg ikke etter disse reglene. Han 
lar bruket stå lenge. Det betyr at han ikke samarbeider om å få til tur-prinsippet. 
Han hindrer med det andre i å fiske. Geir fisker også torsk på det felt de fleste 
har satt sine gam. Han har ilene stående i havet, men har sjeldnere gam i dem 
enn de andre. Andre fiskere kommenterer dette som galt. Fiskerne gjør 
imidlertid ikke mer enn å snakke om dette som galt. Med unntak av den ene 
episoden med offentlig anmeldelse, er det ingen andre sterke sanksjoner.

Geir og Ame handler autonomt og får gjøre det. Både Geir og Ame er lokale 
fiskere. De er også kjente lokale. Men verken Geir eller Ame deltar på den 
offentlige arenaen kaia. De er sjøltilvirkere og leverer fangstene sine på egen 
kai. De står med andre ord noe utenfor det fellesskapet som skapes av de andres 
deltagelse på samme fiskefelt, og på land gjennom samhandling i sløying. Det 
er kanskje derfor de ikke kan sanksjoneres like effektivt. De er allerede ‘ikke- 
medlemmer’ i noen sosiale fellesskap i bygda.

De som er medlemmer og som ønsker å fortsatt være det, ser ut til å kunne 
sanksjoneres. Det å være medlem har betydning, ikke bare sosialt, men også 
fiskemessig. Dette betyr bl.a. å delta i den viktige informasjonsutvekslingen 
som samsnakkingen mellom fiskerne utgjør. Det betyr å kunne delta i utforming 
av regler for fisket. Geir og Arne deltar ikke i utformingen gjennom samtaler. 
Men de deltar gjennom handlinger. Ved det at de bryter med noen koder, kan de 
andre, gjennom å kommentere bruddene, opprettholde en forståelse og 
anerkjennelse av hva som er vanlig skikk og hva som er avvik.

Det å innrette seg etter regler er ikke bare viktig for å være en del av et lokalt 
fellesskap. Det at fisket i så stor grad er del av regionalt nettverk, gjør at også 
sosiale sanksjoner har virkefelt utenfor bygda. Det er viktig å ikke få ord på seg 
for å være en ‘overtreder’. En må ha ord på seg for å være en ‘likandes kar’ for 
å få adgang i fellesskapet. Ordet går mellom fiskere og ens sosiale ferdigheter 
blir fort kjent.
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Fiskerdebattene fungerer både som beslutningssystemer og sanksjonsmedier. 
Gjennom debattene blir det klarlagt hva som er fellesskapets uformelle regler og 
hvilke handlinger en kan utføre uten å bli sanksjonert. Gjennom debattene 
vurderes fiskerrollen og lokal atferd anerkjennes. Atferden kan variere i ulike 
samfunn. Et eksempel på dette finner vi i laksefisket. Tjuvfiske etter laks er 
tillatt i mange lokalsamfunn. Fiskerne mener at lakselovgivningen kom for å 
beskytte bønder og sportsfiskere, og at den derfor ikke er legitim. I noen 
bygder er overtredere av lakselovgivningen utsatt for anmeldelser. Folk forteller 
om stor grad av sosial kontroll. Poenget er at hva som er tillatt eller ikke, er 
kjent gjennom de debatter fellesskapet holder. Folk vet, før de handler, hva 
handlingene fører til av sosialt behag eller misbehag. De kan også påvirke 
aksepten ved å delta i debatter om handlingene. Men maktmidler i tillegg til 
sosial aksept er få. De som stiller seg utenfor felleskapet lar seg ikke 
sanksjonere.

Juksafiske på Finnmarka
Studiet av juksafisket utvider forståelsen for hvordan avgrensing og 
adgangskontroll kan knyttes til sjarkfisket. I juksafisket er det andre vilkår for 
sosial samhandling enn i garnfisket, noe som kan knyttes til at de økologiske 
betingelsene i gam- og juksafisket er ulike. Garnfisket preges av grenser. 
Riktignok svømmer torsken langs hele kysten, men den samler seg i gytetida på 
særlige steder, og gytefisket på disse stedene har en viss varighet. Det er 
hjemstedsfiskere som dominerer fisket på disse stedene. I juksa-fisket er fisken 
mer bevegelig. Ressursen er på næringsvandring og står ikke i ro et sted. Den 
stopper opp av og til for å beite, men den har mange beiteplasser den besøker i 
løpet av døgnet. Juksafiskeren anvender derfor ikke et særlig sted hele 
sesongen. Juksafiskeren flytter seg rundt og leter etter fisk, både i løpet av 
dagen og i løpet av sesongen. Fisk fanges i perioder på dagen. Fiskerne snakker 
om «å ligge på bittet». Da driver båtene med strømmen, mens fisken biter. 
Beveligheten er avgrenset ved at hovedmengden av fisket foregår utenfor 
Finnmarkskysten, men det store området som dette innebærer betyr at det er 
vanskelig å snakke om smale grenser rundt naturressursen. En annen viktig 
forskjell til garnfisket er at deltagerne i juksafisket er langt flere enn i det 
hjemstedsbaserte garnfisket. Deltagerne kommer også fra mange steder til fisket 
ved Finnmarkskysten. Juksafisket er i liten grad et hjemstedsbasert fiske.

Ostrom (1990) definerer avgrensning av ressurs og brukere som betingelse for 
at utøvere utvikler regler om fisket. En kan derfor forvente at juksafisket i 
mindre grad enn garnfisket preges av ‘regelverk’. Spørsmålet er om de flytter 
fritt rundt, eller om bruken av fiskeplasser også her er underlagt visse 



83

restriksjoner. Er kjennskap og kunnskap om fisket og fiskerrollen også 
organiserende for juksafisket?

Fisket foregår med utgangspunkt i havner. Det foregår utenfor fiskevær, og 
fiskerne snakker om å fiske fra Berlevåg, Båtsfjord etc. Når jeg har intervjuet 
fiskere i ei havn, har jeg funnet at mange av de fremmede har vært her før. 
Fiskerne blir ofte mer kjent med noen områder enn andre. Det å ha lokal 
kjennskap og kunnskap innebærer i juksafisket samme type fordeler som i 
garnfisket. En kjenner steder det fiskes på, en vet hvor fisken samles, og 
hvordan anvende lokale områder. Det er f.eks. kunnskap knyttet til hvordan 
holde fisk som biter ved båten, hvordan få ‘bittet’ til å vare. Denne kunnskapen 
er dels generell; knyttet til håndtering av juksamaskiner og dels spesiell; knyttet 
til lokal økologi. Fisken ‘stør seg’, dvs. stopper opp ulike steder. Med kunnskap 
om lokale områder vet en mer enn andre om hvor fisken er, og hvor en skal ‘gå 
seg opp igjen’ når bittet avtar. En kjenner også folk i området og vet hvem en 
kan samhandle med.

Lokal kunnskap og kjennskap har derfor betydning for vellykket fiske. Lokale 
har noen fortrinn dersom de har mest kunnskap. Men mange fremmedfiskere 
som anvender samme områder år etter år, har utviklet særdeles raffinert 
kunnskap om bruk av områdene. Fiskefelt ved Finnmarkskysten kan på mange 
måter betraktes som ‘hjemmeområder’ for fremmede fiskere. Fremmede fiskere 
har reist til Finnmark i lang tid og blitt godt kjente med lokale forhold. Lokal 
kunnskap kan derfor ikke sies å være særlig begrensende på innsatsen.

I garnfisket kan en ha kunnskap om fisket, men ikke anvende den i praktisk 
fiske. I stedet anvendes den til å avstå fra lokalt fiske. I juksafisket er det 
vanskelig å observere tilsvarende mønstre av kjente og ukjente. Riktignok er lite 
av aktiviteten lokalisert til Finnmarks fjorder. Her råder et lokalt 
hjemstedsbasert fiske. Men aktørene i fjordene er få. Hovedaktiviteten i 
vårtorskefisket foregår ute ved kysten. En del fiskere i fjordene drar også ut til 
kysten og deltar i dette fisket i stedet for å fiske hjemme i perioder.

Ved kysten opererer altså kjente og ukjente side om side. Det eksisterer visse 
‘kjøreregler’ som har betydning for bruk av fiskeplasser. Når en kommer til et 
felt hvor det allerede ligger noen andre og fisker, skal en ikke ødelegge deres 
fiske ved å søke å overta feltet. En skal i stedet legge seg til i utkanten, 
respektere den førstes rett til å bruke stedet, men håpe på at fisken svømmer 
over til bedre fiskekroker.

De aktørene som møtes på juksafeltet kommer fra mange steder. En rekke 
fiskere kjenner hverandre fra tidligere sesonger på juksafisket, men de møtes 
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sjelden ellers i året. Aktørene, både kjente og ukjente, er langt flere enn i 
garnfisket. Adgangen til fiskested er underlagt noen regler, men langt åpnere 
enn i garnfisket i den forstand at antallet fiskere som ser seg som 
rettighetshavere til juksafiskeplassene er høyt. En kan komme til et sted det 
ligger andre og fisker. En skal opptre på en ordentlig måte, men selv om noen 
fiskere bruker et sted, avstår ikke fremmede eller ukjente fra også å fiske der. 
Juksafisket har altså en åpnere karakter enn garnfisket. Likevel finnes det 
avgrensningsmekanismer i juksafisket. På samme måte som newfoundlandske 
fiskere, arbeider juksafiskeme med å skjerme informasjon om fisket (Andersen 
1972).

Informasjonsskjerming
Det er flere måter å skjerme informasjon på. Fiskerne anvender VHF’en i 
fiskeleitinga. En av kanalene fungerer som en offentlig kanal ved at alle 
fiskerne lytter på denne. Her kan fiskerne kalle opp andre båter. Når de får 
kontakt flytter de til en annen kanal for å prate. Dersom det er lite fisk å fange, 
er det flere enn de som har ønsket å samtale med hverandre som inngår i 
samtalen. Andre fiskere som hører kallingen, skifter også kanal for å lytte til 
hva som er på ferde. Kanskje skal det fortelles om gode fangster et sted. Uansett 
vil det bli fortalt om fisket, og denne informasjonen er nyttig.

Informasjonen er imidlertid ikke lett tilgjengelig. En forteller ikke åpent at en 
har gode fangster. Det kan en fortelle til ‘kameratbåter’, men ikke åpent over 
eteren. Fiskerne i kameratbåter søker derfor å utvikle koder for hvordan 
informasjonen skal meddeles. De kan f.eks. forhåndsavtale en kanal på radioen 
som de skal snakke sammen på. Når de finner fisk, roper den ene på den andre. 
Når han får kontakt sier han: «gå på den andre», og samtalen fortsetter på den 
‘hemmelige’ kanalen.

Alle fiskerne kjenner imidlertid dette systemet, og søker å finne slike 
hemmelige kanaler, særlig dersom det er dyktige fiskere, eller fiskere en 
forventer vil meddele interessant informasjon. Det å ha forventninger krever 
forhåndskunnskap om hvilke båtnavn som huser de ulike kapasitetene. Fiskere 
som har vært i fisket ei tid har gjeme denne forhåndskunnskap. De kjenner flere 
båter og vet hvem som kunne tenkes å ha informasjon om fiskerike steder og 
hvem som ikke vil formidle like sentral informasjon.

Måten å finne kanalen på er å prøve de 55 mulige kanalene og gjenkjenne 
stemmene som snakker. Når en da hører hvem som roper, vet en hva ‘den andre’ 
betyr og er med i samtalen, riktignok passivt. Fiskerne som har hemmelige 
kanaler vet også dette, og kan skjerme den informasjon de skal dele ytterligere. 
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En måte å skjerme informasjonen på er å snakke lenge om uvesentligheter. Det 
trøtter ut uerfarne lytterne og noen faller fra. Det trøtter ikke ut erfarne - de vet 
at det vil meddeles sentral informasjon. De kjenner måten det kommuniseres på. 
I løpet av det kvarter eller den halvtime som samtalen varer vil den sentrale 
meddelelsen komme fram. De erfarne kan imidlertid også falle fra, dersom de 
ikke vil bruke så lang tid på å få tak i informasjonen. Hvorvidt de setter inn 
innsats eller ikke, avhenger av hvordan de vurderer viktigheten i det som skal 
sies. Her er forhåndskunnskapen om båtene og fiskerne om bord avgjørende. 
Dersom det er anerkjent dyktige fiskere som snakker, følger en med fordi 
sjansen for gode nyheter er stor.

En annen måte å skjerme informasjon på er å unngå å røpe hvor en ligger. Ved å 
si at en fanger fisk, er det kun den innvidde som skjønner hvor han skal gå. 
Forutsetningen for å bruke den informasjon en fanger opp er nemlig at en har 
peiling på hvor de ulike fiskerne befinner seg. Dette får en gjennom å følge med 
hele dagen og finne ut av hvor de andre fiskerne er. En starter allerede om 
morgenen og skiller ut informasjon om hvor viktige aktører har tenkt seg. En 
ser retningen de går, og ens kjennskap til fiskeplasser gjør at en vet hvilke 
potensielle steder denne båten kan befinne seg på. Dersom denne drar fisk og en 
ikke selv gjør det, kan en flytte seg i retning av dette stedet. Fiskeren samler 
også informasjon i løpet av dagen. Båtene kan være inne på senderen og fortelle 
hvor de er uten å samtidig fortelle om gode fangster. Dersom det er dårlig med 
fisk er det mye snakking på senderen, og da forteller en gjeme at jeg ligger her 
vest, her er svart. Den som samler slik informasjon vet hvor de ulike båtene til 
enhver tid ligger, og dersom en senere snapper opp informasjon om at så og så 
fisker godt, vet en, på bakgrunn av dagens hendelser, hvor en skal gå.

Fiskeren samler gjennom radioen en oversikt over hvor flere båter befinner seg 
og hva de andre fiskerne i området fanger. Ettersom dette hører med i fiskinga 
og flere av fiskerne på feltet er orientert om hverandre, må de som virkelig 
ønsker å hemmeligholde sine meddelelser for andre enn utvalgte, gå til 
ytterligere tiltak for å beskytte informasjonen. Et slikt trekk er å utvikle ‘koder’ 
for det som skal meddeles. De avtaler på forhånd at et ord har en annen 
betydning enn det som vanligvis forstås med begrepet. Gjennom det blir 
samtalen kryptisk for lytterne, men forståelig for de innvidde.

Radiokommunikasjon er interessant, men ikke så aktuelt nå som det var i 1985, 
der jeg har hentet informasjon til fortellingen om dette ovenfor. Mobiltelefonen 
er blitt mer vanlig, og denne kan ikke andre lytte til. Hemmelighetene får i 
større grad være hemmelige. Mobiltelefoneieme kan lytte til VHF’en for å få 
informasjon, men meddele sin egen over mobil’en. I stedet for «gå på den 
andre», sier mange nå «gå på mobilen», når de roper på hverandre for å 



86

meddele informasjon. Dette endrer informasjonsutvekslingen, og fisket blir mer 
privat og mister den karakter av fellesskap det hadde. På tross av 
hemmeligholdelse, var alle fiskerne i kontakt med hverandre gjennom den åpne 
lyttekanalen. Men VHF’en vil nok fortsatt ha en funksjon i fisket. Det er 
fremdeles en del som ikke har mobil og også noen som har, men som ikke 
bruker den i alle sammenhenger. Mobiltelefonen koster penger, det gjør ikke 
samtaler over VHF’en. Radioen fungerer fortsatt som medium for 
informasjonsspredning. Det er kun de særlige hemmeligheter som går over 
mobil.

Min fortelling om informasjons skjerming er knyttet til juksafisket. Eythorsson 
(1991) diskuterer garnfisket i Lerresfjord, Finnmark. Han viser til at 
garnfiskerne også skjermer kunnskap om fiskeplasser.

«Hvis en fisker får god fangst på «sin» plass, er det viktig å la 
være å skryte av dette i båtradioen. I radioen skal man klage over 
dårlig fiske og prøve å lure de andre. De yngre fiskerne har likevel 
vanskelig for å la være å skryte hvis de får fisk. Erfarne fiskere 
«kan koden» og klarer å lese mellom linjene i det som blir sagt. En 
fisker fra Lille Lerresfjord fortalte om en ‘bommert’ han hadde 
gjort når han og en annen fisker fra bygda hadde fisket godt i 
Bekkarfjord i 14 dager og klart å holde tett om det. Men en dag 
hadde han spurt kameraten hvordan det gikk over radioen på 
samisk. Det var nok til at de andre fiskerne fattet mistanke, og 
dagen etter var mange båter kommet til. Bruk av samisk var et 
brudd på koden og ble straks tolket som et tegn på at eksklusiv 
informasjon skulle meddeles.» (Eythorsson 1991:104).

Skjermingen av informasjon kan ses som et uttrykk for at fisket har en åpen 
karakter hva angår rettigheter til fiskeplasser. Det fiskeområde Eythorsson 
snakker om karakteriseres ved at fiskerne flytter rundt og leter etter fisk på 
samme måte som det er praksis i juksafisket. Det er visst mønster i stedsbruk i 
den forstand at mindre båter fisker i Store Lerresfjorden og i Bekkarfjorden, 
mens de større fisker fra Bekkarfjordnes og til Seibukta. Bruken av fiskeplasser 
karakteriseres imidlertid ved at fiskerne søker til henholdsvis den ene og den 
andre fjorden. Det er få fiskere som ligger på et sted. I det fisket hvor hendelsen 
ovenfor er hentet fra, er det kun to fiskere i fjorden. Fisket er imidlertid ikke 
‘åpent for alle’. Det er lokale brukere som anvender lokale områder. En 
tilstrømming av ukjente fremmede ser ut til å mangle. Dette garnfisket er derfor 
ikke så åpent som juksafisket. Men skjermingen er et uttrykk for at fiskerne ser 
det nødvendig å ta i bruk et konkurransefortrinn vis-å-vis sine sambygdinger. 
Amtsen (1994) viser til en lignende situasjon. Han diskuterer hvordan 
informasjonsutveksling og -skjerming varierer i ulike fiskerier:
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«F. eks. regner Reidar og Anton «Måsen» og «Idun» som sine 
kameratbåter under fiske utenfor fjorden og utveksler hele tiden 
informasjoner med dem. Når de kommer heim på fjorden kan denne 
situasjonen endre seg. Som f. eks. under fløyt garnfisket inne på 
Tverrfjorden utpå seinhøsten. Da var det tydeligvis Paul og Jon som var 
«de andre». Til tider var det konkurranse om de beste settene og det 
virket nærmest som om det var helt legalt å forsøke å fremstille 
forholdene som dårligere enn de var for å holde de andre borte. I enkelte 
situasjoner kan altså «Måsen» være «de andre» sjøl om de har ei lik 
tilpasning og tilhold i samme bygda som «Fjordbuen». Her inne er det 
både mindre fisk og det at torsken gikk i sild som stod svært konsentrert 
gjorde at de gode gamsettene ble få.» (Amtsen 1994:105).

Amtsens studie er viktig for å forstå rettighets- og avgrensningsproblematikken. 
Han viser at lokale fiskere kan ‘slå av og på’ en skjermingsmekanisme. 
Skjermingen knytter han til den lokale mengden av fisk. Skjermingen vis-å-vis 
andre lokale fiskere forsterkes i tider med lite fisk. Imidlertid er fisket heller 
ikke her ‘åpent for alle’. Det er lokale fiskere som anvender de lokale feltene.

Det åpne og det stengte hav
Beretningene om garnfisket vitner om at fisket karakteriseres ved organiserte 
mønstre i fiskeplassdistribusjon. Der fiskerne opptrer på samme felt over tid, og 
der det er visse stabile fangstmuligheter for flere, kan en finne lokale 
institusjoner som ser ut til å ha en avgrensende virkning på ukjente utøveres 
muligheter til et fiske lokalt. I slike systemer er begrepene kjent, ukjent, lokal og 
fremmed nyttige i analysen av rettighetsfordeling. Begrepene kjent og ukjent er 
viktig på to måter. En er først og fremst kjent/ukjent med folk i området, men 
også kjent/ukjent i forhold til kunnskap om fisket. En må ha teknisk kunnskap 
om hvordan fange fisk, og sosial kunnskap om hvordan te seg når en fanger 
denne fisken. Videre må det være sosialt anerkjent at en har teknisk og sosial 
kunnskap.

Reglene er imidlertid ikke sterkt ekskluderende. Deres eksklusjons verdi ses i 
det at ukjente fremmede mangler i Søyla-fisket, og i at ukjente fremmede dels 
ikke går inn i konflikt med lokale i fjordene, og dels gir seg i tilfelle konflikter. 
Fra dette kan en slutte at lokale oppfattes å ha noen særlige rettigheter. Men det 
er først og fremst kjente lokale som har det. Ukjente lokale har retter i egenskap 
av å bo på stedet, men pr definisjon kommer de på havet etter kjente fremmede, 
og dersom sistnevnte har satt gam, flytter de seg ikke for nykommere.
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Ukjente fremmede kan komme til feltet uten å bli jaget. Men de må godta 
mindre gode fiskesteder på samme måte som ukjente lokale må det. Ukjente 
lokale har imidlertid en fordel ovenfor ukjente fremmede ved at de kjenner folk. 
Rettigheter er knyttet til ens utøvelse av fiskerrollen, og det er kjent hvorvidt 
lokale er arbeidssomme, ivrige og til å stole på. Ukjente fremmede kan også 
oppvise slike egenskaper og på den måten få innpass, men dette tar mer tid enn 
for den lokale.

Reglene som organiserer fiskernes bruk av områder kan skilles i de to typene 
som jeg drøftet var revisjonistlitteraturens fokus. En kan snakke om 
‘eksklusjonsregler’ og ‘fordelingsregler’. Førstnevnte ekskluderer ukjente fra 
lokale fiskesteder. Sistnevnte er interne kriterier som organiserer praksis på 
feltet og fordeler lokale fiskemuligheter mellom kjente. Sjarkfisket ser dermed 
ut til å være omfattet av lignende høstingsregler som revisjonistene har vist til 
for andre høstingskulturer. Det er ikke fritt fram på havet. Fiskeren forholder 
seg til kjente, men ‘uskrevne regler’ for hvordan han skal opptre. Jeg har videre 
vist at graden av åpenhet ser ut til å variere i ulike fiskerier. I juksafisket er 
rettighetshaverne mange. Eksklusjons- og fordelingsregler er det vanskelig å 
finne eksempler på. Det garnfisket jeg har beskrevet karakteriseres ved færre 
brukere, og driften foregår på samme sted, med samme aktører, over tid. Her er 
virksomhetene avgrenset både vis-å-vis omverdenen, og interne fordelingsregler 
organiserer brukernes muligheter.

Innledningsvis viste jeg til at norsk litteratur ikke gir entydige svar på 
spørsmålet om hvilken type adgangskontroll en kan knytte til fiskernes 
virksomheter. Jeg spurte om det er fisket som varierer fra sted til sted eller om 
det er forskernes perspektiver som er ulike. Det ulike ‘regelverket’ for 
henholdsvis gam- og juksafisket gir anledning til å si at variasjoner i 
adgangskontroll kan forklares med at fisket varierer. Juksafisket er organisert 
forskjellig fra garnfisket, og garnfisket ulike steder kan være ulikt organisert. 
En kan tenke seg at de steder hvor lokalt fiske kan utøves i viktige sesonger er 
regler for utøvelsen mer detaljert utviklet enn steder hvor lokale utøvere i større 
grad må nytte utenomlokale områder i sitt fiske. Når mitt materiale gir 
anledning til en slik hypotese, er det fordi analysen av arbeidsorganisering 
bringer fram en dynamisk rettighetsdistribusjon, en adgangskontroll som 
utformes og endres gjennom debatter om hvordan fiskerrollen skal utøves. Noen 
grunnleggende trekk er sentrale. Fiskerne inngår i samarbeid og konkurranse, de 
gir og tar i denne type samhandlingsvirksomhet som i andre. I noen 
samhandlingssituasjoner utvises respekt, det være seg når vennerelasjoner eller 
maktrelasjoner som statusene nybegynner/erfaren gjøres gjeldende. I andre 
situasjoner konkurreres det, statusene er kanskje mer like, eller fiskerne gjør 
krav på likhet. Så lenge slike trekk betyr noe for muligheter i fisket, for hvor en 
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setter sine garn, vil en type fordelingsregler eksistere. De vil være særlig 
detaljert utformet på steder hvor fiskerne samhandler over tid, men også være 
virksomme andre steder der statusene gjøres relevante.

Det ser ut til å være vanskelig å trenge inn i systemer hvor fordelingsregler er 
virksomme. Ukjente fisker ikke der. Dette kan skyldes at ukjente ikke ser fisket 
som interessant. De fisker andre steder, steder hvor de er kjente. Jeg diskuterer 
dette nærmere i kapittel seks. I begge tilfeller står vi ovenfor et organisert fiske, 
både der de ukjente ikke fisker, og der de eventuelt er. Mitt materiale er derfor 
et tillegg til den delen av litteraturen som viser til adgangsorganisering, og det 
utdyper forståelsen ettersom litteraturen i liten grad har diskutert 
adgangskontroll ved å se på hva som konstituerer rettigheter på havet.

Når norske forskere er uenige om fisket foregår på ‘faste plasser’, kan det også 
knyttes til måter en studerer rettighetsspørsmålet på, og forskernes fokus i 
analysene. Dersom en som Nilsen (1995a), ser etter eksplisitte uttalelser om 
rettigheter til sted i havet, rettigheter som avgrenser sted i så sterk forstand at de 
kan sammenlignes med privat eiendomsrett, finner en ikke dette i fisket. Det å 
spørre etter slike eksplisitte regler for bruk av fiskeplasser, er å spørre etter noe 
som ikke finnes. Brantenberg (1994) diskuterer denne spørsmålsstillingen som 
et hovedproblem med Samerettsutvalgets arbeid med å finne ‘samiske 
rettsoppfatninger’. Han viser til at utvalget forsøkte å intervjue aktører, men 
fant at de ikke kunne avgjøre «om intervjuobjektene gir uttrykk for en avvikende 
oppfatning mht. innholdet av gjeldende rett [ ], eller om de snakker om sine 
rettspolitiske ønskemål». Samtidig konkluderer utvalget med at «det i dag bare 
i liten grad kan sies å foreligge samiske sedvaner og rettsoppfatninger som på 
vesentlige punkter avviker fra [ ] gjeldende lover». (NOU 1993:34, s.17, 
Brantenberg 1994:7). Brantenberg kommenterer dette på følgende måte:

«Her synes det snarere å være spørrerens ståsted og forutsetninger som 
har påvirket både svaret og fortolkningen, enn usikkerhet hos 
«intervjuobjektet». Siden utgangspunktet har vært kompetanse i norsk jus 
og en manglende kunnskap om den samiske sedvane, står vi her overfor 
et oversettelsesproblem. Det dreier seg nemlig ikke bare om jus, men om 
kulturell og tverr-kulturell kompetanse.» (Brantenberg 1994:7)

En undersøkelse av sedvaner i fisket etter mønster fra Samerettsutvalgets 
arbeid, ville nok gi samme type konklusjon - fiskernes praksis avviker ikke så 
mye fra det som er gjeldende norsk rett. Sjarkfiskeme snakker om det åpne 
havet. Dersom en derimot ser på uformell organisering av fisket, kan en finne at 
bruken av fiskeplasser er avgrenset etter noen nærmere regler. Gjeldende rett 
om at ‘havet er åpent for alle’ holder derfor ikke som rettsbeskrivende for 
sjarkfisket. ‘Havet’ er kun åpent innen visse rammer, de rammer som fiskerne 
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selv setter gjennom å utforme et ‘uskrevent regelverk’ som avgrenser 
åpenheten. Det kan være mer eller mindre avgrenset, men åpent er det ikke.

Diirrenberger og Pålsson (1987) mener kritikere av Hardins teori nytter 
begrepet ‘eiendom’ i sammenhenger der det ikke hører hjemme. De forklarer 
litteraturens bruk av eiendomsbegrepet med en misforstått eller feil oversettelse 
av folks egne kategorier for bruk. De viser også til at folk selv tar i bruk 
eiendomskategorien av mangel på bedre begreper når de blir spurt om 
forklaringer. Sjarkfiskemes praksis kan ikke beskrives i juridiske termer med 
begrepet eiendom. Den beskrives bedre slik Usher (1993) framstiller urfolks 
rettighetsoppfatninger, nemlig som en rett til trygghet for utbytte. Jeg vil 
imidlertid - i lys av problemene med samerettsutvalgets arbeid - understreke at 
en ikke kan konkludere at fiskernes praksis er i samsvar med gjeldende rett, 
dvs. at allemannsretten rår. Det er viktige trekk ved virksomhetene som virker 
til å avgrense allemannsretten. Fiskerne kan snakke om allemannsretten, men de 
vet at den er avgrenset ved visse regler. De vet kanskje også at så lenge alle 
holder seg innenfor rammene av dette ‘regelverket’, kan fisket utøves på en 
bedre måte enn om de uformelle avgrensingsmekanismene skulle formaliseres?

Mine motiver i fokuset på avgrensningsproblematikken har ikke først og fremst 
vært å beskrive de juridiske sidene. Det er avgrensningenes ressursregulerende 
funksjon jeg har villet sette i sentrum. Gjennomgangen av avgrensningens 
karakter og virkemåte har imidlertid vært nødvendig for å kunne gå videre med 
dette spørsmålet. Dersom fisket ikke er avgrenset er det selvsagt irrelevant å 
diskutere ressursvirkninger. Men spørsmålet gjenstår. Jeg kan peke på ulike 
avgrensningsmekanismer, men hva er de ressursregulerende og -begrensende 
virkninger av adgangskontrollen? Før jeg diskuterer dette i kapittel seks vil jeg 
rette oppmerksomheten mot en annen type aktørbegrensning i 
ressurshøstingssystemet sjarkfiske, nemlig den som kan knyttes til hvilke 
aktørtyper som driver dette fisket.
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5 - UFORMELL REGULERING AV INNSATS I FISKET

Ifølge Hardins teori er aktørtypene i et uregulert fiske umettelige. Jeg fokuserte 
i forrige kapittel på noen aktørbegrensninger som kan virke til å styre 
magemålet til sjarkfiskeme. Mitt materiale viser at bruken av fiskeplassene i 
garnfisket er regulert av fiskernes egne oppfatninger om hvem som har rett til å 
fiske. I juksafisket er adgangen mer åpen. En type aktørbegrensninger som 
kanskje er gjeldende for både garn- og juksafisket, kan knyttes til hvordan det 
fiskes på fiskeplassene. Med det mener jeg hvilken innsats fiskerne legger i det 
å fange fisk, og hvilke motiver og drivkrefter som påvirker innsatsen. Dersom 
sjarkfiskere kan fange torsk en gitt tidsperiode, men ikke gjør det, er dette en 
type handling som gir grunn til å spørre om en behovsorganisert økonomi med 
høstingsdempende virkninger karakteriserer sjarkfisket (Chayanov 1966, 
Sahlins 1972).

Jeg vil vise eksempler på hvordan fiskerne anvender tid og utstyr i fisket, og 
peke på insentiver og begrensninger av betydning for innsats i ressurshøstingen. 
I forrige kapittel diskuterte jeg fiskernes praksis både før og etter 1990- 
reguleringene. De nye reguleringene gir formelle begrensninger på både adgang 
og innsats. Jeg vil senere diskutere hvorvidt og hvordan praksis endres som 
følge av reguleringene. Det er imidlertid innsatsorganiseringen i sjarkfisket som 
blir mest berørt i den forstand at alle berøres. De nye reglene gir et øvre tak på 
hva fiskerne kan fange i form av individuelle kvoter. Jeg vil derfor her legge 
særlig vekt på å beskrive innsatsen med data fra tida før 1990.

Muligheter i fisket
Før jeg viser til eksempler på hvordan fiskerne faktisk tilpasser seg i fisket, vil 
jeg drøfte mulighets-scenarioet når det gjelder fangst av torsk i kyst- og 
fjordområdene. I kapittel tre diskuterte jeg hvordan torskens atferdsmønstre 
muliggjør et fiske nær sagt hele året. Torsken opptrer imidlertid ikke i samme 
mengder på alle steder og til alle tider. Det torskefiske som gir best avkastning 
på senhøsten, starter når den norskarktiske torsken kommer fra Barentshavet inn 
mot øst-Finnmark i tida november/desember. Fisket på denne torsken foregår 
ute i bakkene ved kysten. Det kan vare fram mot februar. I februar/mars tar 
fisket på gyteplassene til. I Troms og Finnmark foregår gytefisket hovedsaklig i 
fjordene, men noe foregår ute ved kysten. Som jeg var inne på, regnes noe av 
den gytefisken som fanges som norsk-arktisk torsk og noe som kysttorsk.

Etter gytefisket kan en delta i vårtorskefisket. Dette foregår hovedsaklig ved 
Finnmarkskysten, så Tromsfiskeme må forflytte seg. En del gjør dette, mens 
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andre satser på et hjemmefiske etter andre ressurser. Midt i juni er det vanlig 
med et opphold i fisket ettersom elvene går og havet fylles med groe. Fisket 
dabber av ei kort tid, men utpå sensommeren og høsten kan en igjen fiske torsk, 
både i Troms og Finnmark. Den torsk en nå fanger er i hovedsak kysttorsk. Det 
sene sommerfisket og høstfisket har en viss innblanding av norsk-arktisk torsk, 
men etterhvert som det lir utpå høsten blir innblandingen av kysttorsk større. En 
regner med at det står både norsk-arktisk og kysttorsk ved kysten hele året. 
Utbredelsen av norsk-arktisk torsk regnes som større jo lenger nord, øst og ut i 
havet en kommer. Utbredelsen er også størst i innsigstidene, dvs. vinter- og 
vårmånedene (Eliassen et al. 1993, 1994).

Det er med andre ord torsk til stede ved kysten hele året. Biologiske forhold 
tilsier at fisket kan drives nær sagt alle årets dager. Fiskeren kan starte i 
november ute i bakkene på øst-Finnmarka. Han kan gå inn i fjordene i februar 
og mars, og ut igjen til kysten i april. På høsten kan han anvende både kysten og 
fjordene. Redskapene som fiskerne anvender i torskefisket er gam, line og 
jukse. En kan ikke bruke alle redskapene til enhver tid på året. De er tilpasset 
torskens atferd på ulike måter. Gam brukes hovedsaklig i gytesesongen når 
fisken står ved bunnen. I fangst på ungtorsken på næringsvandring er juksa 
alminnelig. Ingen av disse redskapene har agn. Det har derimot line, et vanlig 
høstredskap. Noen anvender også line mer eller mindre hele året. Fiskerne 
utvikler kompetanse på noen redskaper, og det er få som ror med alle tre. De 
som utelukkende anvender jukse deltar i liten grad i vintermåneder som 
desember og januar. De starter ved lysere dager. Sjarken kan imidlertid 
anvendes med alle redskapene. Og de som ønsker å fiske hele året kan gjøre det 
med forholdsvis små investeringer i kunnskap og utstyr.

De markedsmessige forholdene varierer. På 1980-tallet hadde de fleste kystttrøk 
avsetningsmuligheter. I fjordstrøkene var mulighetene dårligere. På steder hvor 
fiskebruk har manglet er det noen fiskere som har tilpasset seg ved å være 
sjøltilvirkere. De henger fisken sin og selger den som tørrfisk. Sjøltilvirking 
medfører en del arbeid med fisken og er ikke vanlig blant fiskere hvis 
dagsfangster i noen perioder kan ligge på 1000 til 3000 kilo.

De lokale mulighetene varierer, men verken økologi, teknologi eller 
markedsforhold representerte vesentlige begrensinger i 1980-tallets fiske. 
Fiskerne var imidlertid ikke i aktivitet i torskefisket alle av årets dager. 
Deltagelsen i torskefisket varierte på to måter. Dels varierte det hvilke 
torskesesonger en deltok i, og dels varierte innsatsen i en og samme sesong. 
Noen deltok kun i gamsesongen, andre var aktive både her og i juksafisket. 
Noen deltok bare i juksafisket, mens andre igjen drev linefiske. Jeg vil se 



nærmere på noen enkelte tilpasninger for å beskrive mangfoldet og for å finne 
forklaringer til variasjonen.

Individuelle tilpasninger i sjarkfisket
Et typisk 1980-tallsår for Troms-fiskeren Peder var å starte garnfisket i februar. 
Han nyttet aldri mulighetene på øst-Finnmarka. Han anvendte også sjelden 
hjemmemulighetene fullt ut. De han fisket sammen med startet tidligere. Peder 
drev sitt garnfiske fram til påske. På denne tida var det ofte formelle fiskestopp 
av en ukes eller 14 dagers varighet. Mange fiskere anvendte påsken til å rigge 
om båten. De sluttet av garnfisket og la om til juksafisket. Fisken som fangstes i 
juksafisket, ungtorsken, følger ikke alltid den gregorianske kalender ved at den 
kommer til påske. Men det at den kommer omtrent til denne tid, har bidratt til at 
påsken var et naturlig omriggingstidspunkt. Troms-fiskeren Peder fulgte 
kalenderen. Han gikk aldri nordover før påske. Han gikk heller ikke 
umiddelbart etter påske dersom han ikke hørte «fangsttidend». Han ventet til 
han hørte at fangstene begynte å melde seg. Da dro han, helst til ei havn han 
hadde fisket fra tidligere. Han har fisket fra flere havner. Han har sjelden vært 
lengst øst, dvs. i Vardø-området. Derfor måtte det helst være fangster lengre 
vest før han gikk nordover.

Tromsfiskeren forlot Finnmarkskysten et par-tre uker om sommeren. I «gro
tida», dvs. når elvene går og algeoppblomstringa tar til, blir fisket som nevnt 
dårligere. Fiskeren brukte denne tida til båtpussen. Dette bør helst gjøres på 
sommeren, mens værforholdene gir muligheter for god tørk. Hans båt var bygd 
av tre, og trebåter må tørke før de kan oljes og eventuelt lakkes. Når båtpussen 
var over gikk han oftest nordover igjen og drev fortsatt juksafiske til i 
begynnelsen av august.

Vel hjemme igjen tok han noen ukers ferie. De få årene hvor det var akkarfiske, 
deltok han utenfor kysten av Troms. De andre årene var høst-aktiviteten lav. 
Han bor et sted hvor ressursene i nærområdet ikke tilsier et hjemmefiske om 
høsten. Han må derfor hjemmefra. Han har deltatt sporadisk i ulike typer 
fiskerier. Han har prøvd kveitefiske uten hell. Torskelinefisket og sildefisket 
gikk det bedre med. Problemene i kveitefisket kan knyttes til at han manglet 
kjennskap til de lokale områdene han prøvde å fiske kveite i. Han satte vaden et 
sted hvor han hadde hørt det var gunstig å fiske kveite. Neste dag, da han skulle 
dra den, var den borte. Forklaringene til at den var borte er interessante. Han 
lanserte to: Den ene handlet om strømforhold. Det var mer strøm i området enn 
han kjente til, vaden var tatt av strømmen. Den andre var sosial i sin karakter: 
De lokale fiskerne likte ikke at det kom en fremmedfisker inn i deres 
kveitefiske. De hadde kuttet ilen til bruket. Fiskeren valgte aldri mellom de to 
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forklaringene. Begge var like sannsynlige mente han, men han satte ikke 
kveitevad flere ganger i området. Hans kveitefiske var et ‘forsøksfiske’ i den 
forstand at mens han anvendte juksa i området, skulle han prøve å fiske kveite. 
Han hadde tatt med noe bruk for å prøve. Da dette ikke lyktes, ga han opp 
forsøket.

Det torskelinefiske og sildefiske som han hadde bedre hell med, foregikk i et 
område hvor det var få lokale fiskere. Dette var også et fjordfiske, men fjordens 
fiskebruk var forlengst nedlagt, og den lokale aktiviteten var lav. Her var han 
alene på linefeltene og sildefiske-feltene. Han fikk gode fangster, men til store 
kostnader, ettersom leveringsvegene ble lange. Han måtte gå med sjarken i fem 
timer for å få levert fisken. Han deltok likevel fordi det ga «om ikke annet så 
tobakkspenger».

Fra denne historien kan det se ut som om det også eksisterer adgangsregler for 
ulike typer høstfiske. Dette bekreftes dersom en ser på tilpasningene til fiskerne 
i et område hvor det vitterlig er lokale ressurser å høste på denne tida av året. I 
ett slikt område deltok så godt som alle de større sjarkene i garnfisket om 
vinteren. De deltok ikke i juksafisket nordpå om våren. De fortsatte i stedet 
garnfisket noen uker etter påske til det dabbet av. Etter torskefisket fulgte 
båtpuss og ferie for noen. Andre startet med ulike typer aktiviteter.

Én fisket uer. Uerfisket foregikk utenfor ei fraflyttet bygd. Fiskerens 
rekruttering til uerfisket skjedde via en kjenning. Kjenningen stammet fra den 
fraflyttete bygda, og han fortalte på et tidspunkt om stedet. Selv fisket han i 
området, og han spurte om ikke nykommeren ønsket å delta i fisket. Det gjorde 
han, og han har i mange år fisket uer i området.

En av sambygdingene til den nye uerfiskeren deltok i kveitefisket om høsten. 
Det året jeg snakket med kveitefiskeren, var fangstene lave. Jeg spurte hvorfor 
han ikke deltok i uerfisket i stedet. Han mente det var for lite uer til flere båter. 
Denne fiskeren kjenner altså fisket, vet hvor det foregår. Selv om han ikke 
direkte kjenner plassene, er det ikke noe problem å få kjennskap til dem. Det 
kan oppnås ved å følge etter båten en dag og avmerke posisjonene. Men det gjør 
han ikke. I stedet mener han, stikk i strid med hva en kunne forvente ut fra 
Hardins teori, at området ikke har nok fisk til flere båter.

Også andre fiskere i området handlet som kveitefiskeren. De to båtene i 
uerfisket har hatt feltene for seg selv i mange år. En tredje fisker deltok i 
rognkjeks-fisket om sommeren og høsten. Dette var han alene om. Han har 
feltene femti meter fra hjemstedet og ingen andre lokale fiskere deltok her.
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Andre fiskere i bygda gjorde andre ting. Noen få deltok i torskelinefisket, både 
hjemme og borte. Andre var ikke i aktivitet om høsten.

Dette støtter en hypotese om at lokalt høstfiske er omfattet av territorielle 
regler. Det interessante i denne sammenheng er imidlertid ikke 
adgangsreguleringenes eksistens. Det interessante er at fiskerne tilpasser seg 
ulikt og at de i stedet for å søke til områder der den godt betalte torsken kan 
fanges i store mengder, fisker i ‘hjemmehavef. De deltar ikke i vårtorskefisket. 
De kunne også reist hjemmefra for et annet ‘kvantumsfiske’ - hyselinefisket på 
Finnmarkskysten, men de fordeler seg i stedet på ulike andre ressurser i 
hjemmeområdet. Det er noen småskala- og husholdsøkonomiske trekk ved 
fisket som forklarer hvorfor disse valgene er rasjonelle. Samme forhold kan 
forklare tilpasningene til Troms- og Finnmarksfiskerne jeg viste til 
innledningsvis. I fortsettelsen vil jeg vise til flere slike tilpasninger og diskutere 
hvordan småskala- og husholdsøkonomiske forhold innvirker på innsatsen i 
fisket.

Sjarkfiskere og Chayanov
Tromsfiskeren startet fisket i februar. Andre var allerede i gang med fisket når 
han startet. Han begrunner den sene oppstarten med hensynet til familien. 
Dessuten sier han det er liten vits å begynne med en gang det er mulig. Han «får 
den fisken han skal ha», selv om han venter til i februar. Ved å vente slipper han 
unna deltagelse i de «mørkeste og svarteste» vintermånedene, noe han også 
trekker fram som begrunnelse. Tromsfiskeren er i den situasjon at han har lave 
levekostnader. Han bor i sine foreldres hus. Han har lite gjeld på båten. Den er 
relativt ny anskaffet, men han kjøpte den brukt og den var så billig at han ikke 
trenger å fiske hele året for å forsvare rente- og avdragskostnadene. Med en god 
gamsesong, på tross av at den er kort, samt en viss deltagelse i juksasesongen, 
klarer han sine økonomiske forpliktelser.

Tromsfiskeren tilpasning kan forklares med utgangspunkt i hans økonomiske 
situasjon. Den kan også forklares slik Chayanov (1966) og Sahlins (1972) 
diskuterer aktørtyper i husholdsbaserte tilpasninger: Fiskeren vurderer behovet 
for inntekter og setter inn innsats i henhold til det. Slik snakket også to 
Finnmarksfiskere, far og sønn, om fisket:

Far: «Det e jo økonomien som driv dem ifra plass te plass».
Sønn: «Vi e jo nøydd å gå for å få endan te å møtes, han (faren) har 
utbetalt båten han kan ta det mer rolig. Med nedbetalt båt kan man jo 
sleppe å jage».
Far: «Det e jo klart, det gjør jo alle det».
Sønn: «Et jag de første åranfør å berge båten».
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Disse to fiskernes tilpasninger var ulike. Sønnen deltok i garn- og juksafisket. 
Juksafisket drev han med basis i det sted han bor dersom fisken var vest i 
området. Imidlertid gikk han også østover, dersom fangstene var lave i 
hjemmeområdet. Hans far hadde samme tilpasning da han var ung. Ettersom 
han ble eldre var det mer sjelden han dro hjemmefra. Selv om det ikke ble 
juksafiske i nærområdet, lot han være å dra til steder der det kunne være sjanse 
for større fangster. Noe fisk fikk han likevel. Han er godt kjent på fjorden 
hjemme, og han får alltid fisk her. Fiskerne snakker om at innsatsen i sjarkfisket 
varierer gjennom livet, og deres tilpasninger varierer på en måte som gjør at vi 
kan snakke om en karriereavhengig innsats. Den nystartede fiskeren må være 
ivrig og yte stor tidsinnsats i fisket «for å berge båten». Når jeg kaller dette 
avhengighet av karriere i stedet for av gjeld, er det fordi gjelda ser ut til å synke 
med fartstid i fisket. Nybegynnere har som oftest gjeld, men den er ikke alltid 
høy. Som jeg viste til med Tromsfiskeren kan gjelda holdes lav ved kjøp av 
billig båt. Flere sjarkfiskere startet på denne måten på 1980-tallet. Brukte og 
billige båter ble anvendt som ‘inngangsbillett’ i fisket. Etter ei viss fartstid 
opparbeidet de kapital til å investere i nyere sjarker og i annet utstyr. 
Fiskeleitings- og navigasjonsutstyret om bord i båter til fiskere med ei viss 
fartstid er ofte rikholdig. En eldre fisker har derfor de beste muligheter til å 
fange mye fisk. Han har både gode arbeidsforhold og godt utstyr. Den eldre 
fiskeren som snakker i sitatet ovenfor, er et eksempel på at det effektive 
fiskeutstyret ikke alltid står i forhold til en stor årlig totalfangst. Det brukes i 
stedet til å gi tilstrekkelige fangster, samtidig som fiskeren kan fiske fra 
hjemstedet.

Fiskergruppa består av folk med både høy og lav gjeld. Ulike avbetalingsbehov 
gir seg utslag i ulik innsats i fisket. Det kan også være dette som forklarer ulik 
oppstart av fisket. Tromsfiskeren startet gamsesongen sent. Han startet også 
juksasesongen senere enn det som var mulig. Andre hadde fått fangst før han 
startet. Ulike oppstartstidspunkt var også vanlig i Troms-havet. Mange startet 
allerede før jul å fiske torsk. Dersom torsken kom tidlig satte fiskerne gam for å 
fange «juletorsk». Når noen startet et slikt fiske, fant andre det nødvendig å 
følge på. En fisker forteller at torskefisket har forskjøvet seg i tid. Mens det for 
et tyve-talls år siden var slik at alle ventet til etter jul, er det etterhvert blitt 
vanlig å sette iler i havet før jul. Men samtidig som mange setter gam tidlig, er 
det omtrent like mange av deltagerne i det lokale torskefisket som ikke starter 
før jul. Mange venter altså til i februar og mars.

De ulike sesongene har ingen klar stopp- og sluttdato. Hovedtyngden av fiskere 
starter i løpet av kort tid, men de starter ikke alle samme dag. En del fiskere 
venter lengre enn andre med å starte opp. Fiskerne stopper på samme måten. I 
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1993 stoppet fisket for den enkelte når kvota var tatt, men i tidligere år, har 
hovedtyngden stoppet i løpet av en kort tidsperiode, som tilfellet er ved 
oppstart. Videre er det, som ved oppstart, slik at noen sluttet før de andre, mens 
noen sluttet senere.

Jeg nevnte at noen ikke fisker om høsten. Flere av de større sjarkene, der 
mannskapet består av tre personer, er organisert som familiebedrifter. Om bord 
står far og to sønner, eller to brødre og en tredje ubeslektet mann. I slike båter er 
det vanlig at far går av om sommeren, mens sønnene driver videre. Alternativt 
kan den ubeslektede gå i land, mens familien driver videre. I tomannssjarker 
reduseres også bemanningen om høsten. Det er vanlig at eieren er alene i store 
deler av året. De som går i land har ofte andre oppgaver som de deltar i om 
sommeren og høsten. Noen tar på seg snekkeroppdrag. Andre fisker med juksa i 
nærområdet fra åpne båter eller mindre sjarker. Atter andre deltar i høyonna 
hjemme på gården. Det å delta her, kan sies å være en forutsetning for at 
saueholdet kan drives til lave kostnader. Skulle konene alene ha drevet 
høyonna, ville det betydd et mer kostbart sauehold. Det ville krevd mer 
maskinelt utstyr, eller innleid arbeidshjelp. Slik det er nå kan arbeidskrafta til 
mennene anvendes i stedet.

De ilandstegne fiskernes lave deltagelse i sommer- og høstfisket må ses i 
forhold til balansen i husholdets totale økonomi og rent sosiale kostnader ved 
fravær. Fedrene i eksemplene ovenfor har nedbetalte hus og hjem og trenger 
ikke inntekter fra fisket hele året. Sjarktilpasningen er gunstig for dem fordi det 
gir de penge-inntekter som er nødvendige for å fortsette denne måten å leve på. 
Den er også gunstig for de som blir stående om bord. En av fedrene begrunner 
det at han går i land med at inntektene på disse tidene er små. Ettersom behovet 
for arbeidskraft om bord i båten også er lavere mener han at sønnene kan ha 
arbeidet og fortjenesten for seg selv. Sønnene har begge nye hus og høyere 
gjeld.

I far og sønn-dialogen som jeg nettopp viste til, ble det sagt at innsatsen minker 
med fiskerens alder. Også yngre fiskere kan ha lav innsats og snakke om 
behovet for deltagelse i landlige aktiviteter. Jørgen, en annen 1980-talls fisker, 
fortalte at han «tok det med ro» på høsten. Jørgen uttrykte at det var viktig for 
ham å være hjemme og gjøre ting sammen med kjæresten og vennene. En kan 
ikke si at det var manglende muligheter som begrenset Jørgens fiske. En 
sambygding var i full aktivitet, mens Jørgen ‘tok det med ro’. Sambygdingen 
var opptatt i hysefisket. Han snakket om viktigheten av de samme ting som 
Jørgen; livet i land og hensynet til familien var de forhold han trakk fram som 
selve beveggrunnene for å velge sjarken som arbeidsplass. Det som først og 
fremst skilte disse fiskerne var deres ulike gjeldssituasjon. Jørgen hadde lav 
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gjeld på båten. Han hadde overtatt den rimelig etter faren. Han hadde heller ikke 
store boutgifter. Han bodde hos sine foreldre. Sambygdingen derimot hadde stor 
gjeld. Både huset og båten var ny anskaffet.

Samtidig som yngre fiskere kan ha lav innsats, kan eldre ha høy. Om bord i 
Johans 42-foting arbeider to mann foruten Johan. Den ene er en inngiftet 
slektning som også bor i bygda. Den andre gjør ikke det. Begge har vært 
mannskap i lang tid. Johan har hatt båt i 25 år og er rimelig gjeldfri. Han mener 
likevel man må ‘stå på’ i fisket, man må fiske når sesongen er der. Han er kjent 
som en av de ivrige fiskerne i bygda, og han har store fangster i garnfisket. Ofte 
er han blant de beste båtene. Johan forteller om en sesong på 1980-tallet hvor de 
andre fiskerne i bygda avsluttet gamsesongen tidligere enn han. De fikk stor og 
fm torsk i flere uker etter at de andre hadde sluttet å fiske. Når de så endelig 
avsluttet, var det ikke fordi fangstene hadde minket vesentlig. Johan forteller at 
beslutningen om å avslutte ble gitt av at «nå var det på tide å ta ferie».

Fortellingen om Johan er relevant for diskusjonen av innsatsbegrensninger på 
flere måter. Dels viser den hvordan innsatsen blant sjarkfiskere i en og samme 
bygd kan variere. De andre fiskerne i bygda stoppet omtrent samtidig. Tidligere 
har også Johan deltatt i en slik ‘kollektiv stopp’, selv om han ikke har vært blant 
de første til å ta gama på land. Johan har lite gjeld, men han fisker mye. Er hans 
tilpasning dermed eksemplet som avkrefter relevansen av ‘Chayanovs regel’ i 
fisket? Han viser at selv om gjeld innvirker på innsatsen, er det ikke slik at alle 
gjeldsfri fiskere lar være å fiske. Selv om en behovsorganisert praksis kan 
tilknyttes sjarkfisket, er ikke dette det samme som at fiskerne ikke er opptatt av 
å tjene penger. Grønhaug (1976:8) sier det slik: «Regelen sier ikke at 
bondehusholdet ikke maksimerer verdi. Den sier bare at det ikke maksimerer 
profitt etter den spesielle kapitalistiske kalkyle.» Johan bruker ikke sine 
inntekter fra fisket på å kjøpe større og flere båter. Han setter ikke profitten fra 
fisket inn i stadig nye profittgivende og kapasitetsdrivende aktiviteter. Det gjør 
heller ikke en annen fisker som fisker mye. Fredrik fisker så mye at han setter 
gama i hjemmehavet med en gang han kommer fra Lofoten. Han har ikke tid til 
å gå i land og snakke med kona før han setter gama. Denne ivrigheten vises 
imidlertid ikke i hans investeringer. Han fisker med en eldre og liten sjark, en 
sjark i 25-fotsklassen.

Hvordan er det så, far og sønn i dialogen ovenfor mener det er vanlig å vurdere 
innsatsen etter hvor mye gjeld en har. De sier ‘det gjør alle’. Jeg har trukket 
fram noen eksempler som avkrefter dette. Fiskerne mener antagelig ikke ‘alle’ 
så bokstavelig. De oppfatter det som ‘vanlig’ og ‘selvfølgelig’ at eldre fiskere 
tar det roligere enn yngre og mer gjeldsbelastete fiskere. Mine eksempler på 
fiskere som har en redusert innsats i forhold til hva som er mulig ut fra 
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markedsmessige, økologiske og teknologiske betingelser tyder på at innsatsen 
samordnes med behov som er av sosial og kulturell orden. Imidlertid er de 
fortellinger jeg gir, ikke alene beretninger om redusert innsats. De impliserer at 
det er noen som fisker mer enn de fiskerne jeg har vist til. Jeg vil komme 
nærmere tilbake til omfang og ressursbetydning i neste kapittel. Det har jeg har 
villet klargjøre her, er at sjarken nyttes ulikt av ulike aktører. Noen av årsakene 
til at den nyttes lite kan belyses ved å anvende Chayanov (1966) og Sahlins 
(1972) sine perspektiver på husholdsbaserte tilpasninger. Fiskere vurderer 
innsats i fisket ut fra behovet for å realisere andre verdier enn inntekter.

‘Chayanovs regel’ og sjarkfiskeres arbeidsmoral
Nils knytter sin lave innsats i fisket til familien. Nils var sjelden på bortefiske 
på 1980-tallet. Han drev også med korte arbeidsdager. Han startet ikke dagen 
før den treårige sønnen hadde gått i barnehagen. Nils sier om seg selv i den 
forbindelse:

«Æ e no ikkje sånn ordentlig feskar, æ driv no bare sånn.»

Nils forklarer sin tilpasning med at slik skal det ikke være. En skal arbeide mer 
enn han gjør. Nils er opptatt av arbeidssomhet. Det viser dels uttalelsen ovenfor 
der han ikke tilskriver seg selv fiskerstatus mens han fisker som han gjør. En 
fisker er en som nytter sesongene fullt ut. Hans arbeidsmoral ses også i en 
fortelling han gir om en kort arbeidserfaring fra stedets lokale fiskebruk. Han 
ble utskjelt av de andre arbeiderne fordi han arbeidet mye. Han tok ikke pauser 
før arbeidet var unnagjort. Han fulgte med andre ord ikke ‘arbeiderkollektivef 
på fiskebruket sine regler (Lysgaard 1960). I stedet følger han et annet 
arbeiderkollektiv sine regler, fiskernes regler om iherdighet.

Jeg har så langt lansert sjarken som et redskap som gir muligheter for både høy 
og lav innsats. I forrige kapittel diskuterte jeg hvordan karaktertrekk som 
ivrighet og iherdighet verdsettes høyt blant fiskerne. Dette skulle tilsi at 
fiskerne arbeider mye for å oppfylle kravene til fiskerrollen. Det skulle bidra til 
å øke innsatsen i fisket. Jeg vil eksemplifisere hvordan iherdighetsidealet kan 
bidra til økt innsats, men også hvordan det håndteres ved å se på ulike 
beslutninger om fisket. I garnfisket var en på 1980-tallet avhengig av to dagers 
godt vær for et sjøvær, ettersom det hovedsaklig ble satt gam den ene dagen og 
dratt gam den neste. Dersom været var utrygt diskuterte fiskerne siste 
værmelding og hva de trodde ble utsiktene for morgendagens fiske over 
VHF’en mens de var på feltet. Gjennom dette framkom hva den enkelte tenkte å 
gjøre. Beslutningen om været ble foretatt på en måte som gjør at vi kan se på 
den som et aspekt ved forhandlingene om fiskerrollens innhold som jeg 
tidligere viste til, gjennom overlegninger om hva som er optimalt. Én kan 
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foreslå at det er dårlig vær. Det hadde sikkert gått bra å sette gam, men det er 
for så vidt så lite fisk, at det ikke er verdt bryet. En annen kan snakke om bedre 
tidsanvendelser - ærend i byen, oppgaver på eller i huset. På denne måten legger 
noen fram forslaget om å avstå fra fisket i todagersperioden. Dersom ivrige 
fiskere ikke skal sette gam, kan en selv - enten en er ivrig eller ikke - også la 
være uten å tape verdighet. Dersom de ivrige finner ut at det skal fiskes, mens 
de fleste andre nøler, kan en også la være. Dersom de fleste skal fiske, må en 
helst også fiske selv. På denne måten gir iherdighetsidealene drivkrefter til å 
fiske. De ivriges innslag i forhandlingene blir utslagsgivende - de kan fiske uten 
at alle må gjøre det, men de drar andre med seg.

Sesong-avslutningene kan ha samme karakter som vær-beslutningen. Jeg deltok 
i avslutningen av juksafisket i 1985 og 1986. Avslutningen skjedde over kort 
tid. På noen uker hadde hovedmengden forlatt feltene. Avslutningen startet i 
muntlige former på VHF’en og på kaia. Det ble snakket om fisket. Noen sa «det 
er gått i mink nå». En annen fulgte opp og la til argumenter som hadde med 
hjemmelivet å gjøre. Det var konfirmasjon hjemme. En tredje kom inn med 
andre gode grunner til å gå hjem. Men det ble også snakket om å «holde ut». 
Flere kom til etter hvert og bidro i samtalen. Etter noen dager var det noen som 
gikk. Flere fulgte etter. De som fulgte henviste til de som allerede var gått. Det 
var en beslutning der fiskerne ble ‘enige’ om å avslutte sesongen. Det ble brukt 
inntektsorienterte argumenter, så vel som begrunnelser knyttet til familie og 
fritid.

Fiskerne forhandler med andre ord seg imellom om fisketid. Diskusjonene om 
været og fisket bidrar til å spre kunnskap om fisket. I diskusjonen framkommer 
kunnskap om lokale værmerker, og i diskusjonen settes standarder for hva som 
er akseptabel atferd. Forhandlingene driver aktiviteten. Én kan ha et ønske om 
ikke å fiske en dag, men for ikke å framstå som lat og udugelig, fisker han 
likevel. Samtidig er det slik at samtalene foregår på tidspunkt mens det ennå er 
fisk i havet. Det hadde ikke vært noen vits å forhandle om avslutning dersom 
det var fritt for fisk. Dermed kan vi også si at forhandlingene bidrar til å 
begrense innsatsen, såvel som til å stoppe fisket. I denne forhandlingen om 
kravene til fiskeridentiteten, oppnår den som stopper for det første ikke å stoppe 
alene, men stoppe sammen med flere gjennom en kollektiv forståelse for at det 
ikke er latskap som er beveggrunnene til avslutningen. Det å stoppe fisket er 
gjenstand for snakk, og beslutningene modnes i forhandlinger rundt 
omstendigheter som både er av økonomisk og sosial karakter.

En kan også følge mindretallet, men da må en argumentere på andre måter. 
Følgende historie er et eksempel på dette. En av fiskerne uttrykte sin beslutning 
om ikke å sette på denne måte:
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«Dæmfår no bare kalle mæ en råttpeis, men æ sætt ikkje i dag.».

Denne fiskeren uttrykte at han var klar over at det kan kalles latskap å ikke fiske 
mens fisket er godt. Han viste til at han kjente kodene og ville ta brodden av 
kommentarer med å komme sambygdingene i forkjøpet.

Andre fiskere viser til lignende uttalelser. Rune hadde ungene med om 
sommeren i rognkjeksfisket. Han klarte ikke fange kvota, og forklarer dette med 
at det ble kortere dager og mindre arbeid når ungene var om bord. Det å ikke 
klare å fange kvota, kan ses som en indikasjon på at han ikke er flink. Andre 
fiskere fanger den. Rune forteller at han har sagt noen ord om dette til andre 
fiskere i bygda. Han har sagt at kvote er noe man kan ta, ikke noe man er 
forpliktet til å ta. Rune har sett seg nødt for å forklare sin lave innsats. På sett og 
vis er han - gjennom de krav han stiller til seg selv og de krav omverdenen 
stiller - forpliktet til å ta hele kvota. Han forklarer derfor sin innsats ovenfor de 
andre.

Noen trenger ikke forklare lav innsats. De ivrige trenger ikke det. Hvordan kan 
ivrige fiskere ha lav innsats? Jeg viste tidligere til Johan som en ivrig fisker, 
ettersom han fisket lengre enn de andre om vinteren. Hans høsttilpasning var 
imidlertid roligere. Han deltok ikke i de fiskeriene som ville gitt potensielt 
størst inntekter som juksafisket, sildefisket eller hysefisket. Han var i stedet 
hjemme og fisket kveite. Kveitefisket kan gi store inntekter, men Johans 
erfaringer fra de siste års deltagelse var at fangstene var små. Sannsynligheten 
for store inntekter var større i juksafisket og hysefisket om høsten. Men Johan 
valgte kveitefisket hjemme i stedet for andre fiskerier som ville medføre fravær 
hjemmefra. Han startet kveitefisket seint. Han kjøpte ikke agn for å komme 
igang ved første mulige fangstdato. Han ventet til det ble sild i fjorden, så fisket 
han agnet selv. Johan mistet ikke ry som iherdig og flink fisker selv om han 
startet kveitefisket seint. Det er kjent, gjennom hans deltagelse i den viktige 
gamsesongen, hva han er. Han kan derfor ta det med ro i tider på året. Hans 
økonomiske ‘forsiktighets-strategi’ gjør også at kveitefisket fort blir lønnsomt. 
Han holder kostnadene lave og trenger ikke store fangster for at det skal lønne 
seg.

En kan altså opparbeide ry gjennom den innsats en utviser i en sesong. Dette 
tyder på at det ikke er mengden penger en skaffer til veie over året som avgjør 
ens posisjon, det er utvist innsats og dyktighet i en sesong. Dersom Johan hadde 
lagt om til juksafisket med det samme garnfisket var over, for så å legge om til 
hyselinefisket tidlig på høsten, sildekvote i Lofoten deretter og så kveitefiske 
ukene før jul, ville det antagelig blitt snakket om han med andre begreper enn 
verdighet. Fiskere snakker om en type fiskere som «aldri får nok», som «kjører 
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på uansett» og som «samler penger i madrassen». Fiskeren som satte gam når 
han kom fra Lofoten, blir talt om i slike ordelag. Fiskerne i eksemplet nedenfor 
forteller om noen slike fiskere. Etter dette setter de ord på egen tilpasning:

«Den båten vi har det e jo en billig båt, man treng ikke å ha noen panikk, 
har du en sjark som e betalt, som du, du treng jo ikke, du regulere jo sjøl 
inntekta di, vi e'ke sånn som mange andre at vi kjøre på for fullt uansett, 
selv om vi kan gjøre det. Vi kan jo drive med lina her om høsten, vi kan jo 
starte nu og hvis vi vil, men vi e'ke sånn.»

Det ser dermed ut til at sjarkfisket ikke bare karakteriseres ved drivkrefter til å 
lande mye fisk. Iherdighetsidealene gir riktignok drivkrefter, men det eksisterer 
også ideer om hva som er nok. Det er ikke innsats alle av årets dager som gir 
posisjon som en iherdig og flink fisker. Det er snarere omvendt. En kan lett bli 
omtalt som grådig, dersom en har lav gjeld, men likevel fisker kontinuerlig. En 
yngre fisker, en med ny båt og hus, en som kanskje attpåtil har vært uheldig 
med noen av sine økonomiske disposisjoner, kan handle slik uten å bli omtalt på 
samme måte. I stedet skrives hans høye innsats på kontoen for nødvendighet og 
iherdighet.

Husholdsbasert produksjon
Fiskerne foretar avveininger mellom innsats i fisket og realisering av andre 
verdier. Jeg har knyttet muligheten for avveining til fiskernes økonomiske 
situasjon. Gjennom det er Chayanov (1966) sine perspektiver relevante for 
beskrivelsen av sjarkfisket. Jeg har anvendt Chayanovs perspektiv, ikke direkte 
slik det ble brukt av Chayanov, med et fokus på forholdet mellom arbeidere og 
konsumenter i bondehusholdet, men i stedet slik noen lesere - bl.a. Sahlins 
(1972) - har anvendt det, med et fokus på behovsorganiserte 
produksjonssystemer. I tråd med dette har jeg identifisert begrensete behov og - 
om ikke ubegrensede, så i alle fall unyttede - ressurser. Sjarkfiskeme kunne ha 
fisket mer enn de gjorde på 1980-tallet. Det er torsk ved kysten det meste av 
året. Avsetningsforholdene var også rimelig velutviklet. De enkelte 
sjarkfiskeme nyttet imidlertid sjarken ulikt. Noen hadde lavere innsats enn 
andre i de torskerike vinter- og vårsesongene, og noen deltok ikke i 
høsttorskefisket.

Dette står i sterk kontrast til Hardins teori der slike uformelle 
innsatsreguleringer er fraværende. Revisjonistenes teori er bedre egnet i 
analysen av sjarkfisket. Som denne teoriretningen påpeker, er aktørene i 
ressurshøstingssystemer underlagt en rekke sosiale og kulturelle begrensninger 
som har betydning for adgang til ressursene, og som jeg har diskutert i dette 
kapittelet, for innsatsen i fisket.
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Brox (1966) skrev om det nordnorske sjarkfisket som en behovsorganisert 
økonomi. Han viste til fiskere som satt i kjøkkenkroken og spiste laks og 
eggerøre fra hjemmelagte egg, samtidig som de hadde tørket kjøtt og all slags 
delikatesser, som de arme utflytta sambygdingene ikke kunne unne seg. Det 
Brox vektla i husholdstilpasningen var at den selvsysselsatte sjarkfiskeren drev 
en rasjonell tilpasning. Fiskerne valgte sjarken, og dens - i forhold til 
alternativet trålfisket - lave pengeinntekter, fordi det var økonomisk fornuftig. 
Det lønte seg bedre å drive sjarkfiske enn å ta arbeid på trålerne25.

25 Hersoug (1982:115) viser til en økning i antall sjarkfiskere i den periode som Brox skriver 
om. I perioden 1948 - 1960 økte antallet båter større enn 80 fot med 250, mens antallet båter 
under 30 fot økte med 15 000.

Som Brox, er også Netting (1993) opptatt av den rasjonelle småbrukeren. 
Netting er særlig opptatt av viljen til å arbeide i husholdsbaserte tilpasninger. 
Han viser til at småbrukerne har andre lønnete alternativer i nærområdet som de 
velger bort til fordel for det å drive denne type virksomhet. Slik er det også i 
sjarkfisket, ikke bare i 1950- og 1960-tallets fiske som Brox skriver om, men 
også ifølge min analyse av 1980-tallets fiske. De fleste fiskerne jeg har vist til, 
har arbeidet i andre yrker en kortere tid, før og underveis i tilpasningen som 
sjarkfisker. De kontrasterer lønnet arbeid til sjarkfisket ved å trekke fram det 
gode ved å bestemme over egen arbeidstid og -situasjon - være ‘egen herre’ som 
de kaller det. I min hovedoppgave analyserte jeg sjarkfisket ut fra kriterier 
arbeidslivsforskningen har definert som å gi meningsfullt arbeid (Maurstad 
1990). Dette dreier seg i hovedsak om muligheten til å selv være i posisjon til å 
planlegge hva som skal gjøres, planlegge hvordan det skal gjøres, selv utføre 
det og vurdere om det var godt. Dessuten må arbeidet inneholde en viss rutine. 
For mye planlegging og beslutningstaking anses strevsomt og belastende 
(Gardell 1977, Gustavsen og Seierstad 1977, Husen 1984, Wadel 1984). 
Sjarkfisket tilfredstilte mange av disse kriteriene, noe som eksempelvis 
uttrykkes i følgende kommentar fra en fisker om ‘arbeidsglede’ knyttet til 
sjarkfisket:

«Alle må jo ha glede av arbeidet når dem har sunn fornuft, men i feske på 
havet trur æ det e en ekstra inspirasjon tel glede. Alle har jo investert i 
bruk. Inspirasjonen e å yte mest mulig og få mest mulig igjen. En vess 
konkurranse e det. I arbeid på land går detførr de fleste rutine i arbeidet. 
En vess rutine e det jo også i feske, men du e ’kje avhengig av klokka, så 
det bli’kje på samme måten. I vinter førr eksempel, såfeska vi jamnt fra 
halv tre om natta, vi gikk ut da, og så va vi telbake i femtida om 
ettermiddagen, ferdig med leveringa og sånn. En dag va vi oppe i 26 og 
en halv time. Men vi har jo igjen fø rr strevet, dæm på industrien, ja dem 
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får jo overtid, men æ vet’kje, æ trur ikkje det e like motiveranes». 
(Maurstad 1990:135).

Fiskeren snakker om det gode med sjarkfisket som det å være uavhengig av 
klokka. Han er i den situasjon at han i garnsesongen står opp hver natt klokka 
fire og ofte arbeider 16-timers økter. I tillegg kommer det ekstra arbeid som 
oppstår fra tid til annen i forbindelse med driften. Det kan være at noe må 
repareres eller at fangsten er ekstra stor. I begge tilfeller øker tida på havet og 
arbeidet i land. Når fiskeren likevel kaller dette uavhengighet, anser jeg det som 
et uttrykk for at fisket ikke oppleves som et slit. Det oppleves som en frihet å 
arbeide mye, så lenge en velger det frivillig og arbeider for seg selv.

Fiskerne sier også selv at det å arbeide mye ikke alltid oppfattes som slit: 
«... æ regne det som fritid når æ ikkje heng i klokkestrengen. Fritid e det 
at ce kan bestcemme sjøl. Æ har tid tel alt ce ska gjøre, ce har jo bestandig 
arbeid å gjøre, men æ kan jo ta mæ tid, nån ganga så må æ jo ta mæ tid 
tel andre ting.» (Maurstad 1990:137).

Denne måten å snakke om fisket på var felles for de sjarkfiskeme jeg intervjuet 
i forbindelse med hovedoppgaven. Fiskerne snakket om slitet, men også om 
hvordan det ble oppveid av positive sider ved yrket. De ville fortsette å være 
sjarkfiskere, og en viktig drivkraft var det å ha råderett over egen 
arbeidssituasjon.

Eget arbeid som innsatsfaktor i ressurshøsting
Det er bruken av tid i høsting av naturressurser jeg har sett på. Jeg har vist til 
fiskere som har tid å fiske, men som ikke gjør det. Andre fiskere i nærmiljøet er 
i aktivitet. Det tyder på at det ikke er mangel på muligheter i form av lokale 
fiskeforekomster som bremser aktivitetene. Denne ‘Sahlinske’ framstillingen av 
fisket forteller noe om bruken av arbeidskraft. Småskalaproduksjonen 
karakteriseres ved at arbeid er en viktig innsatsfaktor og ved at arbeidet 
innsettes av eieren av bedriften. Eieren er personlig involvert i driften, både i 
manuelle operasjoner og i koordinering og ledelse av fisket direkte om bord 
(Platteau 1989). Det finnes med andre ord ingen spesialiserte 
ledelsesfunksjoner. Når arbeidet er organisert på denne måten, er det begrenset 
hvor mye tid sjarkfiskeren kan og vil sette inn i produksjonen. Det er dels er den 
fysiske arbeidskapasiteten som begrenser innsatsen og dels den tidsmessige 
variabelen.

Det er hvordan fiskeren bruker sin råderett til å høste som diskuteres i de to 
teoriretningene om ressurshøsting. I Hardins teori diskuteres ikke 



105

arbeidskraftens begrensninger. Det er også lite oppmerksomhet på dette 
forholdet i revisjonistens teori (Diirrenberger og Pålsson 1987). Men den type 
arbeidsbegrensninger som jeg snakker om ligger implisitt i mange av 
beretningene. Når Berkes (1987) skriver om hvordan subsistens-produksjon er 
underlagt begrensninger, nytter han dette perspektivet. Når McCay (1980, 1987) 
skriver om hvordan fiskerne blir enige om å begrense uttaket for å oppnå høy 
pris i markedet, viser hun - i opposisjon til Hardin - at fiskerne kan snakke 
sammen og bli enige om samarbeidsstrategier som alle nyter godt av. Hun viser 
også hvordan de selvsysselsatte fiskerne anvender arbeidskraft. De har en 
råderett over egen arbeidskraft, og de diskuterer og blir enige om ikke å slite 
ved å fiske hardt til en lav pris. I stedet forsøker de å fordele 
inntektsmulighetene ved å fiske til lavere innsats og oppnå høyere pris for den.

Eksemplet anskueliggjør at kapasitetsutnyttelsen blir forskjellig når det er den 
selveiende produsenten som tar beslutningene om bruk av arbeidskraft enn når 
det er en bedriftseier som har betalt for arbeidskraft i form av en viss arbeidstid. 
For sistnevnte er arbeid en utgiftspost og målet er full utnyttelse av den 
kapasitet han har betalt for. For førstnevnte er verken den tid en arbeider, eller 
den tid en ikke gjør det, en utgiftspost. Dersom en person eide alle de båtene 
McCay snakker om, ville markedsproblemene antagelig blitt løst på en annen 
måte. Eieren ville spare utgifter til arbeid og kapital ved kun å anvende de 
ressurser som kunne nyttes fullt ut i fisket.

Bertaux og Bertaux-Wiame (1981) viser til lange og slitsomme arbeidsdager 
blant franske husholdsbaserte bakerivirksomheter. Slit finner en også i 
sjarkfisket. I perioder arbeides det mye og lenge. Men mange fiskere ønsker å 
fortsette. Dette ser vi dels i at de sier det selv, men også i det at de ikke 
investerer seg ut av fisket. Inntekter brukes ikke til kjøp av flere sjarker, heller 
ikke større båter. En viss bevegelse er det innenfor sjarkflåten. Folk starter 
gjeme med en mindre sjark, en under 30 fot, og avanserer etter hvert, men de 
investerer seg ikke ut og over i andre flåtegrupper. Enefiskeren stopper gjeme 
med en båt på noen og tred ve fot. Dette regnes som en god enmannstilpasning. 
Båteieren som har mannskap kan også investere i en større og bedre 
arbeidsplass, og her ser investeringene ut til å stoppe ved 42-fotingen. Denne 
båtstørrelsen er ikke enhver sjarkfiskers mål. Den krever en annen drift en 
enmannssjarken, og det er den ønskede driften som avgjør båtstørrelse. 
Sjarkfiskerne investerer og intensiverer produksjonen, men de øker den ikke 
utover de rammene det er å være sjarkfisker. Det er sjarkfiskere de vil være.
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Tryggingsarbeid
Fiskerne arbeider med å trygge mulighetene for fortsatt å være sjarkfiskere. De 
foretar en type økonomisk tryggingsarbeid som er relevant i en 
ressurshøstingsdiskusjon fordi det reduserer behovet for inntekter. De som 
kjøpte båt på 1980-tallet og tidligere, arbeidet f.eks. med å holde gjelda lav i 
begynnelsen av båteier-karrieren. Kostnader knyttet til sjarkdrift er i 
utgangspunktet ikke høye sammenlignet med kostnader knyttet til større båter. 
Men med en nybåtpris på en million for en alminnelig utstyrt 30-foting, sier det 
seg selv at det ikke er gitt enhver å gå igang. Fiskerne startet imidlertid ikke i 
fisket med å kjøpe en ny båt. Inngangen for 1980-tallets sjarkfiskere var ofte 
billigere ved kjøp av brukt båt, mens nyinvesteringene kom etter hvert som en 
kunne tære på oppspart kapital. Gjeldsandelen i sjarkflåten er lavere enn for 
større båter. I snitt er f.eks. gjeldsandelen i torskefiskeriene på 46 % for 
sjarkene, mot 73 % for båter større enn 13 meter i året 1989 (Anon 1989a, 
1989b). Lav gjeldsandel kan ses som et intendert tryggingstiltak, men må også 
forstås i lys av at den statssubsidierte tilgangen på kapital har ikke vært like 
tilgjenglig for sjarkflåten som for andre flåtegrupper i norsk fiske. Fiskernes 
alternativ har gjeme vært dyre privatbanklån. Mange har søkt å overkomme 
dette ved å vente med investeringer til oppspart kapital kunne redusere 
privatbanklånsrenta. En viktig faktor, som mange ser ut til å ha nytt godt av, er 
familiens hjelp. Mange har fått hjelp til båtkjøp av foreldre og andre 
slektninger.

Enhver vurderer risiko før en investerer. Dette er ikke særskilt for sjarkfisket. 
Det som imidlertid er særskilt er at gjelda ser ut til å være lavere enn i andre 
entrepriser i fisket. Dette har ikke bare å gjøre med de vilkår en kjøper båten på. 
Det må også forklares med at når fiskeren først har en sjark, så arbeider han for 
å senke gjelda fort og holde den lav gjennom driftstida. En fisker forteller om 
sitt båtkjøp etter lang tid som mannskap i en båt som båteieren solgte tidlig på 
1980-tallet:

«Æ prøvde å finne rot i mæ, ka vi sku gjøre. Vel, f eske sku æ, men sku æ 
kjøpe båt eller sku æ være med nån andre. Så va det sånn at onkeln min, 
æ har en onkel som bor her i bygda, han sto der og pressa på: Du må 
satse», sa han, «du får låne penga hos mæ», og så blei det noe tel at vi 
gjorde det og ætte to år så hadde æ betalt han så godt som all skyld» 
(Maurstad 1990:40).

Sitatet vitner på den ene siden om en fisker som nytter hjelp i inngangen og som 
søker å kvitte seg med gjelda raskt. Det viser også at det er mulig å tjene store 
penger på kort tid. Sjarkfisket er en virksomhet som kan drives med lav gjeld, 
og en kan selv lage slike rammer for driften. Fiskerne i eksemplet ovenfor 
brukte de første årene inntekter til å betale ned gjeld. Etter nedbetalingen forlot 
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de ikke fisket. De kjøpte heller ikke flere eller større båter. De fortsetter å fiske 
med sjarken, også når gjelda er lavere. Pengene som tjenes investeres videre i 
bedriften og går til forbruk i husholdet.

Nilsen (1991, 1996) mener det er et særtrekk ved det nordnorske kystfisket, dvs. 
både sjarkfisket og fisket i større kystfiskefartøy, at inntektene først og fremst 
går til konsum og ikke til profittmotiverte investeringer. En kan innvende at 
investeringer i båt og utstyr forbedrer fiskeevnen og slik gir bedre avkastning. 
Sjarken utstyres med bedre fiskeutstyr etter hvert som fiskeren får fartstid i 
yrket. De fleste båtene til etablerte sjarkfiskere er rikholdig utstyrt med 
ekkolodd, radar, autopilot, decca, satelittnavigator og mobiltelefon. Det viktige 
ekkoloddet og radaren står gjeme om bord i alle båtene, mens det øvrige 
kommer til med fiskerens fartstid. En kan snakke om karriereavhengige 
investeringsforløp. Når båteiere har ervervet det utstyr de ønsker, samt den 
båten de ønsker å bruke, skulle en tro de var blant de mestfangende fiskerne. 
Jeg viste imidlertid til en karriereavhengig innsats. En del fiskere nytter de økte 
investeringene til bedre arbeidsforhold, men ikke nødvendigvis til å fange mer 
fisk. Bedre, og særlig tryggere arbeidsforhold er imidlertid et motiv for 
investeringer, også for yngre fiskere som tjener godt. Ekkolodd og radar kan en 
gjeme ha to av, da har en reserve dersom noe går sund under fisket. 
Reparasjoner av utstyr mens er i fisket, er kostbart. Det innebærer både at en må 
forlate feltet og gå til ei sentral havn der en kan forvente å finne reservedeler. 
Det innebærer også at en må stoppe fisket den tid reparasjonene tar. En tapt 
dagsfortjeneste i en god juksasesong, kan koste 20 - 30 000 kroner. Kjøp av et 
ekstra ekkolodd eller en juksamaskin koster ikke mer enn denne 
dagsfortjenesten, og er derfor en investering som trygger driften.

Denne måten å handle på kan ses på som å trygge muligheten for å være 
effektive sjarkfiskere. Fisket inneholder usikkerhet. Fornt for årets eller 
sesongens fiske, vet en aldri hva resultatet blir. Dette gir utrygghet, ikke bare 
for sesongens fiske, men det er også en type utrygghet som berører selve 
eksistensgrunnlaget for sjarkfiskeren. Det berører hans muligheter til å være 
sjarkfisker. Sjarkfiskerne kan sies å håndtere denne delen av det å være 
sjarkfisker ved å trygge arbeidsplassen på de ulike måtene jeg har vist til. Det 
karriereavhengige investeringsforløp er en grunnleggende faktor for trygghet og 
uavhengighet. Det betyr at faste kostnader holdes på et kontrollert lavt nivå 
gjennom hele driftstida. Lav gjeld gir muligheten til å avveie innsats i fisket mot 
andre behov. Lav gjeld gir uavhengighet. En tåler svingninger, en tåler den 
sårbarhet en utsettes for ved å være avhengig av natur. Lav gjeld gir trygghet for 
fortsatt eksistens.
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Sjarkfiskeme arbeider med andre ord i fisket selv om de ikke er på havet. De 
arbeider med å trygge driften og mulighetene for fortsatt eksistens. Det å holde 
gjelda lav kan kalles arbeid med faste kostnader. Sjarkfiskeme arbeider også 
med de variable kostnadene. Mange setter opp bruket selv, dvs. de kjøper 
gamstrenger og setter selv på over- og undertelne. De kjøper tau og nylon og 
setter selv opp liner og jukser. På samme måte skjer reparasjoner av båten. 
Mange sjarkfiskere er tusenkunstnere som kan utføre de fleste reparasjoner selv. 
Fiskerne hjelper også hverandre. En er flink med juksamaskiner, en annen med 
dynamoer. Saugestad Larsen (1980) beskriver hvordan nedleggelse av jordbruk 
skaper en type brudd i hjelpetjenestenettverket mellom kvinnene, og hvordan 
dette er selvforsterkende for ytterligere nedleggelser. Uten hjelp er det tungt å 
drive, en kan ikke spørre folk en ikke kan gi noe igjen (Midre 1978). Etter hvert 
som det blir færre som har jordbruk, er det færre å spørre og gi til. Fiskerne har 
et intakt yrkesnettverk. Hjelpetjenester byttes. Ved å hjelpe hverandre unngås 
dyre verkstedopphold. Det å inngå i slike hjelpetjenestenettverk er ofte også en 
nødvendighet. De fleste sjarkfiskere bor i bygder hvor båtverkstedene mangler. 
Reparasjoner innebærer bytur, noe som kan kreve fiskedager og kostnader til 
den enkelte reparasjon.

De variable kostnadene i sjarkfisket er i utgangspunkt ikke høye. Redskaps- og 
utstyrsutgiftene representerer ikke store kapitalkostnader. De kan f.eks. ikke 
sammenlignes med de kostnader som kreves for andre og mer aktive redskaper 
som snurrevad, not og trål. Videre er drivstoffutgiftene lave. Sjarkene har små 
motorer, og det koster lite å gå store avstander med båtene. De fleste fiskerier 
karakteriseres imidlertid ved korte avstander til feltene. Hjemmefisket koster 
dermed lite. Selv om fangsten bare inneholder få fisk har fiskeren dekket 
utgiftene for den dagen.

Dette tryggingsarbeidet foregår i ‘ledige stunder’, dvs. i tider på året hvor 
fiskeriaktiviteten er lav. Reparasjoner og vedlikehold kan f.eks. utføres i 
landliggevær. Det kan også utføres i perioder med lav aktivitet i fisket. I 
lavaktivitetsperioder er fiskerne ofte på kaia og snakker med hverandre. Det å 
arbeide om bord er en av grunnene til at det foregår aktivitet på kaia. Noen 
arbeider, og de som ikke har oppgaver å utføre kommer ned og hjelper til eller 
slår av en prat. En del av arbeidet foregår også i hjemmene til fiskerne. Også her 
er arbeidsmangfoldet rikt. I mine intervju har jeg flere ganger truffet på fiskere 
som sitter i stua, eller helst på kjøkkenet og skyter gam. Samtidig leker de med 
ungene, har besøk av en forsker, koker middag, snakker med en annen fisker i 
telefonen og utveksler opplysninger, etc. Det skjer med andre ord arbeid i fisket 
samtidig med andre oppgaver.
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Tryggingsarbeidet skjer i ledige stunder, enten i perioder med lav 
fiskeriaktivitet eller samtidig med andre oppgaver. Det er ikke først og fremst 
det at arbeidet tar tid og at denne tida går på bekostning av fisketid som gjør 
arbeidet relevant i en ressurshøstingsdiskusjon. Det er snarere slik at hadde det 
gått på bekostning av fisketid hadde det ikke skjedd. De fleste fiskerne fanger 
fisk i fiskerike sesonger. Det særlige relevante med tryggingsarbeidet er at det 
sikrer kontinuitet i driften, samtidig som det bidrar til å holde kostnadene og 
behovet for inntekter lave. Tryggingsarbeidet er knyttet til sjarkteknologien. Det 
er både mulig og lønnsomt å utvikle ferdigheter som ‘altmuligmann’ om bord. 
Alternativet er å anvende kostbar ekspertise. Tryggingsarbeidet har derved en 
egen betydning for innsatsbegrensinger fordi det er dette som muliggjør et 
sjarkfiske med behovsbegrensninger. Sjarken kan drives med store faste og 
variable kostnader. En kan ta opp dyre banklån, en kan utføre alle reparasjoner 
på verksteder, en kan kjøpe alle redskaper ferdig montert, en kan kjøpe 
sløyehjelp, etc. Dersom en gjorde dette, måtte en fiske med høyere innsats. En 
ville også være sårbar ovenfor svingningene i fisket, og kanskje så sårbar at en 
ikke ville klare seg. Høye faste og variable kostnader gir den belastning at en 
må ha inntekt kontinuerlig. Torsken må komme til kysten, en må være frisk selv 
og ikke ha problemer med utstyret når torsken er der. Ettersom noen er i 
aktivitet hele året, ser det ut for å være mulig å gjøre dette ei tid. Men høy 
aktivitet ser ut til å være begrenset til en del av livsfasen. Det er dermed like 
mye arbeidsplassinvesteringen som avkastningen av kapital som motiverer til 
innsats i fisket. Disse særlige motivene gjør at innsatsbegrensninger er et 
relevant begrep å knytte til 1980-tallets sjarkfiske der fiskerne formelt sett 
kunne fange så mye de måtte ønske26. Sjarken ble brukt av fiskere som ønsket å 
fortsette med sjarkfisket, og som ikke investerte seg ut av rammene for dette. 
Noe spissformulert kan en si at når 1980-tallets sjarkfiske kunne karakteriseres 
ved innsatsbegrensninger, var det fordi sjarkfiskeme ikke brukte all sin tid på å 
fiske. De brukte den også på å være sjarkfiskere.

26 Jeg har tidligere vist til at fangstbegrensingene var på 400 tonn pr båt på slutten av 1980- 
tallet. Dette er et kvantum så høyt at det kan omskrives til ‘så mye de måtte ønske’ slik jeg 
gjør her.

Ungkarshusholdet
De sjarkfiskere hvis tilpasninger jeg har vist til, er i stor grad familiefedre. De 
inngår i hushold med partnere og barn. Jeg har ikke vektlagt hvordan øvrige 
familiemedlemmers virksomheter har innflytelse på driften, hvorvidt konenes 
lønnsarbeid fører til at det arbeides mer eller mindre i fisket. Slik jeg har 
beskrevet fisket skulle dette variere. Noen fisker mye uansett hvor mye konene 
tjener, og i andre hushold er konenes inntekt en forutsetning for lav deltagelse i 
fisket. De empiriske data jeg har om dette trekket ved fisket, understøtter denne 
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antagelsen. Jeg vil avslutte analysen av tilpasninger med å diskutere ungkarers 
tilpasninger. Spørsmålet er om enslige fiskere har en annen tilpasning enn 
familiefedre. Det er rimelig å ha forventninger til variasjon også her, men det er 
noen generelle forhold som er verdt å kommentere.

Både ungkarer og familefedre er underlagt behovet for å fiske mye når gjelda er 
stor. Begge grupper må også forholde seg til fiskernes standarder for iherdighet. 
Begge har ønsker om å være i land. Familiefaren med familien. Ungkaren for å 
skaffe seg familie, eller være sammen med venner. Ungkarer er kanskje mer enn 
familiefolk avhengig av et aktivt liv i land. Noen ungkarer har kanskje et ønske 
om å skaffe seg kjærest, og det tar ofte tid. Det krever kanskje like mye, eller 
mer tid enn et stabilt familieliv gjør.

Mange fiskere forteller at da de stiftet familie startet en hardere innsats i fisket. 
Familieetablering er kostbart, og familie- og ungkarshusholdet skiller seg med 
hensyn til forsørgerbyrde. Ungkarene har ikke andre å forsørge enn seg selv. De 
trenger ikke som småbarnsforeldre, å skaffe store fangster for å mette mange 
munner og betale avdrag på hus. Ottos ungkarstilpasning var å delta i de viktige 
gam- og juksasesongene. Han kortet ofte ned på deltagelsen ved å starte sent og 
avslutte tidlig. Da han fikk kjærest og barn fikk han det dilemma at han både 
trengte mer tid til inntjening og til samvær. Otto var i den heldige situasjon at 
båten var nedbetalt, og boligen også. Han kunne derfor fortsette å fiske ‘etter 
pengboka’. Nå er han på bortefiske de viktigste sesongene, men ellers hjemme. 
Han deltar dermed ikke i fisket i noen deler av året.

Familie- og ungkarshusholdet skiller seg også ved at to i et hushold gir større 
fleksibilitet. Fisket varierer og kan gi store inntekter, men i år med lavere 
inntekter kan konas bidrag sikre husholdet (Gerrard 1990). En fisker svarte 
humoristisk på mitt spørsmål om hva han skulle gjøre dersom kvotene kom til å 
fortsette å være så lave som de var rundt 1990:

«Nei, vi må no vel bare få oss ei kjærring tel, æ vet’kje anna råd, ja ei på 
inntækts-sida, ikkje på utgiftssida» (Maurstad 1990:108).

I de bedrifter der mann og kone jobber sammen, er husholdet på den ene side 
mer sårbart overfor svingninger i fisket. Dårlige sesonger får betydning for 
begges inntekt. På den annen side har dette husholdet bedre muligheter for 
kostnadsminimalisering. Lineegning blir ikke en utgift som trenger lønnes med 
penger. Husholdet kan holde driften gående til lave kostnader. Både mann og 
kone kan øke innsatsen av arbeid uten at dette betyr økte utgifter. Det kan også 
ungkaren gjøre, men han har kun en persons innsats å sette inn. I familien er det 



minst to, og kanskje kan eventuelle barn også bidra27. Men prinsippene er de 
samme. Den personlige eieren, enten det er en eller to, arbeider selv om bord og 
setter inn mye arbeidsinnsats, tåler mye slit, og høster selv både et kvalitativt og 
et kvantitativt utbytte av virksomhetene (Bertaux og Bertaux-Wiame 1981, 
Netting 1993).

27 Netting (1993:70) vektlegger at barns arbeid er viktig i bondehusholdet. Han uttrykker det 
på følgende måte: «Being a farm kid is not a child’s play».

Den maksimerende sjarkfiskeren
Jeg har skrevet en historie om hvordan behovene til sjarkfiskeren organiserer 
driften, eller rettere; hvordan de organiserte driften på 1980-tallet. Brox skrev 
om småskalavirksomhetenes behovsorganiserte økonomi for 30 år siden, og min 
analyse viser at behov også karakteriserte 1980-tallets beslutninger om fisket. 
Behovene var knyttet til normer om iherdighet og til ønsker om et fornuftig liv 
både i arbeid og fritid. Innsatsen var innrettet mot å ha kontroll med gjeld, og 
mot muligheten for å ha et liv der en ikke behøvde å være på havet alle årets 
dager. Sjarkfiskeme var ikke profittmaksimerende aktører. Deres realisering av 
ulike økonomiske og sosiale verdier førte til et fiskemønster med det en kan 
kalle innsatsbegrensninger. Jeg har vist til stopp i fisket, stopp som først og 
fremst er knyttet til den autonomi som følger med behovsorienterte og 
husholdsbaserte tilpasninger. Fiskeren må selv aktivt ta båten på havet for å 
fiske, og det gjør han gjeme, men han vil også gjøre noe annet i tillegg til å 
fiske. Dette andre handler om familie og om fritid i land. Det er det å arbeide 
som sjarkfisker, og helst med egen båt, som muliggjør realiseringen av denne 
friheten i arbeidssituasjonen. Det som da står som et særtrekk ved driften er at 
arbeideren får et utbytte av arbeidet som både holder mål kvalitativt og 
kvantitativt. Arbeidet dekker flere behov.

Jeg har beskrevet fiskemønstre i sjarken, mønstre som viser en innsats hvor 
sjarkens høstingspotensiale ikke er det vi med et fagøkonomisk begrep ville 
kalle ‘fullt utnyttet’. Sjarken har et flertydig potensiale som redskap i 
økonomisk forstand. Den kan gi både økonomisk og sosial inntjening. Det er 
ikke teknologien og økologien alene som legger rammer for driften, det er 
måten mennesker nytter rammene på som er det essensielle for å forstå 
tilpasningene. De samme tilpasninger kunne finnes i en 70-foting forutsatt at 
eieren hadde nedbetalt båt, mannskap med nedbetalte hjem, og både eier og 
mannskap hadde ønsker om en lavere innsats. Slike tilpasninger finnes. Nilsen 
(1995b) skriver at de eldre fiskerne i Fjordgård organiserte seg slik etter 
fiskerikrisa. De gikk sammen og arbeidet hos en eldre skipper som ikke handlet 
som de andre større båtene i området. Mens de andre måtte ut fra kjente 
fiskerier og over i nye tilpasninger, klarte denne fiskeren seg med den lave 
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torskekvota som kom etter 1990. Han hadde imidlertid problemer med å få 
mannskap, før de andre eldre i bygda tok arbeid hos han.

Selv om 70-fotingen kan drives som sjarken under særlige betingelser som 
nedbetalt båt og med relativt gjeldfrie mannskap, er det særegne med 
sjarkdriften at den lettere kan fungere i et behovsøkonomisk system. Det er 
gjennom å anskaffe seg, eller å gå om bord i en sjark, at det nødvendige 
handlingsrommet for å foreta avveininger mellom inntekt, fritid og nærhet til 
familien, vil være mest optimalt. Et viktig karakteristika ved dette 
handlingsrommet er at en har en selvrådemulighet som gjør det lettere å 
integrere de forskjellige virksomhetene som folk ønsker å ha med seg i sitt 
hjemme- og arbeidsliv (Gardell 1977, Gustavsen og Seierstad 1977, Husen 
1984, Wadel 1984).

Når sjarkfiskeren har en selvrådemulighet over egen arbeidssituasjon kan det 
knyttes til småskalatrekk. Kostnadene i sjarkfisket kan holdes lave gjennom 
ulike måter å mestre økonomi på. Dermed mestrer en også den risiko det er å 
kjøpe sin egen arbeidsplass. Otto sa det også klart med svaret sitt på hvorfor han 
ikke kjøpte stor båt etter at han hadde bestemt seg for fiskeryrket på 
begynnelsen av 1980-tallet:

«Koffør æ ikkje kjøpte stor båt, nei e du gal, den e jo så dyr, den e 
jo så kostbar og så blir det jo så usikkert.» (Maurstad 1990:44).

Bestemmelsen var motivert av å ville være ‘egen herre’. Måten å gjøre dette på, 
var å kjøpe båt. Valget ble en sjark, ikke en stor båt fordi den store ville være 
for dyr. Han hadde ikke eid en stor båt, så han snakket ikke av erfaring som 
storbåteier. Men han snakket ut fra kjennskapen til hva sjarkdrift innebærer. Det 
har han drevet før. Det å kjøpe en stor båt betød for Otto utrygghet. Da var 
risikoen ikke under kontroll. Da ville han ikke kunne drive det fiske han ønsket 
å gå inn i, som selvstendig beslutningstaker, med råderett over egen tilpasning. 
Otto mente at ved å anskaffe seg en sjark, ville han ha større sjanser for å mestre 
de usikkerhetene omgivelsene byr på. Han vet at en større båt har større 
ferdsradius, og at han dermed kan fange mer fisk. Men risikoen ved å satse på at 
han virkelig fanget så mye fisk at driften ble økonomisk forsvarlig, var ikke 
Otto villig til å ta. Otto ønsket å realisere verdien sikkerhet for inntekt 
kombinert med muligheten til selv å ha kontroll med egen arbeidssituasjon og 
nærhet til familien. Dette er Ottos verdier. Han anså sjarken som et mulig 
redskap til å realisere verdiene. Med bakgrunn i Ottos valg, og med bakgrunn i 
den analyse jeg her har gjort omkring 1980-tallets fiske, kan en avslutte med 
følgende kommentar til Hardins teori om fisket: Om bord i sjarken kunne 
fiskeren på 1980-tallet organisere sin høsting slik at han tjente penger, uten 
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nødvendigvis å delta i et kappløp med andre som trodde at dersom han tjente 
penger, så ville ikke de gjøre det.



114

6 - UFORMELLE REGULERINGER OG FANGSTVIRKNINGER

Et kjernespørsmål i ethvert ressurshøstingssystem er hvorvidt naturressursene er 
tilstrekkelige for den høsting utøverne utsetter dem for. Revisjonistene har 
analysert en rekke ressurshøstingssystemer og pekt på ulike uformelle regler for 
hvem som kan høste og hvordan høstingen utøves. Slike regler vitner om at 
utøvere ikke opptrer i et institusjonsløst samfunn. De betyr at Hardins teori om 
fritt tilgjengelige ressurser og umettelige aktører må nyanseres. Jeg har drøftet 
hvordan vi må diskutere fangstvirkninger nærmere når formålet er å belyse 
uformell kontroll med slike kjente problemer som overfiske. Uten å diskutere 
hvorvidt og hvordan ulike sosiale og kulturelle regler faktisk begrenser 
høstingen er det vanskelig å avgjøre om vi står ovenfor høstingsdempende eller 
innsatsdrivende reguleringer. Det er følgelig problematisk å konkludere at 
forvaltningen er vellykket med hensyn på å få til bærekraftig ressursutnyttelse, 
dvs. varige sosiale og biologiske systemer.

Jeg har, etter anvisningene i revisjonistlitteraturen, vist til en rekke forhold som 
kan virke til å regulere sjarkfiskemes innsats og atferd. I forrige kapittel 
diskuterte jeg ulike typer fiskestopp som kan knyttes til småskala- og 
husholdsorganisatoriske forhold ved fisket. Den enkelte fisker det han trenger, 
men det han trenger ser ut til å variere med husholdets behov. Dette gjelder 
både enslige og familiefedre. Det ser videre ut til at det eksisterer 
ekspansjonstak i sjarkfisket. Fiskerne investerer seg ikke inn i stadig nye og 
kapasitetsdrivende aktiviteter. Også dette kan tilskrives småskala- og 
husholdsøkonomiske forhold. Det er sjarkfiskere utøverne vil være. 
Investeringer i stadig større fartøy bringer dem ut av disse tilpasningene. Jeg har 
også vært inne på at det eksisterer en adgangskontroll i fisket. Adgangen til 
fiskeplassene og fisket forøvrig er regulert gjennom noen sosiale og kulturelle 
oppfatninger og verdier. Fiskerne forhandler om utforming og utøvelse av 
fiskerrollen. Det etableres enighet om rett og galt, og det er viktig å forholde seg 
til de uformelle normative ‘avtalene’ for å få adgang til fisket. Endelig har jeg 
diskutert drivkrefter i fisket. Til de sosiale og kulturelle oppfatningene om 
hvordan det skal fiskes må det også knyttes drivkrefter.

Fiskerne begrunner ingen av disse forholdene som tiltak innført for å verne 
naturressursene. Det er med andre ord ikke eksplisitt forvaltning vi står ovenfor. 
Men kanskje kan vi kalle sjarkfiskemes praksis med begrepet ‘implisitt 
forvaltning’. Jeg har drøftet hvordan jeg ser ressursforvaltning som den 
prosedyre som leder til bærekraftig ressursutnyttelse. Dersom ressursene sikres 
gjennom måten høstingen er organisert på, skulle vi kunne konkludere at 
sjarkfisket er et implisitt forvaltningssystem. Oppgaven i dette kapittelet er først 
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og fremst å analysere fangstvirkninger av de regulerende trekk jeg har påpekt. 
Dette gir en nærmere forståelse for begrepet implisitt forvaltning og hvordan 
det kan bidra til å øke forståelsen for ressursforvaltning og bærekraftig 
ressursutnyttelse.

Fangstvirkninger av adgangsreguleringer
De gamfiskerier jeg analyserte ble drevet på avgrensete sted og av fiskere som 
kan avgrenses til kategorien kjente fiskere. Jeg viste til ‘eksklusjonsregler’ som 
rangerte kjente og ukjente og ‘fordelingsregler’ som fordelte fiskemuligheter 
mellom kjente. Slike regler så også ut til å være gyldige i det lokale høstfisket, 
mens juksafisket var relativt åpent. Reglene vitner om fiskeplasshåndtering og 
rettighetsdistribusjon, men virker de også fangstbegrensende?

En forutsetning for at fordelingsreglene begrenser fisket i et lokalt område er at 
ulike fiskested, eller ‘sett’ som fiskerne kaller det, gir ulike fangster. Dersom 
det er slik at fisken står i gode mengder på hele feltet, betyr det mindre for 
fangstingen at det eksisterer oppfatninger om rettigheter til særlige sett. Men om 
de ulike settene gir ulik fangst, skulle rettighetsdistribusjonen bety noe for de 
enkelte utøvemes fangster. De som ikke har tilgang til gode sted får lavere 
fangster enn de øvrige. Imidlertid er det en forutsetning for totalvirkningene at 
det å få et dårlig sted ikke kan kompenseres for ved større innsats lokalt, eller 
ved å gå et annet sted og fiske mer. Dette bringer inn spørsmålet om 
eksklusjonsreglenes ressursvirkninger. Ukjente fremmede og ukjente lokale ser 
ut til å være fraværende i garnfisket på en rekke lokale steder. En forutsetning 
for at denne type eksklusjon har ressursvirkninger er at de ukjente ikke er i 
aktivitet på andre steder. Forutsetningen er at de ikke løser 
eksklusjonsproblemet med mobilitet. Jeg skal drøfte disse mulighetene i det 
følgende.

Eksklusjonsregler og fangstvirkninger
Jeg kaller det eksklusjonsregler at ukjente fremmede er fraværende i det lokale 
fisket jeg har beskrevet. Spørsmålet er så hva de ukjente er opptatt med. For 
totalresultatet er det interessant om de er på andre steder og fisker mer. For det 
lokale resultatet er det interessant hva deres manglende tilstrømming betyr og 
om en eventuell tilstrømming ville ført til mer fiske, gitt en hypotetisk situasjon 
uten eksklusjonsregler.

Mitt materiale viser at antallet ukjente er lavt - på alle steder. Det mest 
sannsynlige svaret på spørsmålet om hvor de er, er at de fisker blant kjente på 
hjemstedene. Det er også rimelig å anta at dette er det mest lønnsomme for de 
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fleste fiskerne. Hjemme er en kjent og kan få til gode fiskeresultat. En vet 
hvordan en skal sette gam på de aktuelle fiskestedene. En kjenner strøm-, vind- 
og bunnforhold, samt hvor fisken vanligvis står og går. En er dessuten kjent 
med andre fiskere i området. Ved å fiske hjemme blant kjente kan utøverne få til 
et fiske uten store samhandlingskostnader og kostbar bruksslitasje. Dersom 
denne organiseringen av fisket betyr at folk fisker på de steder de har de beste 
muligheter, kan eksklusjonsreglene sies å ha fangstøkende virkninger. Ved bare 
å se på effektivitetshensynene overses imidlertid det systemtrekk som er 
resultatet av denne type tilpasninger. Det at effektivitet for et lokalt og bestemt 
antall bruker sikres, kan - under visse betingelser - ha fangstdempende 
virkninger. Fangstdempingen består først og fremst i at antallet aktører er gitt. 
Det er ikke bare gitt ved antall, det er også gitt ved et særlig høstingspress 
ettersom lokale aktører har ulike behov. Det lokale sted har plass til de lokale. 
Disse består av fiskere som fisker ulike mengder. Fiskerne nytter sjarkens 
kapasitet ulikt. De fleste deltar for fullt i gamsesongen, men også dette gir ulike 
fangster. Noen fisker i båter med tre mann og 60 gam, andre er alene og har 30 
gam.

La oss så se på den hypotetiske situasjon at tilstrømmingen var større. 
Fangstene ville da vært avhengige av den ‘ledige kapasitet’ på stedet. Dersom 
det finnes ‘ledige steder’ ville alle få muligheten til å fiske, og sannsynligvis 
også fangst. Eksklusjonsreglene virker altså begrensende i den grad det finnes 
ledige steder. De virker også fangstbegrensende dersom situasjonen var den at 
uten regler ville ukjente fortrenge fiskere fra feltene og fiske mer enn de som 
ble fortrengte. Det siste ville være tilfelle dersom ukjente fortrengte 
nybegynnere eller folk med lave behov. Det kunne også tenkes at den ukjente 
hadde mer effektive redskaper eller større fangstkapasitet enn den lokale, og 
slik sett utnyttet fiskeplassene i større grad.

Forutsetningen for at eksklusjonsreglene virker fangstdempende, er altså at det 
finnes ledige steder som ikke utnyttes i det nåværende system, og at de som 
stenges ute er folk med effektiv teknologi. Begge forutsetningene kan sies å 
være realiserte i de fiskerier jeg har beskrevet. Det finnes ledige sted på 
fiskefeltene. Rekrutteringen til sjarkfisket er ikke så overveldende at alle mulige 
fiskesteder er i bruk. Bruken har vært mer intens tidligere. Når stedene ikke 
nyttes til enhver tid er det altså noe fisk som ikke fiskes. Mitt materiale savner 
også innslag av sjarker med fangstkrevende teknologi som trål og snurrevad, 
noe som kan forklares med at reglene bidrar til å bremse slike tilpasningers 
muligheter på ‘hjemsteder’. Regelverket bremser i så fall også spissbåter, 
småsjarker og folk med lav fangstkapasitet som har interesser i å fiske på andre 
steder. Dersom ‘havet var åpent for alle’ ville deres inntog kunne ført til mindre 
høsting på de lokale stedene, forutsatt at de fortrengte mer effektiv teknologi.
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Nå er det først og fremst ikke disse som utgjør de potensielt mobile enhetene 
som kunne tenkes å fiske på flere ‘hjemsteder’. Eksklusjonsreglene kan derfor 
sies å føre til visse fangstbegrensninger.

I tider med lite fisk, dvs. dårlige lokale innsig, får denne organiseringen en 
særlig fangstbegrensende funksjon. Otto fisket en periode lite, det havområde 
han brukte hadde lite fisk. Ryktet gikk om store forekomster i Tromshavet, men 
Otto gikk ikke dit. Det var ikke ‘hans hav’. Han lot være å fange fisk, han ventet 
i stedet på at de områder han brukte til vanlig skulle få innsig. Slik handler også 
andre fiskere i tider med normalt innsig. I en rekke større fjordsystemer i 
Finnmark anvendes de ulike nærområdene i garnfisket. Lokale fiskere hører 
rykter om at torsken er på tur inn i fjordsystemet, men i stedet for å møte den 
lengst ute, venter de til den kommer til de respektive hjemstedene. Årsakene til 
at folk venter knytter jeg til ‘regelverket’. Det er et slit å trenge inn som ukjent 
på andres områder, og det lønner seg bedre å vente og fiske under kjente forhold 
enn å være ukjente i fremmede farvann. Det at folk ‘venter’ må imidlertid igjen 
forklares med økologiske forhold28. Torsken kommer inn fjordsystemet, stort 
sett hvert eneste år.

28 Denne ventingen ble vanskeligere på 1990-tallet, noe jeg kommer tilbake til i kapittel syv.

Når sjarkfisket ikke kan karakteriseres ved fiskere som reiser rundt og nytter 
alle tenkelige fiskesteder må det knyttes til noen økologiske, økonomiske og 
sosiale forhold. I den grad noen av disse aspektene endres, f.eks. ved at 
kostnadene i fisket øker slik at hjemmefisket ikke lenger gir de nødvendige 
inntekter, er det rimelig å anta at fisket endres. Eksklusjonsreglene vil antagelig 
ikke kunne stå seg ovenfor et generelt og endret inntektsbehov i flåten. De 
avhenger av det en kan kalle ‘styrkeforhold’ mellom fiskere i ulike tilpasninger. 
Dersom det er mange som ønsker å benytte seg av muligheter et sted, og få til å 
‘forsvare’ rettighetene, dvs. bruke stedet slik at de fleste plassene er opptatte, er 
det rimelig å anta at antallet fremmede vil øke. På steder hvor det eksisterer et 
stort antall kjente brukere har fremmede færre muligheter, men gitt en sterk 
krise er utfallet usikkert. En ny situasjon med andre insentivstrukturer kan lede 
til brudd i den lokale regelstrukturen, eller en forsterkning av den. De lokale 
fiskerne kunne tenkes å gå mer aktivt inn for å stoppe fremmede med fysiske 
sanksjoner.

Oppsummeringsvis kan en si at eksklusjonsreglenes viktigste betydning er den 
orden de ser ut til å gi, en orden som resulterer i at det er en broket forsamling 
lokale fiskere som høster lokale ressurser. Så lenge denne orden består har 
eksklusjonsreglene ressursbetydning ved at det er en slags 
‘lokalsamfunnskvote’ som fanges. Det fanges det de lokale har behov for, og 
ikke det fiskegrunnene maksimalt kan gi. De to situasjonene kan selvfølgelig 
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være samme sak. I den grad antallet lokale utøvere er så høyt at ethvert mulig 
fiskested er i bruk, betyr eksklusjonsreglene ikke så mye, ettersom det ikke er 
ledig kapasitet i området. Noe betyr de imidlertid ettersom de som er brukerne 
er lokale med ulike fangststrategier. Det er forskjell på om det er den lokale 
pensjonisten eller fiskeren i den ukjente snurrevadsjarken som anvender 
områdene.

Fordelingsregler og fangstvirkninger
En kan spørre om fisken står i gode mengder over hele feltet det fiskes på, eller 
om noen steder gir mer fisk enn andre? Den fagbiologiske kunnskapen om 
fiskemengder på ulike steder er lite utviklet. Fiskeribiologene har kunnskap om 
at fisken samler seg i gytinga og gyter på særlige områder. Man har videre 
kunnskap om at særlige områder gir ansamlinger av beitende fisk. Fiskerne har 
mer kunnskap om samlingene. De vet hvor de ulike lokale ressursene befinner 
seg. Noen steder er det torsk, andre steder uer, kveite, hyse, sei osv. Dette er 
kunnskap - ikke bare om sted - men også om årstidsvariasjoner. Torsk står ikke 
alltid på samme sted. Den samler seg i tider på året. Mens forskerne vet at 
fisken samler seg i gytetida, vet fiskerne hvor og når den samler seg lokalt 
(Eythorsson 1991, 1993a, 1993b, Amtsen 1994, Lunde 1994, Nilsen 1995a, 
Maurstad og Sundet 1997).

Fisken står altså ikke jevnt fordelt i fjorden i gytetida. Det gjør den heller ikke 
mens den er på tur inn til gyting eller i ferd med å forlate feltene. Fiskerne sier 
den følger visse ruter. De kan inntegne vandringsvegene inn og ut av lokale 
områder. De kan videre plassere steder hvor fisken samles, og spørsmålet er om 
noen av de lokale stedene, eller settene, gir mer fisk enn andre. Det å studere 
fangstresultatene knyttet til båter med likt teknologisk utstyr og tidsinnsats gir 
ingen klar indikasjon på et særlig fiskested og dets fangstpotensiale. Fiskerne 
sier at fangstene mellom like tekniske enheter varierer. De forklarer ulikhetene 
med at ulike fiskere er ulikt ustyrt med ‘hell’. Pålsson og Diirrenberger (1982) 
tok fatt i begrepet ‘hell’ ved å studere det de kaller ‘skipper-effekten’ blant 
islandske fiskere. Med bakgrunn i analyser av tekniske parametre, konkluderte 
de at ulike fangster i stor grad kunne tilskrives forhold som båtstørrelse og 
antall turer på havet. De argumenterte imidlertid for at myten om ‘skipper- 
effekten’ var viktig for skipperens evne til å skaffe seg godt mannskap, noe som 
faktisk betød noe for fangsten.

Jeg har ikke utført noen tilsvarende analyse av tekniske forholds betydning i 
sjarkfisket. Men også norske sjarkfiskere forklarer ulike fangster med at hellet 
varierer. Hellet er ikke en enerådene forklaring til ulike fangster. Det snakkes 
også om hvordan en gjør ting og ikke bare om noe en har, dvs. ‘hell’. Fiskerne 
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snakker om måter å fiske på, ikke bare om hvor de skal fiske. De snakker om 
hvilke gamfarger som gir gode resultat. De snakker om hvordan skyte gam for å 
forbedre gamas fiskeevne. Gamskyting består i å sette gamstreng mellom over- 
og undertelne. Dette kan gjøres på måter som gjør at maskene i gamet blir mer 
eller mindre åpne. Hvor åpne de bør være har fiskerne ulike meninger om. I 
juksafisket handler det også om hvilken type redskaper som gir gode resultat. 
Nylontype og -farge diskuteres. Fiskerne snakker ikke alene om utstyr. De 
diskuterer også hvordan operere utstyret. I et aktuelt juksafiske kan 
kameratbåter diskutere på hvilken dybde en får det beste resultat. Men selv om 
samtalene om fisket kan bære preg av at den enkelte fisker gjør noe for å få 
store fangster, er hellet en viktig forklaringsfaktor, her som blant de islandske 
fiskerne.

Det er interessant at den vitenskapelige kunnskapen om fangstvariasjoner 
knyttet til henholdsvis individuelle ferdigheter og fiskeplasser ikke er 
velutviklet. Fiskernes praksis er kanskje tilstrekkelig dokumentasjon på at noen 
steder gir mer fisk enn andre. Rune fortalte hvordan de flinke og mest erfarne 
fisket på de beste stedene, og hvordan han selv mistet sin adgangsrett til gode 
steder da faren - rettighetsholderen i kraft av erfaring og flinkhet - sluttet. Han 
har fått dem igjen etter at han selv har opparbeidet seg rettigheter. Dette er én 
indikasjon på oppfatninger om gode og dårlige steder. Andre snakker om 
‘utkanten’, og dette forteller om vanlige oppfatninger om gode og dårlige 
steder. Disse oppfatningene er det rimelig å knytte til utbytte. Fiskeren antar å få 
større utbytte ved å anvende et sted framfor et annet, og har særlige ønsker om 
sted. Det er derfor rimelig å anta at ulike sted gir ulik fangst.

Når fisken er ulikt fordelt på de lokale fiskefeltene samtidig med at det 
eksisterer fordelingsregler, skulle vi anta at de som ikke har adgang til gode 
steder får mindre fisk enn de øvrige. Men selv om vi slik kan knytte 
fangstvirkninger til fordelingsreglene er det ikke dette aspektet som er 
avgjørende i diskusjonen om de sosiale og kulturelle reglenes funksjon med 
hensyn på det å sikre naturressursene. I denne diskusjonen er det høstingen til 
de som har tilgang til gode steder som betyr noe. Fordelingsreglene gir kjente 
erfarne fiskere fortrinnsretter. Vi må anta at erfarne fanger mer fisk enn 
nybegynnere, ettersom erfarne kjenner området og vet hvordan sette gam for å 
‘treffe fisken’ best mulig. De gode stedene brukes med andre ord av folk som 
får mye fisk. De øvrige er henvist til ‘utkantene’. Nå kan også noen erfarne 
henvises dit. Det avhenger av antallet gode sted. I begge situasjoner er det 
imidlertid slik at det er ingen fisk som spares. De gode plassene er i full bruk. 
Det at noen stenges ute fra fiskeplasser innebærer altså ingen fiskesparing, 
ettersom de gode plassene er i bruk. Spørsmålet om kompensasjonsmuligheter 
for de som blir henvist til dårlige sted, er i dette lys ikke så interessant. Hva 
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enten mindre gode fiskested kan kompenseres for eller ikke, betyr lite når 
fordelingsreglene ikke har en ressursbegrensende virkning.

I de empiriske kapitlene presenterte jeg noen enkeltsituasjoner med potensielle 
sparevirkninger. En situasjon var den der en fisker lånte ut ilene sine til en 
annen. Før ‘utlånet’ var stedet ‘i bruk’ uten gam, det ble med andre ord ikke 
fisket der. Her kan en si det ble spart fisk helt til ‘låneren’ dukket opp. Slike 
situasjoner kan også forekomme på gode steder, men de er sjeldne. En annen 
situasjon som jeg trakk fram var at fiskerne startet fisket på ulike tidspunkt. Jeg 
diskuterte hvordan dette kunne knyttes til at forhandlingene om plass ble ansett 
som slitsomme. Det at noe venter i tre dager sparer noe fisk. De fleste er 
imidlertid på havet. I begge disse situasjonene er ressurseffektene forholdsvis 
små. Situasjonene er lite relevante som ‘sparemekanismer’, men de er relevante 
i beskrivelsen av fordelingsregler fordi de uttrykker fordelingsreglenes karakter.

Det er rimelig at det er vanskelig å knytte en utslagsgivende fangstdemping til 
fordelingsreglene fordi reglene først og fremst er utformet som 
konkurranseregler. De er ikke utformet med basis i prinsippet om at alle skal ha 
hver sin tur på gode sted. I så fall skulle kanskje torsk spares den dagen det var 
nybegynneren sin tur. Med litt nybegynnerflaks ville det imidlertid ikke bli 
spart noe særlig denne dagen heller. Ved det er vi ved den kvantitative 
betydningen av gode og dårlige sted.

En kan kalle det fangstøkende at de erfarne har de største rettighetene lokalt. De 
er i stand til å utnytte grunnene optimalt. Andre forordninger, f.eks. 
loddtrekning, kunne resultert i at de gode grunnene ble brukt av nybegynnere, 
og for den saks skyld, ukjente fremmede i småsjarker og spissbåter. En slik 
fangstøkende funksjon må imidlertid modereres. Ønske om sted ikke bare er 
knyttet til stedets biologiske potensiale. Den kjente brukeren av et sted arbeider 
med mindre slit og høster en større økonomisk gevinst, ikke nødvendigvis en 
biologisk. Videre har ikke erfarne alltid de største fangstene. Fisket foregår i 
tider hvor ‘det er nok til alle’. Det at noen har et dårligere sted enn andre, gir 
kanskje noe mindre fisk, men det gir ikke mye mindre fisk. Det er kanskje 
nettopp dette som forklarer systemets eksistens. Dersom fordelingsreglene 
hadde sterke fangstvirkninger i all tid, ville de antagelig vært omsluttet av 
mange lokale protester. Erfarne fiskere har mer makt enn andre til å sette 
dagsorden, men de er ikke enerådene. Selv om munnhellet ‘den likeste blant 
like’ tilsier noen fordeler for enkelte, er selve ordstillingen også et vitnesbyrd 
om en egalitetsnorm blant fiskerne. Fiskerne handler ut fra en 
rettferdighetsoppfatning der alle i bunn og grunn er like. Det at noen får mer 
fangst enn andre tilskrives ikke deres sted i havet. Det tilskrives i en viss grad 
‘hell’ som jeg var inne på, og det tilskrives erfaring.
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Jeg viste til noen situasjoner der det så ut som om fangstforskjellene på det 
lokale sted var store. Det ene eksemplet stammet fra Amtsen (1994). Her gikk 
to fiskere fram på en måte som utestengte andre. Amtsen knyttet dette til en 
situasjon med lokal knapphet. Han forteller ikke hva de som ble fortrengte 
gjorde. Jeg vil anta at dersom de ikke fant andre fiskested lokalt, ville 
protestene og konfliktene vært store. Når de utestengte godtok fortrengningen, 
antar jeg det skyldes at dette ikke var det eneste lokale fiskested. Situasjonen gir 
imidlertid grunn til å spørre om maktforholdene mellom lokale fiskere kan være 
så ulike at fortrengning også kan ha det resultat at noen må slutte å fiske.

Det andre eksemplet på en situasjon som skulle tilsi store lokale 
fangstforskjeller, hentet jeg fra fisket i Tana. Her var det slik at i en kortvarig 
situasjon var det bare noen få fiskere som fikk plass på det som ble regnet som 
gode steder. Nybegynneren og andre som ikke fikk plass forlot ikke området. 
De fisket lokalt, men på mindre gode steder. Som jeg har diskutert kan det 
betraktes som mer lønnsomt å fiske hjemme hvor en er kjent, og hvor en har 
korte avstander til fiskefelt, familie og venner, enn å flytte seg over i kategorien 
‘ukjent fisker’ på andre ‘hjemsteder’. Disse ‘lønnsomhetsbetraktningene’ ser jeg 
som et grunnlag for utviklingen av eksklusjonsregler. Eksklusjonsreglene hadde 
i dette tilfellet visse fangstvirkninger. De ‘uheldige’ fisket mindre enn om 
torsken hadde hatt et mer vanlig innsigsmønster, et mønster som ga flere gode 
steder lokalt. Fangstbegrensningene i dette er at fiskerne ikke er på stadig søk 
etter fisk, enten det er gode eller dårlige tider. I et fiske karakterisert ved mer 
mobile tilpasninger er det rimelig å anta at løsningen hadde vært å søke torsk 
alle mulige steder. Men jeg vil understreke at de lokale stedene hvor det var fisk 
ble utnyttet for fullt.

Oppsummeringsvis blir ressurseffektene av fordelingsreglene først og fremst å 
knytte til forekomsten av eksklusjonsregler. Fordi det eksisterer 
eksklusjonsregler blir lokale sted anvendt av lokale. Den interne organiseringen 
på feltene virker ikke sparende, men i første rekke organiserende. I visse stress- 
situasjoner virker eksklusjonsreglene til å bremse noen strategier som kunne 
medført større totalfangster, men i ‘normalsituasjonene’ fanger fiskerne torsk på 
måter de har funnet effektive og opportune. Fordelingsreglene har den funksjon 
at de bidrar til å generere eksklusjonsreglene. Ettersom en forsamling fiskere 
anvender det lokale området, på måter der rettighetservervelse ligger bak 
stedsbruken, er stedene i bruk. Dette mønsteret av bruk blant kjente er det 
vanskelig for ukjente å ta del i.
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Fangstvirkninger av innsatsreguleringer
Sjarkfiskeres tilpasninger kan beskrives slik Chayanov (1966) gjør det for 
bondehusholdet - husholdets behov legger føringer på innsatsen. En kan også 
anvende perspektiver lansert av Sahlins (1972) - fiskeres økonomiske tilpasning 
skiller seg vesentlig fra kapitalistiske tilpasninger der behovene antas 
ubegrensede og ressursene begrensede. Sjarkfisket karakteriseres ved visse 
begrensinger i behov og ved unyttede ressurser ettersom fiskerne vet det er fisk 
i havet, mens få fiskere er i aktivitet hele året.

Spørsmålet er hvilke ressursbegrensninger vi kan knytte til denne type 
organisering. Jeg har vist til en rekke fiskere hvis tilpasninger kunne 
karakteriseres ved lavere innsats enn andre. Dels viste jeg til fiskere som har 
senere oppstart enn andre. Mens en del starter i desember, starter andre i januar 
og atter andre i februar og mars. Ulik oppstart kan forklares med økologiske 
forhold som det at fisken kommer seinere til noen områder enn til andre. Det 
kan forklares med at det er økonomisk fordelaktig å fiske på hjemstedressurser 
fordi det gir lave kostnader. Det er også det hjemstedbaserte fisket som er mest 
fordelaktig, ettersom ens rettigheter her oftest er mer utviklet enn andre steder. 
Når den ulike oppstarten finner sted blant fiskere på et og samme sted, er det 
rimelig å knytte årsakene til ulike behov. Jeg diskuterte tidligere hvordan en 
oppstartsforskjell på noen dager kunne knyttes til fordelingsreglene. 
Oppstartsforskj eller på uker og måneder må imidlertid forklares på andre måter. 
Slik ulik oppstart, samt variasjon i deltagelse over året, forklares bedre med 
utgangspunkt i den enkeltes økonomiske situasjon. Behovene er ulike og det 
fangstes ulike fangster. Sjarkfiskeme opptrer ikke som profittmaksimerende 
aktører som fisker hver mulige fiskedag. Innsatsreguleringene fører derfor til at 
noe ikke fiskes i forhold til om alle deltagerne drev sitt fiske ut fra andre 
motiver.

Sjarkfisket karakteriseres ved drivkrefter om at en skal være en iherdig fisker. 
Drivkreftene bidrar til å høyne innsatsen, men som jeg har vist er det mulig å 
mestre kravet til den enkeltes anseelse på flere måter enn å skilte med store 
årsfangster. Jeg trakk fram situasjoner hvor fiskerne forhandlet om vær og 
fiskeforekomster og i fellesskap besluttet om flåten skulle gå på havet eller 
ikke. Dette kalte jeg mestring av drivkreftene i fisket. Fisketid kan forhandles 
om fordi fiskerne arbeider under forhold der de treffes ansikt til ansikt hver dag. 
Ettersom fisket er en del av et større aktivitetssystem, kan dette ‘andre’ gjøres 
gjeldende på måter som medfører stopp i fisket. Drivkreftene er fangstøkende, 
men det finnes altså måter å mestre drivkreftene på som gir seg utslag i at fisket 
stoppes mens det ennå er fisk i havet.
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Det er videre slik at fiskere kan ha ‘rettigheter’ til å fiske lite. Dette gjelder 
f.eks. pensjonister og folk i små sjarker og åpne båter. Det gjelder også fiskere 
med store sjarker, fiskere som av ulike årsaker kun deltar i noen torskesesonger. 
En årsak kan være alder. Fiskeren ‘har lov’ til å anvende få gam når han trekker 
på årene. Men jeg har også vist til unge fiskere som prioriterer familie-, 
venneliv og andre gjøremål i land i tider hvor deltagelse i fisket ville medføre 
fravær. De som gjør slike prioriteringer har det til felles at de har lav gjeld. 
Ettersom de ikke er økonomisk avhengige av å fiske ‘hele året’ kan en si at de 
betrakter livet i land og gjøremålene her som mer lønnsomme alternativ.

I og med at innsatsreguleringene er knyttet til den enkeltes ønsker og motiver 
for bruk av sjarken, er det sannsynlig at innsatsreguleringene har større 
ressursvirkninger enn adgangsreguleringene. Hvilke ressursvirkninger vi kan 
knytte til dem vil jeg se nærmere på gjennom noen kvantitative opplysninger 
om sjarkfiskemes tilpasninger. Jeg har hittil snakket om ressursvirkninger i lite 
presise ordelag. Jeg har snakket med begreper som mange, noen og få. Slik må 
det også være. Det er vanskelig å kvantifisere ressursvirkninger av den type 
uformelle reguleringer jeg har beskrevet. Jeg kunne telle 20 fiskere i ei bygd og 
si at av de 10 som starter torskefisket samtidig, har 4 eller 5 rimelig gode 
fiskesteder. Jeg kunne videre si at av de 10 som starter senere, starter 2 etter tre 
uker og 4 etter seks, og jeg kunne kvalifisere hver fisker sine 
optimalitetsvurderinger nærmere. Dette ville orientere en leser mot en forståelse 
av omfang, en forståelse som ligner den jeg selv har, gjennom nettopp å vite 
noe om hva som skjuler seg bak begrepene mange, noen og få.

Når jeg likevel ikke har lagt fram denne informasjonen, er det fordi det er 
vanskelig å presentere gode tallfestinger med utgangspunkt i lokalt nivå. En kan 
ikke beregne hva som ikke fiskes ved at Per har et bedre sted enn Pål. En kan 
heller ikke beregne hva som ikke fiskes ved at Espen ikke kommer på havet en 
særlig dag eller sesong. Det en imidlertid kan gjøre, er å illustrere at det er slik. 
Dette har jeg gjort gjennom å beskrive at og gi forklaringer til hvorfor det ulike 
mønster framstår.

Jeg vil imidlertid understøtte de kvalitative data og fortolkninger jeg har 
presentert med noen tallstørrelser på aggregert nivå, nærmere bestemt 
fylkesnivå. Diskusjonen om uformelle reguleringer og deres virkning som 
begrensende på fangstingen, får mer mening ved å synliggjøre slike 
størrelsesordener. En del sjarkfiskere fanget mer enn 100 tonn på 1980-tallet. 
Dette ga i underkant av en million kroner i brutto inntekt. Million- 
inntektstilpasninger kan ikke karakteriseres som særlig begrensende 
fiskeriaktiviteter. Gjennom å se på fangstmønstre i flåten vil jeg vise til hvor 
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mange ‘milliontilpasninger’ flåten består av, samt hvordan de øvrige fiskernes 
fangstmønstre kan karakteriseres29.

29 Figurene bygger på det tallmateriale jeg redegjorde for i kapittel tre, 
dvs.sluttseddelstatistikk for båter i størrelse 0 - 12,9 meter.

‘Noen fisker mye, andre mindre, og noen fisker lite’
Innsatsen ser ut til å henge sammen med båtstørrelse. Figur 3 nedenfor er basert 
på fangster i 1984. Dette var et år med rimelig bra fangster i størrelsesorden 80 
000 tonn. Som figurene i kapittel tre viste var antallet sjarker og åpne båter med 
leverte torskefangster på landsbasis ca. 8000 båter. Figuren viser snittfangster 
for alle sjarker i landet, samt Troms og Finnmark i særdeleshet. Jeg har delt 
båtene inn i lengdegrupper på to-metersintervaller. I henhold til den 
båtbeskrivelse jeg ga i kapittel 3, finner vi hovedsaklig åpne båter i den minste 
båtgruppa. Den neste innholder småsjarkene, dvs. sjarker i 27-28 fots klassen. 
Gruppa 9 - 10,9 meter inneholder de større enmannssjarkene, samt noen av to- 
mannsbåtene. I den siste båtgruppa finner vi også enmannssjarker, men 
mannskap er mest vanlig.

Figur 3: Fangstmønstre i sjarkflåten 1984. Snittfangster pr båt. Troms, Finnmark, hele landet.

Tendensen er omtrent den samme for alle båtgruppene; snittfangstene øker med 
båtstørrelse. Det kan bemerkes at for de minste sjarkene og åpne båtene har 
finnmarksfiskerne høyere snittfangster enn de i Troms, mens situasjonen er 
omvendt for de største sjarkene. Alle båtgruppene har imidlertid høyere 
snittfangster enn landet for øvrig. Denne variasjonen er imidlertid ikke den mest 
interessante. I stedet vil jeg rette oppmerksomheten mot sammenhengen mellom 
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snittfangster og båtstørrelse. Det at fangst øker med båtstørrelse er et resultat 
som er rimelig å forvente. De åpne båtene fanger mindre enn de store sjarkene. 
Med utgangspunkt i dette kan en spørre om behov varierer med båtstørrelse og 
som konsekvens: Er det de tekniske begrensninger som først og fremst avgjør 
innsatsen? Er det slik at ressursvirkningene av de uformelle adgangs- og 
innsatsreguleringene er minimale, mens det som gir ulik innsats og fangst først 
og fremst er det at små båter i liten grad er mobile og at fiskerne derfor i større 
grad er avhengig av lokale innsig for å få fangst? Jeg har for så vidt svart på 
dette gjennom å vise til at også fiskere med store båter kan ha lav innsats og 
lavere enn sambygdinger som driver fiske med samme type båter. Det er noe 
mer enn tekniske begrensninger som styrer driften. En tabell over snittfangster 
som ovenfor, skjuler dette. Den dekker over det forhold at sjarkfiskeme nytter 
denne type teknologi på en måte som i stor grad er uavhengig av dens tekniske 
kapasitet. I figurene nedenfor kommer dette fram ved at jeg inndeler båtene i 
fangstgrupper, og viser antallet i ulike fangstgrupper.

Figur 4: Fangstmønstre i ulike lengdegrupper i sjarkflåten. 1984, Troms.

Figur 4 viser hvordan Tromsfiskeme fordeler seg på ulike fangstgrupper, og 
figur 5 viser det samme for Finnmarksfiskerne. Denne måten å bruke 
snittfangstbegrepet på gir et bedre bilde av hvordan sjarker drives. I disse 
figurene framtrer det forhold som må sies å være karakteristisk for det 
sjarkfisket jeg har beskrevet i det foregående, nemlig variasjon.
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Figur 5: Fangstmønstre i ulike lengdegrupper i sjarkflåten. 1984, Finnmark.

Figurene viser sjarker av ulik størrelse i alle fangstgrupper så nær som den 
høyeste, ‘milliontilpasningen’. Her finner en kun store sjarker. Tar vi 
utgangspunkt i de båtstørrelsene som totalt fanger mest, dvs. 9-12,9 meters 
båtene som i 1984 stod for 70 % av fangstene i sjark- og åpenbåtflåten, 
særmerker disse seg ved å være representert ved mange aktører i de ulike 
fangstgruppene. Blant brukerne av disse sjarkene er det i Finnmark omtrent like 
mange som fisker mindre enn ti tonn, som det er som fisker mellom tyve og 
femti tonn. I Troms er det noen flere i den laveste fangstgruppa.

Figurene illustrerer det forhold at det finnes noen store båter som fanger mye, 
og det finnes noen store som fanger lite. I både Finnmark og Troms ser vi f.eks. 
at i den største båtgruppa, gruppa 11-12,9 meter, er det flere som fanger mindre 
enn 10 tonn enn det er som fanger mer enn 100 tonn. Det er altså flere som 
klarer seg med 100 000 kroner i brutto inntekt, enn det er som må ha en million. 
Framstillingen viser også at små båter kan fange mye. I gruppa 0 - 6,9 meter er 
det få som overstiger ti tonn i året, men for den minste sjarkgruppa, gruppa 7- 
8,9 meter, er fangstene større. I begge fylkene er det noen i denne gruppa som 
fanger mer enn femti tonn.

Den fordeling som figurene viser til ser videre ut til å være gjeldende for andre 
år på 1980-tallet. Figur 6 illustrerer at begrepet stabilitet kan knyttes til alle 
fangstgrupper så nær som den minste, de åpne båtene. Her varierer antallet til 
gjengjeld mellom 2000 og 2500 båter i begynnelsen av 80-tallet. Videre synker 
det ytterligere mot slutten av 1980-tallet samtidig med de lave totalfangstene på 



127

denne tida. Også sjarkene ser ut til å merke problemene i torskebestanden. Det 
kan selvsagt ha andre forklaringer, men antallet i de øvrige fangstgruppene 
synker fra og med 1987.

Figur 6: Fangstmønstre i ulike fangstgrupper. 1980-1989, Troms og Finnmark.

Min figurative framstilling av fangststørrelser i sjarkflåten viser at fangstene 
varierer mye mellom de ulike båtene. Noen store båter har store fangster og 
andre små, og slik er det også for de mindre båtene. Begrepet 
gjennomsnittfangst dekker over det forhold at sjarkflåten i Troms og Finnmark 
består av en gruppe båter med svært ulike fangstmønstre. I 1984 er det f.eks. 
omtrent 1000 båter med en fangst større enn 10 tonn, mens ca. 2000 båter har 
lavere fangst. I sistnevnte gruppe utgjør åpne båter mer enn halvparten. Dette 
gir ca 1000 sjarker i fangstgruppe mindre enn ti tonn og 1000 i fangstgruppe 
over. I fangstgruppene over ti tonn er det ca. 200 båter som fanger mer enn 
femti, og følgelig 800 båter i fangstgruppe mellom ti og femti tonn.

Med dette skulle begrepene noen, mange og få gi mer mening. Figurene 
forteller noe om omfanget av ‘milliontilpasninger’ og ‘titonnstilpasninger’ i 
sjarkflåten. I Troms og Finnmark utgjør de førstnevnte ca. 50 båter, mens det er 
1000 båter blant ‘titonnstifpasningene’. Sjarkfiskernes totalfangster var på 
begynnelsen av 1980-tallet rundt 80 000 tonn. Enkelte år var de tett opp mot 90 
000 tonn. Mot slutten av 1980-tallet sank det til 60 000 tonn. Dette illustrerer 
for så vidt at ‘milliontilpasningene’ ikke er mange. Dersom alle fiskerne befant 
seg i denne fangstkategorien ville de 8000 sjarkene og åpne båtene i 1980- 
tallets torskefiske stå for en torskefangst på 800 000 tonn i situasjonen fritt 
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fiske. Dette er mer enn en god totalkvote av norsk arktisk torsk, en kvote som 
deles på norske og russiske fiskere.

Det er kanskje urealistisk å forestille seg at sjarkene skal utvikle en slik 
kapasitet. Den tenkte situasjonen med 800 000 tonn sjarkfangst inviterer 
imidlertid til en nærmere diskusjon av kapasitet. En kan spørre om de 1000 
båtene som representerer fangster mindre enn ti tonn, og de øvrige 800 båtene i 
gruppa mellom ti og femti tonn er ‘potensielle millionærer’, og slik sett 
representerer teknisk kapasitet som kan aktiveres. Analysen i kapittel fem 
forteller om sjarker med unyttet teknisk kapasitet. Materialet viser videre at det 
er fiskerens optimalitetsbetraktninger som gir det mønster av ‘titonns’- og 
‘milliontilpasninger’ som figurene illustrerer. Dette betyr at det er noen rammer 
for hvorvidt og hvordan det unyttede potensialet kan aktiveres. Mye må endres 
før den fiskeren som har valgt ‘titonnstilpasningen’ vil finne 
‘milliontilasningen’ like optimal. Stilt ovenfor ulike endringer kan fiskeren i 
førstnevnte tilpasning måtte endre praksis, men hva som blir resultatet er 
usikkert. Han kan komme til å slutte å fiske dersom valget står mellom dette og 
‘milliontilpasningen’.

Jeg skal drøfte det nærmere nedenunder, men en foreløpig konklusjon på 
spørsmålet om alle sjarkfiskere er ‘potensielle millionærer’ må bli at det er rom 
for en viss og større kapasitetsutnyttelse. Det forhold at det er vurderinger av 
gunstige tilpasninger og ikke profittsøk med uheldige resultat som ligger bak 
den variasjon figurene illustrerer, betyr imidlertid at en slik kapasitetsøkning 
har sine begrensninger. Sjarken kan brukes til å fange store mengder fisk, men 
de fleste sjarkfiskeme bruker den til å fange tilstrekkelige kvanta.

Implisitt forvaltning
Den kvantitative illustrasjonen av fangstforskjeller mellom ulike sjarker i 
samme båtstørrelse kan understøtte den innledende diskusjonen om 
fangstvirkninger knyttet til uformell adgangs- og innsatskontroll i sjarkfisket. 
Jeg diskuterte hvordan det var rimelig å tilskrive innsatsreguleringene en større 
kvantitativ virkning enn adgangsreguleringene. En så utslagsgivende forskjell 
mellom båter i samme størrelse - f.eks. i 9 - 10,9-metergruppa i året 1984 - som 
det at noen kan fiske 10 tonn, mens andre fanger 100, kan vanskelig forklares 
med uformell adgangskontroll. Visse fangstvirkninger kan tilskrives de 
uformelle adgangsreguleringene, men det er vanskelig å tro at systemet ville 
bestått dersom fangstvirkningene av adgangsreguleringene var så store.

Forskjellen kan lettere knyttes til geografiske forhold. Den kan representere 
forskjeller i lokale fiskemuligheter og slik sett fortelle om maksimerende fiskere 
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som fisker det de klarer, men som er begrenset av økologiske forhold. Selv om 
slike økologiske forhold er gyldige for noen av ‘titonnstilpasningene’ er det 
som optimalitetsvurderinger vi må forstå disse fiskemønstrene. 
Kompensasjonsmuligheter for manglende lokale fiskemuligheter finnes. 
Fiskerne kunne anvende mer fiskerike områder. De kunne dra til Lofoten i 
gamsesongen og fiske mer enn 10 tonn i året. Når mange ikke gjør det, må vi 
derfor forstå dette som tilpasninger som fiskerne har funnet som optimale måter 
å unytte lokale rammer. Fiskerne på et og samme sted anvender sjarken på ulike 
måter. Sjarkflåten inneholder ulike aktørtyper - fiskere hvis tilpasninger kan 
beskrives med de perspektiver som Chayanov (1966) og Sahlins (1972) har 
lansert som karakteristiske for husholdsbaserte tilpasninger. Som disse 
forfatterne viser for andre ressurshøstingsøkonomier, har jeg diskutert innsats i 
lys av fiskernes ulike økonomiske behov. Fokuset på ressursvirkninger har vist 
at det er relevant å snakke om at begrensede behov gir seg utslag i fiskernes 
fangster.

Jeg har ikke detaljerte fangstdata fra individuelle tilpasninger på gode og 
dårlige sted eller ulike geografiske soner, som kan understøtte disse utsagnene. 
Nøyaktige opptegnelser av fisketid, redskapsmengde og fiskested ville gitt mer 
presise fangstdata til diskusjonen. Men det er ikke først og fremst de 
kvantitative forskjeller i individuelle fangster jeg har ønsket å undersøke. Jeg 
har villet påpeke hvorvidt slike forskjeller gjorde seg gjeldende, og hvilke trekk 
som hadde utslagsgivende virkning. Det har vært mulig å finne fram til slike 
trekk uten individuelle fangstdata. Mitt fangstdempingsfokus har vist at det ikke 
først og fremst er det ‘regelverk’ som fiskerne innretter sine virksomheter etter 
som utgjør de viktigste dempingsfaktorene i sjarkfisket. Reglene har antagelig 
en viss virkning lokalt. Hvilken kan jeg ikke diskutere grundig ettersom jeg 
ikke har individuelle fangstdata. Det jeg kan vise og har vist, er at de har 
virkning i den grad det eksisterer ledige steder lokalt, steder som kunne vært 
utnyttet hadde tilstrømmingen vært større. Jeg tilskriver altså reglene en viss 
bremsefunksjon i høstingen. Tilstrømmingen, og med det utnyttelsen av lokale 
områder, er regulert og begrenset ved at fremmede utviser respekt for et 
mønster av lokale fiskere. Lokale fiskere opptrer på de kjente plassene, og som 
ukjent er det vanskelig å komme inn og gjøre godt resultat.

Analysen av fangstvirkninger viser altså at sjarkfisket karakteriseres ved 
uformelle reguleringer som har faktisk ressursbegrensende virkning. Det er 
viktig å klargjøre at det er forskerperspektivet som definerer 
høstingsbegrensningene. Den enkelte fisker det han ønsker, og har muligheter 
til, og sikkert litt til for å ha noe å tære på, eller ha råd til en Sydentur. Men 
forskerperspektivet er interessant. Det viser til aktører i sjarkfisket som handler 
stikk i strid med forutsetningene for ‘Allmenningens tragedie’. Den viktige 
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forutsetningen om at aktørene søker maksimal profitt holder ikke for sjarkfisket. 
Figurene viser noen tallforhold som illustrerer lave og høye fangster, og den 
kvalitative beskrivelsen av at det er optimale valg og ikke profittsøk med 
uheldig resultat som forklarer disse handlingsmønstre, forteller at Hardins 
forutsetning om maksimerende aktører og tragiske ressursresultat må nyanseres.

Fiskernes handlinger beskrives bedre når en ser på dem gjennom revisjonistenes 
linse, særlig når en utvider revisjonistfokuset med å se nærmere på 
høstingsstrategier og følgende kvantitative ressursresultat. Med et slikt 
perspektiv kan en vise hvordan ressurshøstingen er underlagt regler og 
begrensninger og hvordan og hvorvidt dette bidrar til å bremse høstingen.

Mine motiver for å studere fangstdempende virkninger er knyttet til noen 
kritiske merknader til revisjonistlitteraturen. Jeg diskuterte hvordan forskerne i 
liten grad har presentert empiriske studier av eksplisitt utøverbasert 
fiskeressursforvaltning. De har riktignok vist til eksplisitte regler for høstingen, 
men uten å drøfte reglenes fangstdempende virkning. Jeg mente drøftingen av 
dette var nødvendig for forståelsen av om reglene faktisk begrenset høstingen. 
Jeg mente videre at når utøverne selv ikke høster ut fra kunnskapsmodeller der 
sikring av naturressurser står i sentrum, er begrepet implisitt forvaltning bedre 
egnet i analysen av utøvemes ressurshøsting. Det plasserer forvaltningens 
karakter - den ligger innebygd i måten å gjøre ting på - innebygd i bruk. Jeg 
åpnet for at utøvemes praksis kunne betegnes som implisitt forvaltning forutsatt 
at fangstvirkninger kunne knyttes til ulike uformelle reguleringer av adgangs- 
og innsatsforhold i fisket. Jeg krevde imidlertid ytterligere at fangstvirkningene 
hadde en viss varig karakter før vi kunne ta i bruk begrepet 
ressursforvaltningssystem. Et slikt system må stå rustet mot det kjente 
problemet overutnyttelse, og dersom det er fangstdempingen som sikrer mot 
overutnyttelse, må den gjelde over tid og under skiftende rammebetingelser. En 
kunne, som revisjonistene, si at systemet er varig fordi ressursene varer. I 
sjarkfisket er ikke dette et godt mål på forvaltningens vellykkethet. Fisket 
foregår på torsk som også andre kystfiskere fisker på. Berømming og 
skyldfordeling for henholdsvis varige og nedfiskete ressurser er vanskelig. Det 
er imidlertid ikke nødvendig å måle hvorvidt ressursene er varige. Dersom det 
er slik at de uformelle reguleringenes fangstvirkninger har betydning for at 
naturressursene bevares, er det selve varigheten i fangstdempingen som står til 
diskusjon. Vi må vite mer om fangstdempingens systematiske karakter når 
spørsmålet er dens betydning i forvaltningssammenheng. For å skaffe fram slik 
kunnskap vil jeg snu problemet på hodet og i stedet for å drøfte varighet, se på 
mulige endringer i fangstdempingen. Ettersom det er det kjennskapsbaserte og 
behovsorganiserte lokale fiskemønsteret som først og fremst gir 
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fangstdempende virkning, er det endringer i disse forholdene som må 
diskuteres.

Endringspotensialer
En viktig forutsetning for 1980-tallets tilpasninger var muligheten til å fange 
tilstrekkelig torsk på ‘hjemsteder’. Denne situasjonen kan endres. Tider med 
dårlig innsig av kort varighet ser ikke ut til å ha stor endringskraft. I de 
situasjoner jeg har vist til har fiskerne ikke løst dette problemet ved å søke til 
andre steder. Et mer langvarig dårlig innsig vil antagelig få andre virkninger. 
Det at en slik situasjon varer, betyr at biologiske endringer har skjedd. Enten er 
bestanden minket, eller så har torsken endret atferd. Fiskerne må forholde seg til 
dette, og det er tenkelig at de gjør det på ulike måter. Noen vil antagelig slutte i 
fisket. Lunde (1994) har beskrevet hvordan flåten i Malangen håndterer variable 
innsig. Her løser folk problemer med lav tilgang på fisk lokalt med å gå ut av 
fisket for så å gå inn igjen når tidene bedrer seg. Ved stabilt lave innsig er det 
tenkelig at noen ikke går inn igjen. Andre vil kanskje øke innsatsen i fisket, 
investere i karrierer som gjør dem bedre rustet til et mobilt ‘bortefiske’. Økte 
investeringer kan komme til å bety økte behov for fisk. I så fall vil dette virke 
forsterkende på utviklingen av mobilitetsstrategier.

Dersom fiskerne løser noen problemer i fisket med henholdsvis økte og minkete 
investeringer av arbeid og kapital, vil sjarkfisket endres i retning av å inneholde 
flere aktører med store behov, og færre med lave. Dette kan bety at lokale 
fiskested brukes av færre aktører og er utsatt for et press, ettersom flere fiskerne 
blir mobile. Denne type press tror jeg ikke at noen få lokale utøvere kan motstå. 
Varige endringer i torskens tilstedeværelse lokalt, kan altså få betydning for de 
uformelle adgangs- og innsatsreguleringene jeg karakteriserte 1980-tallets fiske 
ved. Fiskemønstrene blir mer homogene - en større gruppe høytfangende som 
har store behov, og en mindre antallsrik gruppe lavtfangende som klarer seg 
med lokale innsig. En kan kanskje fortsatt snakke om at det er en 
‘lokalsamfunnskvote’ som fanges lokalt i den forstand at kvantumet kan 
beregnes. Det er imidlertid sannsynlig at kvantumet vil variere med 
tilstrømmingen av fiskere, og ikke med hvem som bor på stedene.

Fiskemønstrene kan også endres av andre årsaker enn biologiske. 1980-tallets 
tilpasninger kunne karakteriseres ved et visst teknologisk utstyr. Gam er 
territorielle i den forstand at de krever en plass i havet over tid. Andre 
redskaper, som snurrevad og trål, krever at fiskeren anvender flere steder i løpet 
av dagen. En endret redskapsbruk stimulerer til en annen organisering av fisket. 
Hvordan en lokal sjarkflåte med snurrevad ville organisert seg, og hva den ville 
fange vil jeg ikke spekulere på, men poenget er at ved andre redskapsvalg, vil 
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andre fiskemønstre være mer gunstige. En utvikling i retning av 
snurrevadsjarker vil stimulere til større åpenhet i adgangen til fiskested, 
ettersom en slik flåte er mer mobil og har større behov for ‘et åpent hav’. En 
økning i antall snurrevadsjarker vil også bety noe for muligheten til å fiske med 
lav innsats. Dersom vi forutsetter at en slik utvikling initieres av at det ikke 
lenger er like gunstig å fiske med gam som før, er det ikke alle som vil være 
med på denne utviklingen. Det skal en viss båtstørrelse og bemanning til for å 
operere redskapene. De som ikke ønsker å øke arbeids- og kapitalinnsatsen i 
fisket vil måtte gjøre noe annet. Dersom det blir slik at det kun er snurrevad 
som kan anvendes som redskap, så vil ikke lenger de fangstdempende forhold 
jeg knytter til innsatsreguleringene være gyldige.

Jeg beskrev også investeringsatferd i fisket. Fiskerne har investert i ulike 
karrierer, og inntekter i fisket går i stor grad til å konsolidere tilpasningene. 
Men teknologiske innovasjoner skjer. Fiskerne har - i løpet av det siste 
hundreåret - tatt i bruk mye ny og fangstøkende teknologi. I mitt materiale er 
det ikke tegn som tyder på at det er mange fiskerne som drømmer om å anskaffe 
seg snurrevad. Men de kan stimuleres til det. Garnfisk er utover 1990-tallet blitt 
regnet som dårlig kvalitet, og mange fiskebruk har sluttet å kjøpe garnfisk. 
Fiskerne i disse områdene stimuleres til å legge om redskapsbruken. Hvorvidt 
dette vil bety økende snurrevadbruk gjenstår å se. Eksemplet viser imidlertid at 
det er mulig å forestille seg at teknologiske forhold endres. Dette vil føre til 
endringer i de fangstdempende forhold jeg har beskrevet, ganske enkelt ved at 
snurrevad er et helt annet redskap som krever en annen type organisering lokalt.

Det er ikke bare avsetningen på garnfisk som er endret på 1990-tallet. De 
generelle avsetningsmulighetene er blitt færre. På de fleste sted var det mulig å 
få avsatt fisken lokalt på 1980-tallet. Endrete markedsmuligheter fører til 
endrete fiskemønstre. Når det ikke lenger er mulig å selge fisken lokalt, 
stimuleres fiskerne til å nytte andre steder i fisket. Det stimulerer kanskje til 
økte investeringer. De som har investert i en liten båt, akkurat stor nok til et 
hjemmefiske, har valget mellom å øke investeringene eller redusere på 
inntjeningsevnen.

Formelle reguleringer kan også endre fiskemønstrene. Dersom det innføres 
tidspunkt for start og stopp i fisket, tidspunkt som ikke samsvarer med lokale 
innsig, kan fiskerne risikere å ikke få fange torsk den tid det lokale sted gir de 
beste mulighetene. De må da ut av områdene og fiske torsken andre steder. 
Formelle reguleringer kan også endre sjarkfisket uten at det direkte er 
sjarkfisket som reguleres. Betingelsene for den øvrige fiskeflåten kan endres på 
måter som gir større press på de områder sjarkfiskeme anvender i sitt fiske.
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Ytterligere et forhold som kan endre de fiskemønstrene jeg har beskrevet, er økt 
tilstrømming. En tilstrømming som innebærer at alle steder er i bruk, betyr 
selvsagt en økt totalinnsats. Den betyr dermed at eksklusjonsreglene ikke lenger 
har fangstvirkninger. I den grad de nye aktørene presser ut lavtfangende fiskere, 
er det vanskeligere å snakke om innsatsreguleringer og fangstvirkninger. En kan 
diskutere hvor realistisk en slik endring er. I snakk om rekrutteringsproblemer i 
fisket, er det ikke de mange aktørene i sjarkfisket som er problemet, det er heller 
omvendt. En kan imidlertid tenke seg tilstrømming der nye aktører med nye 
motiver ser en nytteverdi i investeringer i sjarker.

Sjarkfisket som ressurforvaltningssystem
Diskusjonen så langt viser altså at det er mulig å forestille seg endringer i 
dagens organisering av fisket. En kunne diskutere endringene mer detaljert enn 
jeg har gjort. En kunne spekulert over ulike realistiske utfall. De forhold jeg har 
vist til, forteller imidlertid at det er forholdsvis lett å reise spørsmål ved 
fangstdempingens varige karakter. Felles for de endringene jeg beskriver er at 
de kan resultere i mer mobile enheter og færre muligheter til å fiske lite. I begge 
tilfeller endres sjarkfiskets fangstdempende karakter. Et poeng er at 
investeringene for å realisere innsatsøkning ikke er store og uoverkommelige. 
Det unyttede tekniske potensialet kan aktiveres dersom fiskerne ser det som 
nødvendig for fortsatt å være fiskere. Noen vil slutte, men sjarken har en 
teknisk kapasitet som kan nyttes og utvikles. Det som har bremset dette 
potensialet fra å bli nyttet maksimalt, har vært de rammer høstingen var 
underlagt på 1980-tallet.

Sjarkfisket karakteriseres ved trekk som virker fangstdempende under visse 
rammer. I diskusjonen av disses varighet har jeg lansert en usikkerhet som - 
dersom en avkrever forvaltningsbegrepet de sikringsmål jeg gjorde 
innledning vis - fører til at en ikke kan kalle sjarkfisket et 
ressursforvaltningssystem. Jeg har vist at fiskerne ikke driver eksplisitt 
forvaltning. De arbeider ikke i et ressurshøstingssystem der regler for fisket 
diskuteres og iverksettes med utgangspunkt i kunnskapsmodeller om hvordan 
sikre biologiske og sosiale systemer. Når en anvender begrepet ‘implisitt 
forvaltning’ analytisk, med et fokus på høstingsdempende trekk, gir det 
anledning til å peke på en rekke slike trekk ved virksomhetene. Stabilitetskravet 
realiseres imidlertid ikke, og dette betyr at det er vanskelig å betegne sjarkfisket 
som et ressursforvaltningssystem. Målene om sikring av biologiske og sosiale 
systemer er realisert under noen rammer, men det er vanskelig å se at 
sjarkfiskeme kan håndtere ‘endringsagenter’ som er rimelig å forestille seg; 
reduserte bestander, ny teknologi, fravær av markeder og endring i antall 
aktører. Dette er også endringer som har virket til å ødelegge mange 
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utøverbaserte forvaltningssystemer ifølge litteraturen (Johannes 1978). Det at 
målene i ressursforvaltningen er realisert under noen rammer betyr imidlertid at 
sjarkfisket er bærekraftig i gitte situasjoner. Det kan kanskje bli mer bærekraftig 
med en forvaltning der dette anerkjennes - dersom fisket forvaltes ut fra 
kunnskap om de fangstdempende og bærekraftige trekk jeg har påpekt.

Problemet med å få plass til bærekraftig ressursutnyttelse innenfor rammene av 
forvaltnings-begrepet vil jeg ta opp igjen i siste kapittel. Der kommenterer jeg 
også revisjonistenes konklusjoner omkring utøverbasert forvaltning nærmere i 
lys av det materiale jeg har bibrakt diskusjonen. Før dette vil jeg se på møtet 
mellom formelle og uformelle reguleringer. I 1990 innføres formelle 
reguleringer for sjarkfisket. Fra nå av er det en rekke formelle forskrifter og 
direktiver som sjarkfiskeren skal forholde seg til i sitt fiske. Dette representerer 
endringer i fisket. Den viktigste endringen består i at fiskerettighetene 
formaliseres. En må få kvote for å kunne fiske, videre representerer kvotene et 
tak på hva den enkelte kan fiske. Fiskerettigheter i det uformelle 
reguleringssystemet ble ervervet av den enkelte fisker gjennom opptreden vis-å- 
vis andre fiskere, og innsatsen må forstås som behovsorienterte økonomiske 
tilpasninger. Fra og med 1990 er det imidlertid andre spilleregler som gjelder. 
Måten sjarkfiskeme har forholdt seg til og håndtert 1990-reguleringene, gjør det 
mulig å diskutere endringspotensialet i 1980-tallets tilpasninger nærmere. Dette 
utdyper forståelsen for hvordan vi må tenke om forvaltning for å få plass til 
bærekraftig ressursutnyttelse innenfor rammene av det.
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7 - MØTET MELLOM UFORMELLE OG FORMELLE 
REGULERINGER

Utgangspunktet for de formelle reguleringene - slik de ble diskutert både av 
myndighetene og fiskernes organisasjoner - var å fordele en særdeles lav 
totalkvote for året 1990 på en mest mulig rettferdig måte (Anon. 1989c). Med 
en uendret reguleringssituasjon i forhold til 1989, var sjansen stor for at 
situasjonen i 1989 ville gjenta seg. Kvota ble oppfisket før den viktige vinter
sesongen var over, og mange av de minste båtene rakk ikke å delta dette året. 
Reguleringene ble imidlertid stående utover den periode hvor de kunne 
begrunnes som strakstiltak nødvendige for å sikre fiskerne. Dette kan forstås 
både i lys av et uttalt behov for nærmere reguleringer og ved den form 
reguleringssystemet fikk. Den norske totalkvota ble overfisket flere år på 
begynnelsen av 1980-tallet30 (Holm og Rånes 1996, Sagdahl 1992), og det 
utviklet seg en stadig større bekymring og argumentasjon om at kystfisket måtte 
reguleres nærmere (Kjønnøyutvalget 1989, St.Meld. nr. 58. (1991-92)). Holm 
(1996a, 1996b) betegner tida fra 1970-tallet, dvs. den tid hvor den 
vitenskapsbaserte TAC-forvaltningen får fotfeste, som ei tid hvor 
fiskerinæringa gjennomgår ‘ressursforvaltningsrevolusjonen’. Han mener 
reguleringen av kystfisket ikke bare må forstås som en nødvendighet for å 
hindre overfiske, men ses som fullendelsen av en prosess som bringer den 
kontroll med fiskerne som anses nødvendig i statlig og vitenskapsbasert 
fiskeressursforvaltning. Reguleringene kan imidlertid også sies å gi fiskerne, 
eller rettere; noen fiskere, mer kontroll. Det at reguleringene består utover den 
periode hvor krisebegrunnelsene kan legimitere dem, må også ses i lys av det 
faktum at de utgjør et rettighetssystem. Fiskere som har fått rettigheter har liten 
interesse av å endre systemet. Når sentrale posisjoner i Norges Fiskarlag, 
myndighetenes ‘diskusjonspartner’ i reguleringsspørsmål, er besatt av fiskere 
med kvoterettigheter, er det en sterk institusjonell motstand mot endring 
innebygget i reguleringssystemet (Holm et al. 1996).

30 ‘Overfisket’ må ses som et styringsproblem, et problem knyttet til den TAC-forvaltning 
som 1980-tallets fiske var underlagt. En TAC ble fastsatt i den politiske prosessen som jeg 
redegjorde for i kapittel to. Men myndighetene stoppet ikke fisket når kvota var fanget. 
Dermed fungerte TAC-forvaltningen mer som en ‘papir-forvaltning’ enn som en reell 
forvaltningsordning på denne tida.

Det er ikke reguleringenes bakgrunn, nødvendighet og oppslutning jeg vil 
diskutere her. Det er i stedet hvordan de uformelle reguleringene i sjarkfisket 
endres i møtet med det formelle reguleringssystemet. De formelle reguleringene 
kan ses som en eksemplifisering av Hardins ene løsning; en sterkere statlig 
styring med ressurshøstingen. 1990-reguleringene er samtidig en innføring av 
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formelle reguleringer i et system der uformelle virket tidligere. Fisket endres 
ved reguleringene, og måten fisket endres på, kan en koble til møtet mellom 
disse to systemene. Hendingene på 1990-tallet gir derfor anledning til å 
kommentere hvordan Hardin-skolens ressursforvaltningsmodell virker til å 
regulere sjarkfisket. Disse dataene vil jeg ta med til den avsluttende diskusjonen 
omkring implisitt og eksplisitt forvaltning i neste kapittel.

Et formelt ressursforvaltningsregime settes på plass
Ettersom en rettferdig fordeling var intensjonen og knapphet og 
konkurranseregulering problemet, ble reguleringene utformet på en måte der 
alle skulle bære byrdene ved den lave totalkvota for 1990. Samtidig skulle de 
minste båtenes interesser ivaretas i særlig grad. Begrepet ‘torskeavhengighet’ 
ble lansert. Torskeavhengige var de som hadde fisket et visst kvantum torsk 
tidligere. De minste båtene ble dessuten vurdert som særlig torskeavhengige 
ettersom de hadde få alternativer til dette fisket. De avhengige skulle 
forfordeles.

Med dette som utgangspunkt ble det satt i gang modelleringer og beregninger 
av avhengighet. Beregningene ble ikke utført med basis i den enkelte fiskers 
tidligere inntekter fra fisket. I stedet ble båtens inntektsgrunnlag vurdert, dvs. 
det var tidligere fangst som ble viktig i definisjonen av avhengighet. Fangster 
registreres i sluttseddelregisteret og er knyttet til båter. Det var dermed båteiere 
som fikk rettigheter i fisket.

Men heller ikke båteierne fikk rettigheter ut fra tidligere fangster. I stedet ble 
båtlengder den sentrale rettighetskategorien. Snittfangster for lengdegrupper ble 
beregnet for en ‘kvalifiseringsperiode’, årene 1987-89. Med utgangspunkt i 
snittfangstene ble det satt et minste fangstkrav for minimum ett av årene i 
perioden for å få rettigheter i fisket i 1990. Dessuten måtte en ha en 
minimumsinntekt for 1989 tilsvarende å være manntallsregistert som B-fisker, 
og ha båt innført i merkeregisteret før en viss registreringsdato. Fartøykvota ble 
gitt som en garantert andel av totalkvota. Størrelsen på kvota avhang av 
båtstørrelsen. Ønsket om å forfordele de minste båtene ble ivaretatt ved å gi 
disse en fartøykvote i størrelsesorden tidligere snittfangst for de ulike 
lengdegruppene, mens de større båtene fikk en gradvis reduksjon i forhold til 
snittfangst i sine lengdegrupper.

For de som ikke tilfredstilte kravene til torskeavhengighet ble det gitt andre 
betingelser for deltagelse i 1990, betingelser som sorterte fiskerne i to grupper; 
maksimalkvotefiskere og fritidsfiskere. Fritidsfiskere eksisterte også før 1990 
som rettighetskategori. Det nye var at flere som selv betraktet seg, om ikke som 



fiskere, så i alle fall som å ha rett til å fiske, nå mistet retter de hadde anvendt 
fram til 1990. Flere bønder, taxisjåfører, sjøfolk og trygdede - ulike typer 
kystbeboere - hadde supplert inntekter og husholdning med noe gam- line- og 
juksafiske. I 1990 ble mulighetene for disse begrenset. De som tjente nok i 
annet arbeid, definert som mer enn 4 ganger folketrygdens grunnbeløp, og de 
som fisket for lite, dvs. mindre enn en halv gang dette grunnbeløpet, fikk ikke 
kvote. Retten til å være registrert som fisker var som sagt regulert også før 
1990. Reglene ble i liten grad håndhevet og anvendt til å hindre folk i å fiske, 
og flere fiskere i mitt materiale nyttet muligheten til å fiske små kvanta før 
1990. Deres fiske ble etter 1990 begrenset og definert som fritidsfiske. Mens 
fritidsfiskerne før 1990 hovedsaklig var sportsfiskere med stang, ble en rekke 
kystbeboeres virksomhet nå omdefinert fra det de selv betraktet som å være 
binæring til formelt å være en fritidsaktivitet.

De øvrige, dvs. de som ikke tilfredstilte kriteriene for fartøy kvote og de som 
ikke ble omdefinert til fritidsfiskere, fikk maksimalkvote. Maksimalkvotene ble 
også knyttet til båter. Kvotene ble gitt som en maksimum tillatt fangst pr båt, 
men ikke som en eksakt porsjon av totalkvota. Fiskerne på 
maksimalkvoteordningen måtte konkurrere om fisken. De kunne fiske en viss 
maksimum fangst, men totalt var det færre enn de som hadde rettigheter som 
kunne få full pott. Fisket ble stoppet når maksimalkvoteavsetningen var 
oppfisket. Denne type regulering kalles i norsk sammenheng for 
‘overregulering’. Det gis ut flere kvoter enn det avsettes torsk for. En har med 
andre ord ingen garanti for å få sin kvote.

Maksimal- og fartøykvoter er tekniske begreper for kvotetildeling. De tekniske 
begrepene ble imidlertid raskt betraktet som rettighetskategorier. Hva som er 
mest lukrativt, å være fartøy- eller maksimalkvoteholder, er i utgangspunktet 
avhengig av størrelsen på de ulike kvotene. Det kan oppfattes som bedre å ha 
tilgang til 100 ‘usikre’ tonn innenfor en maksimalkvoteordning, enn 10 ‘sikre’ 
på en fartøy kvoteordning. Maksimalkvotekategorien er fordelaktig dersom 
fiskeren vurderer mulighetene til å fange mer enn 10 tonn som gode. Den 
utforming som 1990-reguleringene fikk, gjorde imidlertid at det var 
fartøykvoter som ble den viktige rettighetskategorien. Mens ca. 3500 båter 
kunne fiske 85 000 tonn innen fartøykvoteordninga, skulle de ca. 4000 øvrige 
kvoteholdeme dele en maksimalkvote på 12 000 tonn (Holm og Rånes 1996). 
Sjark- og småbåtfiskeme utgjorde majoriteten i begge gruppene. Det ble tildelt 
ca. 2800 fartøykvoter og ca. 3200 maksimalkvoter til sjarkfiskeme (Holm og 
Rånes 1996).

Reguleringene ble både skjerpet og oppmyket i årene som fulgte. Skjerpingen 
skjedde ved at betingelsene for adgang ble strengere og oppmykningen ved at 
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kvotene ble støne etterhvert som torskebestanden økte. Skjerpingen bestod 
blant annet i å definere fiskere som hadde oppnådd en alder av 70 år for mindre 
torskeavhengige enn andre. Fartøykvoteretten ble forbeholdt yngre. Videre ble 
det stilt utfyllende innsatskrav for å beholde retten til fartøykvote. Dersom en 
ikke utnyttet kvota mer enn 40 % mistet en den. Skjerpingen bestod også i å 
demme opp for ulike smarte fiskerstrategier som skulle utløse kvoter. Det ble 
f.eks. laget forskrifter som hindret fartøykvoteholdere i også å fiske en 
maksimalkvote med annet fartøy. Og det ble lagt hindringer i vegen for at en og 
samme person kunne fiske flere maksimalkvoter.

Denne type oppdemming representerte et skifte i kriteriene for tildeling. Mens 
de til å begynne med var knyttet til båt, ble de snart også knyttet til person. Den 
småbedriftseier som hadde flere båter, fikk ikke brukt alle i fiske. Dette var 
ellers en viktig mulighet for sjarkfiskeme. De har kunnskap om det å fiske 
landnært, de kunne anvende lettbåtene i fisket. Maksimalkvotene, slik de ble 
tildelt i 1990, var derfor en kjærkommen ekstratildeling. Men muligheten ble 
som sagt stoppet.

Det å utforme detaljerte reguleringer for kontroll med fisket er ikke enkelt. 
Fiskerne er oppfinnsomme og finner raskt smutthull i lovverket (Hersoug og 
Hoel 1991, Mikalsen 1984). Det måtte mange forskrifter til for å tette dem. Det 
måtte f.eks. lages forskrifter om at kvota skulle fiskes på den båt den var tildelt. 
Dette skulle stoppe båteiere fra å fiske flere båtkvoter på en båt. Båteierne 
hadde begynt å gå sammen på denne måten for å spare kostnader. Ulempen var 
at mannskapsplassene ble fåtallige. Forskrifter måtte også til for å stoppe 
fiskerne fra å forlenge båtene for å utløse kvoter. Forlengelse eller nykjøp av 
større båt skulle ikke gi adgang til større kvoter. Derimot ble regelen slik at 
dersom en solgte sin båt og kjøpte en mindre, noe som også var 
kostnadsbesparende, ettersom en stor båt er mer kostbar enn en liten, så fikk en 
ikke beholde kvota som tilsvarte den større båten. Fiskerne møtte denne 
forskriften ved å kjøpe en større båt. Flere 50 fots skøyter som hadde hatt lav 
innsats i fisket de senere årene, kom nå inn i et mer aktivt fiske. Kjøp og salg 
ble søkt avgrenset ved forskrifter som forbød salg over fylkesgrensene.

Med tettingen av ulike smutthull kom adgangssystemet etter hvert på plass. 
Snart var adgangen til den viktige fartøykvotekategorien begrenset til et gitt 
antall kvoteholdere - antallet bestemt ved det som var i fisket rundt 
tildelingstidspunktet. Nykommere måtte kjøpe seg inn i denne gruppa ved å 
kjøpe en båt med fartøykvote. En var da avhengig av at noen andre innen fylket 
ville selge. Det var lagt lokk på ekspansjonen i sjarkflåten. Adgangen til 
maksimal- og fritidsfisket er åpnere. For disse rettighetskategoriene eksisterer 
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ingen øvre antallsgrense. De lave kvotene som denne gruppa fikk gjorde 
imidlertid at det var farøykvoteholdere fiskerne ville være.

Med et adgangssystem på plass og en torskebestand i økning, ble så 
reguleringene oppmyket ved større kvoter. I 1994 fikk f.eks. noen av 
maksimalkvotebåtene en fartøykvote, ved at båter under 10 meter, tilhørende 
Nord-Troms og Finnmark, fikk fiske den tillatte båtkvota, selv om det avsatte 
totalkvantum var oppfisket31. Mens maksimalkvotebåtene i denne regionen 
dermed fikk noe som lignet en fartøykvote, ble de større fartøykvotebåtene i 
landet for øvrig omfattet av en maksimalkvoteordning. Totalkvota for 1994 var 
større enn i 1993 og en kunne forvente økt fangst. Men i stedet for økte 
garanterte kvoter til den enkelte båt, ble fartøykvotene redusert i forhold til 
1993. Det kvantum fiskerne forventet som økning i fartøykvote, ble i stedet gitt 
dem som maksimalkvote. Det ble satt av en gruppekvote som det skulle 
konkurreres om, på samme måten som innenfor maksimalkvoteordningen.

31 Fiskerne kaller dette «Magga-kvota» etter presidenten i Sametinget på denne tid, Ole Henrik 
Magga. Norske myndigheter søker generelt og prinsipielt å unngå å gi rettigheter til 
naturressurser på etnisk grunnlag (St. Meld. nr. 58 (1991-1992), NOU 1993:34, 1997:4, 
1997:5). Forskriftene sier ingenting om etnisk tilhørighet, men ordningen kom i stand etter at 
Sametinget involverte seg i reguleringsdebatten.

Med dette er det lett å falle av lasset når det gjelder betegnelser for de to typene 
rettighetskategorier. Mens fartøy- og maksimalkvoter tidlig ble snakket om som 
rettigheter, og også anvendt som begreper i det formelle regelverket, innebar 
endringen i 1994 et behov for nye begreper. I 1996 kom de nye begrepene. I 
forskriftene for årets fiske ble de to gruppene nå omtalt under de velklingende 
rettighetsbegrepene Gruppe I og Gruppe II. Gruppe I er de opprinnelige 
fartøykvotebåtene, mens gruppe II er maksimalkvotebåtene. Navneendringen 
kan ses som en rituell handling som befester krisetiltakene av 1990 som 
reguleringssystem. I stedet for tekniske kvotetyper for fordeling av ei lav 
torskekvote, snakker man nå om to rettighetskategorier hvor fiskemulighetene 
er ulikt fordelt.

Torskebestandens tilstand forbedret seg raskt. Allerede i 1992 var 
totalfangstene doblet i forholdet til kriseåret 1990, og i 1994 var de i samme 
størrelsesorden som i gode år på 1980-tallet. I 1997 kan en del store sjarker på 
fartøykvoteordningen, eller rettere; gruppe I, fange over 100 tonn igjen, som de 
gjorde det før reguleringene ble innført. Også kvotene for gruppe II er større, og 
fritidsfiskerne begynner å utvikle flere rettigheter. I 1997 får de tillatelse til å 
selge den fisk de fanger.



140

Med utgangspunkt i at situasjonen i dag ligner tida på 1980-tallet hva 
naturressurser angår, skulle en tro at allerede i 1994 var situasjonen igjen 
stabilisert. Folk fisket som før. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Reguleringene 
brakte med seg noen viktige endringer, og det er mulig å knytte endringene til 
etableringen av nye rettighetskategorier, samt utformingen av kategoriene. Det 
er introdusert et rettighetssystem i fisket, et system som fordeler 
fiskemulighetene på en annen måte enn tidligere. Fiskerne opererer nå i 
formelle rettighetskategorier i motsetning til på 1980-tallet, da de fordelte 
fiskemuligheter ut fra kriterier de selv definerte.

Desimeringer av ‘fiskerbestanden’?
Innføringen av nye regler i 1990 representerte ingen netto reduksjon i antall 
båter i fisket. Det ble snarere omvendt. I Troms og Finnmark økte antallet 
sjarker og åpne båter med ca. 15 prosent fra frittfiskeåret 1989 til kvoteåret 
1990. Tendensen var den samme i landet for øvrig. En skulle tro økning var 
umulig - var en ikke kvalifisert i 1989, hvordan kunne en bli det i 1990? 
Ettersom det var tre kvalifiseringsår kan noe av økningen tilskrives fiskere som 
var kvalifisert de to øvrige årene, men ikke fisket i 1989. En annen forklaring er 
den jeg viste til tidligere; fiskere som fikk fartøykvote, fikk også maksimalkvote 
tilknyttet lettbåtene. De åpne båtene står for mer enn 90 % av økningen mellom 
1989 og 1990.

En netto økning i antall båter mellom 1989 og 1990 på 15 %, skjuler det forhold 
at noen ble utestengt fra fisket i 1990. Et annet forhold som også er med på å 
usynliggjøre den faktiske reduksjonen av antall fiskere i forbindelse med 
reguleringene, er valg av kvalifiseringsperiode. Arene forut for 1990 hadde gitt 
dårlige fangster for sjark- og småbåtflåten. Fangstene var lave fra 1986 og fram 
mot 1990. Antallet utøvere sank. En del fiskere løste problemet med lave 
fangster med å gå ut av fisket og gjøre andre mer lønnsomme ting. Lunde 
(1994) har beskrevet hvordan fjordfiskere i Malangen gjeme anvender denne 
strategien som løsning på manglende fisketilgjengelighet. Lillevold (1997) 
beskriver det samme for Lyngen. I Finnmark har småbåtfiskeme lenge 
konkurrert med selen om torskefangster. Fiskere i mitt materiale hevder at selen 
flere steder har gjort fisket så ulønnsomt at de i stedet har gått ut av fisket. De 
som løste sine problemer på denne måten deltok ikke i kvalfiseringsperioden. 
Med den lukkingen som 1990-reguleringene innebar, ble det også vanskelig å 
komme inn igjen. Alternativene for de som ønsket et heltidsfiske var ikke gode. 
Den ene muligheten var å kjøpe en båt med kvoterettigheter. Den andre var å 
innta den noe usikre gruppe Il-statusen. Med usikker mener jeg at det ble 
betraktet som lite gunstig å satse på fisket, når en som de første kvoteårene ikke 
kunne fange mer enn 2,5 tonn torsk i gruppe II. Videre kunne en, ettersom en 
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fisket i konkurranse med andre innenfor en maksimalkvoteordning, også 
risikere å ikke få disse tonnene heller. I den grad heltidsfiskere i Finnmark 
forlot fisket på grunn av selvinvasjonene var de nå utestengte som 
heltidsfiskere. I den grad deltidsfiskere forlot fisket, kunne de kanskje klare seg 
med fangstmulighetene innenfor gruppe Il-ordningen.

Sammenligningen av årene 1989 og 1990 sier noe om forhold rundt 
innføringsøyeblikket. Et bedre estimat på endringer mellom frittfiskeårene og 
reguleringsårene får en ved å sammenholde opplysninger om år midt på 1980- 
tallet og midt på 1990-tallet. Dersom vi ser på årene 1984 og 1994, to år hvor 
totalfangstene er omtrent like store, er antallet båter som leverte fangster på 
landsbasis redusert med ca. 1700. For Troms og Finnmark er reduksjonen på 
600 båter. Når reduksjonen videre nesten i sin helhet kan tilskrives båter mindre 
enn 9 meter, når disse hovedsaklig fisker små fangster, og når det er slik med 
nye reguleringene at det å fange små fangster ikke gir kvoterettigheter, er det 
rimelig å knytte en slik virkning til reguleringene. Det finnes imidlertid også 
andre forklaringer. Lillevold (1997) måler endringen i antall fiskere i 
fjordområdet Lyngen i Troms. Han finner at mengden fiskere er redusert fra 
1989 og framover 1990-tallet. Han problematiserer årsaker som høy alder og 
nedleggelse av lokale fiskebruk og hvordan disse faktorene har bidratt til 
reduksjonen i antall fiskere. Han mener imidlertid at introduksjonen av kvoter 
må ses i sammenheng med dette. Introduksjonen av et differensiert kvotesystem 
der mange fjordfiskere ikke tilfredsstilte kravene til å få del i de mest gunstige 
rettene, gjorde at attraktiviteten i fisket ble ytterligere redusert. Ettersom eldre 
går ut, ettersom som avtaksproblemer vanskeliggjør fisket, og ettersom 
fjordfiskerne hovedsaklig får maksimalkvoter, er det lite rimelig å forvente 
rekruttering.

Hvor mye av forklaringene en skal tillegge reguleringene, og hvor mye som kan 
forklares med en generelt høy alder blant 1980-tallets fiskere, sammen med en 
trend i retning av synkende antall fiskere fra 1950-tallet og fram til i dag, er 
vanskelig å svare på. En kunne undersøke forhold omkring dette nærmere. Det 
er imidlertid ikke desimeringer i ‘fiskerbestanden’ jeg vil gi mest 
oppmerksomhet. Det jeg ser som mer interessant er den endring i fangstmønstre 
som reguleringene ser ut til å bringe med seg. I det følgende er det hovedsaklig 
endring i fangstmønste jeg vil vektlegge, men ettersom figurene nedenfor 
innholder tall for antall båter, gir de anledning til å kommentere desimeringene 
ovenfor nærmere.



142

Nye fangstmønstre i sjarkflåten
Dersom en sammenligner fangstmønstre i konkurransefiske-året 1989 og det 
regulerte året 1990, finner en at reguleringene virket etter intensjonene. 
Intensjonene var å fordele en lav torskekvote. De som fisket lite ble ansett som 
lite avhengige og skulle ikke ha kvoter. Blant de kvoteberettigete skulle alle 
bære byrdene ved at totalkvota var lav, men de som fisket mest skulle ta de 
tyngste begrensningene. Figur 7, der Troms- og Finnmarksfiskernes 
fangstmønstre for 1989 og 1990 presenteres, indikerer ivaretagelsen av 
reguleringenes intensjon om å beskytte de minste, men torskeavhengige båtene.

Figur 7: Endring i fangstmønster 1989-90 for sjarkflåten i Troms og Finnmark.

Antallet i de laveste fangstgruppene ble ikke redusert i overgangen mellom 
1989 og 1990. Antallet økte i stedet. Selv om figuren viser fangstgrupper, kan 
en ettersom kvotene for små båter er lave, lese små kvoter som små båter. Båter 
mindre enn 9 meter hadde mindre enn 10 tonn i kvoter, og antallet i 
fangstgruppe 0-10 tonn øker fra 1989 til 1990. Det gjør også det antall som 
fisker mellom 10 og 20 tonn, men økningen er særlig stor i den laveste 
fangstgruppa. Den type sjarkvirksomhet som endres med 1990-reguleringene er 
først og fremst muligheten til å fange mye. Det er høytfangende sjarkfiskere 
som er begrenset i 1990. Det var ingen av de som i 1989 fisket mer enn 50 tonn 
som gjorde det året etter - i alle fall ikke på én og samme båt. I den grad 
fiskerne ikke fikk dekket sine behov med de kvotebegrensninger som 1990- 
reguleringene medførte, måtte de fiske på flere båter. Dersom fiskerne fisket på 
flere båter, f.eks. i et par egne lettbåter i tillegg til sjarken, kan dette forklare 
noe av antallsøkningen i de lavere fangstgruppene. Fiskere som fanget store 
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fangster forflyttet seg nedover i fangstkategorier. Det er imidlertid også 
sannsynlig å forklare antallsøkningen med det forhold at introduksjon av 
kvoterettigheter blir betraktet som et gode det blir om å gjøre å tilegne seg og at 
det slik stimulerer til inngang i den ‘åpne’ gruppe II-kategorien (Copes 1986, 
Hersoug og Hoel 1991, Mikalsen 1984).

Som for spørsmålet om endringer i antall fiskere må en også anvende andre år 
enn innføringsøyeblikket for å få fram kunnskap om endringer i fangstmønstre. 
For å se om det på sikt oppstod endringer, må en velge år hvor en kan anta at 
situasjonen har stabilisert seg. Hva naturressurshøsting angår er det generelt 
vanskelig å snakke om stabile år. Hva 1990-tallet angår er det spesielt vanskelig 
ettersom reguleringene ble endret fra år til år. Jeg velger imidlertid også her 
årene 1984 og 1994. Som tidligere nevnt er fangstene i 1994 igjen store og så 
store at de lar seg sammenligne med data fra fritt-fiske-årene. Totalfangstene for 
sjarkflåten disse to årene var like store, ca. 80 000 tonn.

Endringer 1984-1994
I framstillingen av endringer skiller jeg sjark- og småbåtflåten i to grupper, over 
og under 9 meter. Grovt sett kan dette skillet sies å dele båtene i ‘større’ og 
‘mindre’ sjarker. Jeg har tidligere advart mot det å anvende begrepet 
gjennomsnitt i beskrivelsen av sjarkfisket. Det å snakke om sjarkflåten på denne 
måten skjuler det som først og fremst karakteriserer flåten, nemlig variasjon. 
Men nettopp variasjon er det som står for fall i 1990-årene. Det å skille på 
denne måten får fram dette. Samtidig framstår to andre karakteristiske trekk: 
Det ene en stor antallsreduksjon for båter mindre enn 9 meter, og det andre en 
innsatsøkning karakteristisk for større båter. Jeg skal behandle 
antallsreduksjonen først.

Figur 8 viser en antallsreduksjon blant de minste båtene på ca. 20 %. 
Reduksjonen kan nesten utelukkende tilskrives båter som fangster mindre enn 
10 tonn. Reduksjonen tilsvarer også omtrent hele antallsreduksjonen i perioden 
1984-1994, antallet blant de øvrige båtene er med andre ord omtrent uendret. 
Dette gir anledning til å komme tilbake til spørsmålet om desimeringer av 
‘fiskerbestanden’. Spørsmålet er om og hvordan en kan knytte denne 
antallsendringen til reguleringene. En umiddelbar årsak til at det er rimelig å 
anta en sammenheng mellom reduksjonen og reguleringene, er at det nye 
reguleringssystemet ga få rettigheter til de som fanget lite. En kan derfor anta at 
denne figuren synliggjør noe av det jeg overfor kalte ‘usynlig’ utestengning av 
fiskere, dvs. fiskere som av ulike årsaker ikke kvalifiserte seg i 
kvalifiseringsperioden 1987-1989, og som videre ikke vurderer 1990-tallets 
muligheter som gruppe II-fiskere som så gunstige at de har startet opp igjen.
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Dersom høy alder og generelt endrete arbeidsmuligheter skulle forklare 
antallsreduksjonen, skulle vi anta at reduksjonen også gjorde seg gjeldende i 
andre fangstkategorier enn de som fisker mindre enn 10 tonn.

Figur 8: Endring i fangstmønster i tiårsperioden 1984-1994 for båter mindre enn 9 meter i 
Troms og Finnmark.

Figuren viser også at det blir færre som fanger mye. Antallet som fanger mer 
enn 20 tonn reduseres med 55 %. I 1994 har båter mindre enn 7 meter fått ca. 8 
tonn i fartøykvote, mens båtene i de to neste metersintervallene får henholdsvis 
14 og 16 tonn. Det er derfor rimelig med en konsentrasjon i innsats i de to første 
søylene i figuren. Det at det også finnes noen fiskere i høyere fangstkategorier, 
forklares med at de tildelte kvotene ikke er det øverste taket på det en kan fiske 
dette året. Som jeg var inne på deltok fartøykvotebåtene i et 
maksimalkvotefiske deler av dette året. Fiskere i de øverste fangstgruppene har 
sannsynligvis gjort nytte av denne muligheten til å fange mer torsk.

Figur 8 illustrerer, som figur 7 gjorde det, at intensjonene i reguleringssystemet 
ivaretas. Det blir færre som fanger lite, det blir færre som fanger mye. Den 
endring som reguleringene representerer er derfor en konsentrasjon av innsats 
knyttet til båtstørrelser og kvoter. Dersom en sammenligner denne nye 
tilpasning med det driftsmønster som figurene i kapittel seks viste, ser en at 
flåten har endret driftsmønster fra å være heterogent sammensatt med noen 
lavtfangende og noen høytfangende til å framvise et mer homogent 
driftsmønster der innsatsen er konsentrert rundt en kvote tilknyttet båtstørrelse.

Dette kommer særlig til uttrykk når vi ser på endringene i tilpasningene blant de 
større sjarkene. Figur 9 viser, som for de minste båtenes vedkommede, et frafall 
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av båter i den laveste fangstkategorien. Båter større enn 9 meter har fått 
fartøykvoter i størrelsesorden 20-40 tonn. Selv maksimalkvotene er store, 15-20 
tonn. En reduksjon i den laveste fangstkategorien er derfor rimelig å forvente. 
Det samme er reduksjonen blant høytfangende. Innsatsen blant de større båtene 
er konsentrert rundt kvota.

Figur 9: Endring i fangstmønster i tiårsperioden 1984-1994 for båter i størrelse 9-12,9 meter i 
Troms og Finnmark.

Figur 9 viser så langt de samme tendenser som tidligere figurer. Den viser 
imidlertid noe mer. Figuren viser at antallet i den romslige 
middelfangstkategorien nesten fordobles i perioden. Dette er ikke ny 
tilstrømming. I perioden 1984 til 1994 er antallet ikke økt, men i stedet sunket 
med 10 %. Denne antallsreduksjonen finner en ikke jevnt fordelt på de ulike 
fangstgruppene. I stedet finner en at den høyeste og den laveste fangstgruppa er 
redusert, mens antallet i middelfangstkategorien altså er fordoblet. Økningen i 
denne fangstkategorien illustrerer derfor en nettobevegelse innad i gruppa. 
Økningen viser videre at det er flere som har høy innsats i 1994 enn det var i 
1984. Reguleringene har bidratt til en innsatsøkning.

Tendensen i figur 9 er ikke et enslig tilfelle. Dersom en sammenligner andre år 
på 1980-tallet finner en ingen slike utslagsgivende sprang i innsatsen. I alle 
årene fram til 1987 har sjarkene det samme fangstmønster. Variasjonene 
mellom årene innbyrdes på 1980-tallet er kun små justeringer. Variasjonene 
mellom andre år på 1980- og 1990-tallet er derimot av samme type som figur 9 
viser til. Økningen i innsats i figur 9 er derfor typisk for sammenligningen 
mellom konkurransefiskeårene på 1980-tallet og de regulerte årene på 1990- 
tallet.
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En innsatsøkning kan på sett og vis forventes ved introduksjonen av et formelt 
rettighetssystem som 1990-reguleringene. Jeg var inne på at det blir viktig å 
være blant de tilgodesette når det introduseres formelle rettighetskategorier. Det 
blir om å gjøre å komme innenfor grensene av kategorien og holde seg der. Det 
er rimelig å forvente at fiskerne øker innsatsen for å sikre sine rettigheter. Ved å 
sette minstekrav til rettighetshaverne gis det allerede i innføringsøyeblikket 
signaler om at en må fiske dersom en skal få være med videre. Det er innsats i 
fisket som gir rettigheter. Med det er det nærliggende å frykte at en mister 
rettigheter dersom en ikke fisker kvota. For fisket fra og med 1994 blir et 
formelt minstekrav også introdusert. Det gis retningslinjer der de som ikke har 
fisket minst 40 % av kvota for 1993 ikke får fartøykvote for dette året.

De fortellinger fiskerne gir om fisket på 1990-tallet, forklarer innsatsøkningen 
etter linjene i ressonnementet ovenfor. Fiskerne snakket om viktigheten av å 
fiske kvota lenge før det ble et formelt krav. Dels kan dette forklares med 
utryggheten som nevnt ovenfor. Men det må også forklares med de uformelt 
pålagte og selvpålagte kravene til iherdighet. Det gikk ære, ikke bare i å fiske, 
men også i det å være raskt ferdig med kvota. Fartøykvotene var lave de første 
årene. En del av båtene i Troms-havet hadde tidligere fisket over 100 tonn om 
vinteren. I 1990 måtte de nøye seg med 23. Ved godt fiske på 3 tonn i sjøværet, 
er det fort gjort å fange 23 tonn. Fiskerne klaget over at deres mulighet til ei god 
årsinntekt var unnagjort på få dager. De sammenlignet seg med andre arbeidere: 
Hvilke andre yrkesgrupper ville godtatt et inntektskutt på 75 %, noe 
reduksjonen fra 100 til 23 tonn representerte?

Samtidig som kvota kunne fanges på rekordtid, utviklet det seg en type 
konkurranse om å fange kvota fort. De første årene ble uttalelsene om at en 
hadde brukt 13 eller 17 dager på årsinntekta anvendt som illustrasjon på det 
ubegripelige ved situasjonen. I senere år, når kvotene ble større, holdt 
konkurransen seg, og det ble viktig å fange den fort. Fiskerne skyndte seg med 
kvotefangstinga. En fisket ikke lenger bare fisk, en fisket kvoter.

Innsatsendringen i fig 9 viser denne samlingen i innsats rundt en kvote. Det er 
fartøykvotas størrelse som samler og endrer fangstmønsteret i forhold til på 
1980-tallet. Figuren illustrerer derfor det forhold at reguleringene har bidratt til 
en utvikling der folk som den ivrige Johan og den tidvis ivrige Otto får 
rettigheter og kvoter i innføringsøyeblikket, og at Johans situasjon er rimelig 
uendret, mens Otto kanskje må legge av seg sin tidvise innsats og fiske oftere. 
Den illustrerer også at Nils som ventet til sønnen gikk i barnehagen, ikke har de 
samme muligheter til å hente inntekter fra fisket. Nils fisket lite. Hva enten han 
fisket for lite til å få fartøykvote eller akkurat berget seg over den magiske 
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grensen, er det sannsynlige resultatet i begge tilfeller en innsatsøkning for hans 
vedkommende. Dersom han fikk fartøykvote var den antagelig større enn han 
hadde behov for, slik at han måtte streve for å fiske 40 % av den. Dersom han 
havnet i gruppe II fisker han i konkurranse med andre om kvota og må skynde 
seg før de tar den. Ettersom Nils bor i Finnmark er han imidlertid mer heldig 
stilt enn sine kolleger i Sør-Troms og resten av landet. Som jeg viste til kan en 
fiske en garantert andel av maksimalkvota i Nord-Troms og Finnmark. Dersom 
denne er stor nok til å dekke Nils behov, noe den kan være i år hvor kvotene er 
romslige, trenger han ikke å øke innsatsen. Han vet imidlertid at båtkvotene har 
vært så lave som 2,5 tonn, og han vet at de iherdige ble belønnet i 
krisesituasjonen. Dersom han ønsker å fortsette i fisket er det tenkelig at han 
nytter de muligheter han har til å sikre seg en slik posisjon for framtida. Nils vil 
antagelig øke innsatsen. De formelle reguleringene inneholder med andre ord 
sterke stimulanser som ensretter fisket til fiskere som er i aktivitet i torskefisket 
flere dager i året enn mange var det på 1980-tallet.

Alene eksistensen av kvoter er ikke det eneste som forklarer innsatsøkningen. 
Noe må også forklares med måten kvotene ble utdelt på. Ved årets begynnelse 
fikk fiskerne en gitt fartøykvote. Samtidig visste de at der skulle tildeles mer i 
nye tildelingsrunder senere på året, og at forutsetningen for å få mer var at en 
hadde fisket den kvote en fikk i første tildelingsrunde. Når restkvota også ble 
tildelt som maksimalkvote, måtte fiskerne være klar til tildelingsdatoen. 
Maksimalkvote - eller som fiskerne så treffende kalte det - «kappfiskekvota» 
inviterte til at fiskerne skyndte seg med fisket i store deler av året. En del 
skyndte seg ikke nok. Noen fiskere fortalte om «bomturer» til Finnmarkskysten 
- vel framme på Varanger var avsetningen oppfisket.

En annen årsak til innsatsøkning er tilsvarende, men har å gjøre med det 
fiskerne snart kalte «bifangstfisket». Forutsatt at en var ferdig med kvota, kunne 
en fiske torsk som bifangst. Bifangstprosenten var høy -, 45 % - og ble sett som 
en viktig mulighet til å fange den inntektsbringende torsken. Mange fisket 
direkte etter torsken og gikk rundt og lette etter andre ressurser de kunne kalle 
‘hovedfangsf.

Det at kvotene ble utdelte på denne måten preget fisket til aktørtyper som 
Johan, Otto og Nils ovenfor. Aktørtyper som Johan og Otto klarte seg ikke med 
det selve fartøykvota kunne innbringe og måtte være klar til tildelingsdatoene. 
Aktørtyper som Nils klarte seg økonomisk med selve kvota, de klarte også 
iherdighetskravene vis-å-vis kamerater. Det som gjorde at de likevel fisket som 
bare det, var frykten for ikke å mestre de nye kravene til rettighetsbærerne i 
fisket.
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Hardin og sjarkfisket
Jeg knyttet noen høstingsbegrensninger til 1980-tallets fiske. I stedet for å nytte 
sjarkens tekniske fangstkapasitet fullt ut, anvendte fiskeren sjarken som et 
redskap til å fange den fisk han hadde behov for. Hva han hadde behov for ble 
dels bestemt av husholdet, og dels av iherdighetskrav utformet av fiskerne i 
fellesskap. Jeg kalte dette innsatsreguleringer og viste til fangstdempende 
forhold knyttet til at ulike fiskeres behov varierte. Den tekniske kapasiteten ble 
nyttet som fiskerne fant det optimalt, og ikke innsatt for å gi maksimalt med 
fisk. Jeg diskuterte også adgangsreguleringer knyttet til fiskernes 
‘trafikkregulering’. Fiskerne samlet seg ikke de steder fisken var til enhver tid. I 
stedet fisket de i lokale områder, der tida for fisket ble bestemt av lokale innsig 
og lokale ressurser. Fisket kunne beskrives med ‘fordelingsregler’ som regulerte 
kjentes muligheter og ‘eksklusjonsregler’ som regulerte ukjentes. Jeg drøftet 
også fangstdempende virkninger knyttet til disse forholdene, og fant at de var 
mindre enn for innsatsreguleringene, men at det likevel var relevant å snakke 
om slike virkninger.

På 1990-tallet introduseres formelle reguleringer som medfører direkte og 
indirekte pålegg om å fiske. I møtet mellom det formelle og det uformelle 
reguleringssystemet skjer det viktige endringer i det jeg har kalt 
høstingsdempende trekk ved sjarkfisket. Reguleringene er det Hardin-skolen 
etterspør, en statlig kontroll med ressurshøstingen. Hendingene på 1990-tallet 
gir derfor anledning til å kommentere hvordan den norske implementeringen av 
Hardin-skolens teorier har virket. Jeg vil hevde at de på ulike måter direkte 
vanskeliggjør en videreføring av de høstingsdempende mekanismer jeg mente 
karakteriserte 1980-tallets fiske.

Innsatsreguleringer endres
I juksafisket ved Finnmarkskysten sesongen 1984 stod en fisker en dag ovenfor 
beslutningen om å fiske eller ikke en lørdag. Han hadde stort sett fisket alle 
lørdagene hittil i sesongen, og han syntes han fortjente en fridag. Fisket hadde 
ikke vært det beste ute ved kysten den siste tida. Han vurderte å gå innover 
fjorden. Noen hadde gjort det dagen før og fått ‘gode markeringer’ på loddet. 
Kanskje fridagen kunne tas i form av det han snakket om som ‘et rolig sjøvær 
på fjorden’. Han endte opp med en fridag tilbrakt på land. Han spiste en god 
middag og hadde mange og lange samtaler med andre fiskere som også nyttet 
lørdagen slik. Om ettermiddagen viste det seg at en fisker som ikke hadde tatt 
fri, men som nettopp hadde fisket inne på fjorden, hadde dratt 1500 kilo torsk. 
Jeg konfronterte fiskeren med at dette var et betydelig tap i form av fisk han 
hadde gått glipp av. Fridagen ble en kostbar fornøyelse. Fiskeren svarte:
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«Sånn kan man ikkje tenke. Hvis æ sku tenke sånn så blei æ jo og slite mæ 
helt ut. Æ får de kiloan seinar.»

Sitatet viser til en form for ‘makelighet’ vis-å-vis innsats i fisket. Denne 
‘makeligheten’ kan ikke knyttes til latskap. Fiskeren hadde vært i arbeid mange 
lørdager før fridagen. ‘Makeligheten’ er i stedet knyttet til noen systemiske 
trekk ved fisket. Det har den karakter at muligheten til å tjene nærmere 10 000 
kroner kan passere. ‘Kan passere’ er imidlertid et galt uttrykk. Fiskeren tenker 
nemlig ikke på de 10 000 kronene som en passert mulighet. Han er i stedet 
opptatt av å realisere noen andre verdier, og i ressurshøstingssystemer der båten 
kun fanger fisk når han selv står om bord, gir dette seg utslag i at noe fisk ikke 
fanges.

Ressursvirkningene av denne type handlinger diskuterte jeg i kapittel seks. Jeg 
konstaterte der at det at en eller flere ikke fisker 1500 kilo en viss lørdag ikke 
har stor betydning for torskebestanden. Det som imidlertid betyr noe er at 
mange stimuleres til å la være med fridager på 1990-tallet. I dag kan en snu 
fiskerens ord på hodet. I dag kan en ‘ikke tenke’ som fiskeren. Muligheten til å 
‘få de kiloan seinar’ er endret. I et konkurransekvotefiske handler det om å fiske 
før de andre gjør det. ‘Kappfiskekvota’ setter med andre ord Hardins forståelse 
av fisket i system. Her introduseres insentiver som gjør en slik fridag til tapt 
fortjeneste.

Fiskerne konkurrerte med hverandre også tidligere. Imidlertid konkurrerte de da 
om å få mest, og om å levere de største fangstene. Dette er en annen 
konkurranse enn den som oppstår på 1990-tallet: Nå handler det om at det en 
ikke fisker i dag kan tas av noen andre slik at en ikke kan fiske det i morgen. 
Dette er en av de viktige nye stimulansene i de formelle reguleringene, 
stimulanser som ikke er viktige fordi ‘makeligheten’ hadde så store 
ressursvirkninger, men fordi mangelen på ‘makelighet’ har det.

Fisket endrer karakter med de formelle reguleringene. Det må bl.a. drives med 
større kostnader. En må være i aktivitet enten fisken er der eller ikke. Den kan 
jo dukke opp, og er en selv langt unna, kan naboen komme til å ta alt. Fiskerne 
stimuleres til å gå dit fisken er, eller forventes å være, når datoene for tildeling 
av kvotetillegg eller åpninger i bifangstfisket forestår. Fiskerne samles på 
Tysfjorden før jul og de samles utenfor Finnmark tidlig om høsten. De samles 
flere ganger i Finnmarkfisket. Først samles de i juksafisket, dernest i et 
høstfiske ved nye tildelingsrunder. En fisker oppsummerer situasjonen slik:

«Neida, der e så mye galskap, der e folk som sett å styre som ikke 
forstår, absolutt ingenting, æ mene dem e helt på jordet når dem 
kjøre ut en sånn, du måtte ta 40 prosent av båtkvota, minimum, så 
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meste du båtkvota, det kom dem med, dermed så måtte samtlige 
båta gå ut på Finnmarka og f eske, dem va nøydd, og ta den 40 
prosenten, dem hadde ikke fesk hjemme, måtte dem på Finnmarka 
og f eske minimum 40 prosent av kv ota, før å berge båtkvota i det 
hele tatt, og dermed så tapte de, Tromsebåtan dem tapte 200 000 
krona kv ær på rognkjeksfeske, så dem kunne ha logge hjemme den 
tida og f eska rognkjeks.»

Sitatet vitner om et endret beskatningsmønster av lokale ressurser, noe jeg 
kommer tilbake til. Det jeg retter lys mot her er endringer i innsatsforholdene. 
Det å være i aktivitet koster arbeid. Det koster også kapital. Fisket fordyres ved 
økte gangavstander og ved innsetting av mer arbeid. Det fordyres ved at en ikke 
lenger kan fiske det en tidligere fant fornuftig. En må fiske torsk mens det er 
kvote til det.

Det er også en rekke andre faktorer som bidrar til at fisket blir dyrere. De 
viktige innsatsbegrensningene i det uformelle reguleringssystemet knyttet jeg til 
at fisket kunne utøves kostnadstilpasset. Med dette mener jeg at fiskeren på den 
ene side kunne fiske lite fordi kostnadene var lave. På den andre side kunne han 
fiske lite fordi han kunne holde kostnadene lave. De økte kostnadene som følger 
med de nye reguleringene kan fiskeren gjøre lite med.

Et slikt kostnadsforhold er at fiskeren ikke lenger kan satse på garnfisket og ta 
hovedtyngden av sin inntekt her. For en del fiskere er kvotene for små til å 
dekke deres behov i garnfisket. De må derfor fiske kvota, så fiske annet eller 
vente på ny tildelingsrunde, så rigge seg til for et nytt torskefiske, enten i form 
av bifangstfiske eller i form av konkurransekvotefiske, hva som nå kommer 
først.

Noe annet som øker kostnadene er at kvoter er knyttet til båtstørrelser. Den 
karriereavhengige investeringsstrategien vanskeliggjøres. Som nybegynner kan 
en ikke starte på en billig og liten båt og så arbeide seg egenkapital før en 
investerer i en bedre sjark. En må ha full utrustning med det samme for å være 
like konkurransedyktig som de andre. ‘Inngangsbilletten’ høynes både ved 
utrustningen og ved kvoteprisen for båten. I tillegg høynes den ved at skal en 
først inn i fisket må en kjøpe en stor båt. En liten kvote er ikke til å leve med for 
en som starter fisket. Reguleringene har med andre ord snudd et 
kostnadsforhold på hodet: Det var nettopp den lille båten som var til å leve med 
for en nybegynner tidligere.

Adgangen til gruppe II er billigere, men som diskutert er dette en usikker 
posisjon. Så lenge totalkvota er stor er det mulig å hente inntekter fra en slik 
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posisjon. Gruppe II gir imidlertid så stor usikkerhet at det i liten grad stimulerer 
til inngang i fisket. Jeg viste tidligere til en karriereavhengig innsats som er med 
på å trygge driften. Fangstmulighetene i gruppe II gir lite rom for denne type 
trygghetsarbeid. Gruppe II er først og fremst levebrødet til den som allerede har 
en båt, og helst en virksomhet ved siden av.

De nye reguleringene stimulerer også til en omlegging i redskapsbruken. 
Passive redskaper er billige sammenlignet med aktive. Deres fangstdempende 
virkning kan knyttes til flere forhold. Ett er at de lave investeringene gir lite 
gjeld som skal betales med fangster av fisk. Noe annet er at passive redskap 
som gam er territorielle og bidrar til opprettholdelsen av det 
organisasjonsmønster jeg beskrev som viktig for adgangsreglenes 
ressursdempende virkning. Et tredje forhold er knyttet til deres fangstevne. 
Fangstevnen blir nå av enkelte fiskere ansett som et problem. Erfaringene med 
ikke å få nok av konkurransekvotefisket i 1994, eller ikke være ferdig med 
kvota i tide til å delta, gjorde at enkelte anskaffet seg snurrevad. Andre snakket 
om at det måtte åpnes for at sjarkene kunne anvende trål. Med 
konkurransekvotefisket stimuleres det derfor direkte til en omlegging i 
vesentlige ressursbegrensende trekk ved sjarkfisket. Foreløpig er det ikke 
mange av de jeg har snakket med som har gått til disse tiltakene. Det snakkes 
om dem i stedet. Samtalene og entreprenørarbeidet viser imidlertid at de 
formelle reguleringene innehar sentrale drivkrefter med potensialer til å endre 
tidligere ressursbegrensende trekk i sjarkfisket. De formelle reguleringene sliter 
i de uformelle innsatsbegrensningene som karakteriserte fisket på 1980-tallet. 
De ikke bare sliter, en kan si at introduksjonen av formelle reguleringer direkte 
stimulerer til et fiske med potensialer til ‘tragiske ressurstilpasninger’ ved at de 
formelle reguleringene tvinger fram aktørtyper som fisker til enhver tid.

Adgangsreguleringer endres
Med stimulansene som tvinger fram særlige aktørtyper, følger også at de 
adgangsreguleringer som sjarkfisket var omfattet av står under press. 
Introduksjonen av høstkvoter stimulerte til høstfiske og større mobilitet. Mens 
jeg tidligere beskrev det som mer lønnsomt å vente hjemme enn å få en dårlig 
posisjon på et fiskefelt som fremmed i andres kjente farvann, endres dette 
forholdet på 1990-tallet. Det lønner seg ikke å vente hjemme dersom det er 
maksimalkvoter i fisket. En fisker bedre som ukjent fremmed borte, enn en gjør 
dersom kvota blir tatt mens en venter.

Det at fiskerne stimuleres til å reise rundt og fiske, bidrar til at fisket løsrives fra 
én lokalitet. I stedet blir fiskerne avhengige av flere lokaliteter som 
fiskeområder. De nye høsttildelingene samler innsatsen på steder hvor det er 
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fisk til akkurat den tid kvota slippes. Lokale trafikkregler endres ikke over 
natta, men de territorielle reglene står under større press enn tidligere. Slik jeg 
beskrev endringer i det uformelle regelverket er de knyttet til at mange står i 
samme situasjon og har behov for endringer i regelverket. Den nye situasjonen 
førte til at mange fikk nye behov. De har ikke bare fått nye behov. De har også 
fått nye retter og forpliktelser. Det å fiske kvota er en forpliktelse, det å kunne 
gjøre det en rett. Når mange har behov for å gå andre steder, fører det til et press 
som ikke håndteres i det uformelle regelverket.

Også lokalt er det skapt stimulanser som sliter i de uformelle 
adgangsreguleringene. Reglene som knytter fiskemuligheter til båtlengde fører 
til visse endringer. Tidligere kunne fiskeren i en liten båt ha større rettigheter 
enn fiskeren i en stor fordi fiskeren i den lille båten tedde seg bedre eller hadde 
mer erfaring enn fiskeren i den store. Nå er kvota en rettighet som fristiller 
fisket fra slike sosiale forhold. Uformelle rettighetsbærere i små båter kan ikke 
bruke det lokale området like lenge som før. De må på land når kvota er fanget. 
Det nytter lite med rettigheter lokalt når en ikke kan anvende dem. Andre som 
har en større båt, og som kanskje ikke hadde de samme lokale rettighetene, får 
nå nye muligheter. De har formelt fått noen rettigheter til å anvende det lokale 
området lengre ettersom de har en større kvote.

Ressursvirkninger av de nye reguleringene
Spørsmålet er så hvordan de nye stimulansene til å fiske slår ut i 
ressurssammenheng. Ettersom reguleringene legger et tak på totalinnsatsen, er 
dette den nye begrensningen. Det fiskes det som skal fiskes. Riktignok har 
kvotene ført til at sjarkflåten ikke klarer ta sin avsatte del. Men den fiskes 
likevel. Den fiskes ikke ved at maksimalkvotefiskere som har vært uheldige og 
ikke fått en tilstrekkelig del av kvota får nyte godt av det ufiskete 
‘sjarkkvantum’ ved neste års fiske. En kunne tenke seg at den torsk som 
overlevde alle redskapene til desember det ene året, kunne fanges i fjordene i 
mars det andre. Men skillet er skarpt mellom 31.12 og 1.1. Totalkvota skal opp 
innen nyttårshopprennet går av stabelen, og det sjarkflåten ikke klarer å ta, 
refordeles. Først får den større kystflåten adgang til ‘sjarkkvota’. Det de så ikke 
klarer av med, får trålerne de siste ukene før jul.

Selv om en ikke kan sammenligne ressursvirkninger mellom fritt og regulert 
fiske, er det interessant å merke seg at i det regulerte fisket i 1994 fanger 
sjarkene det samme som i det ‘frie fisket’ i 1984. Det er også færre fiskere som 
deltar i 1994. Fiskerne fanger altså i snitt mer enn før. En vet ikke om dette 
hadde vært situasjonen også uten 1990-reguleringene. En kan spørre hva en 
generelt forbedret fangstevne i tiårsperioden betyr for utviklingen i kapasitet.
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Det er ingen store teknologiske nyvinninger på 1980-tallet, men en viss 
forbedret fangstevne kan en kanskje påregne. Satelittnavigatorer kom for alvor 
på denne tida, og disse forenkler arbeidet noe. En kan også spørre hva 
tilgjengelighet betyr for fangstmuligheter i disse to årene. Det er kanskje lettere 
å fange fisk i 1994 enn i 1984. Det er interessant at færre fiskere fisker det 
samme som tidligere. En kan diskutere økologiske og tekniske forklaringer. Det 
mest interessante er imidlertid at de formelle reguleringene som bestemmer 
1994-fangstenes størrelse representerer nye stimulanser i fisket. De stimulerer 
til teknisk utvikling og mer innsats i fisket. De gir på den ene siden et økt press 
på fisken generelt, og på den andre siden representerer de en omfordeling av 
ressurser innad i sjark- og småbåtgruppa.

Det økte fiskepress er ikke bare interessant fordi det representerer et generelt og 
annerledes press på naturressursene. Det betyr også en endring i biologiske 
beskatningsmønstre. Mens det tidligere kun var særlig gjeldsavhengige eller 
fiskere som av andre årsaker hadde store behov som utviste innsats i tidene 
utenom de viktige sesongene, samles fiskerne nå også i mer fiskefattige tider. 
Det betyr at det er mange fiskere som jager etter lite fisk. De jager etter torsk og 
de jager etter andre ressurser.

Nyere biologisk forskning viser at den torsk som utgjør hovedmengden ved 
kysten om høsten er kysttorsk (Eliassen et al. 1993, 1994). Beregningene som 
forskerne har utført viser ca. 200 000 tonn kysttorsk og 50 000 tonn norsk- 
arktisk torsk i området fra den russiske grense og til 62 graden (ICES 1994). 
Fangstene i samme tidsrom dels anslås og dels beregnes til 50 000 tonn. 
Dersom kysttorsken består av ulike bestander er det biologiske grunner til å 
være mer bestandsspesifikke med forvaltningen. I intervju med fiskere i 
Finnmark om lokale gytefelt for kysttorsk, forteller fiskerne om 34 eksisterende 
gytefelt, og 10 felt hvor det tidligere foregikk gyting, men hvor hardt fiske på 
1970-tallet førte til at fisken forsvant fra feltene (Maurstad og Sundet 1997). 
Fiskerne tilskriver forsvinningen en nedfisking som følge av for sterk bruk av 
snurrevadteknologi på feltene. Siden 1970-tallet er det introdusert en rekke 
reguleringer på fiske med aktive redskaper i fjordene i gytetida. Spørsmålet er 
om de er tilstrekkelige. Spørsmålet forsterkes ved at det på 1990-tallet er 
introdusert nye drivkrefter i kystfisket. Kvotetildelinger på særlige tidspunkt gir 
en ekstra belastning på kysttorskbestandene. Mens det tidligere alene var den 
norsk-arktiske som tok trykket i gytetida, samles flåten i dag på tider og fjorder 
hvor en kan anta at det alene er kysttorsken som fiskes. Ansamlingen av fiskere 
i et høstfiske på kysttorsk gjør at noen fiskere spør seg hva dette kan bety for 
denne ressursen. Mens den tidligere var underlagt lokale fiskeres aktivitet, kan 
den samling av fiskere som kvoter og tildelings-tidspunkt stimulerer til, komme 
til å endre beskatningsmønsteret.
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Ansamlingen av fiskere i bifangstfisket er et annet trekk som kan endre 
beskatningsmønstre. Flere enn før deltar, av samme årsaker som beskrevet 
tidligere; en generell stimulans til å fiske mer er introdusert. Garnfisket i 
gytetida kan ikke lenger være ansvarlig for inntektene. Bifangstressurser som 
sei, hyse og uer, etc. er alle forvaltet som torsken i den forstand at de ses som 
nasjonale bestander. Nye beskatningsmønstre framtvunget av endringer i 
kystflåtens drift kan bety et endret press og gi behov for nye forvaltningsråd for 
disse bestandene. Et eksempel på en slik ressurs er rognkjeksen. En rekke båter 
fra fjern og nær kom nordover for å fiske rognkjeks de første årene da 
torskekvotene var lave. Endringen i beskatningen av denne ressursen ‘ble 
oppdaget’. Lokale fiskere uttrykte bekymring for rognkjeksen og en del 
formelle reguleringer ble iverksatt for å beskytte den (Eikeland 1997).

En annen type endring i beskatningsmønstre - slik de framstår i fangststatistikk 
- følger direkte av introduksjonen av kvoter. Innsatsen i sjarkfisket hadde på 
1980-tallet en karakter som begrenset innsatsen på ungfisk. De samme 
stimulansene ligger i kvotesystemet. Stor fisk er best betalt. Det er om å gjøre å 
få mest mulig inntekt av kvota, og en skulle derfor tro at søket etter stor fisk var 
forsterket. Det som imidlertid er et nytt trekk i fisket på 1990-tallet er at små 
fisk gir direkte ulønnsomhet. Stor fisk er bedre betalt enn små fisk. I og med at 
den små fisken en nå fanger regnes av kvota, kan det lønne seg å kaste den for å 
erstatte den med samme antall kilo stor fisk, noe som gir mer penger i potten. 
Ett problem ved dette er de økologiske aspektene ved utkast av småfisk. Noe 
annet er de moralske og kriminaliserende sidene. Et tredje forhold er at 
utkastproblematikk og endrete beskatningsmønstre øker usikkerheten i de 
biologiske beregningene av bestandene. Biologene tar utgangspunkt i 
fangststatistikk når de beregner bestandsstørrelser. Gitt utkastproblemer må 
biologene i tillegg til å estimere marine parametre, også vurdere forhold av 
sosial natur. I beregningene er historiske data også sentrale. De endringer som 
skyldes at fiskerne fanger andre størrelsesgrupper framstår i fangststatistikken 
som om de er av biologisk natur. Her virker bestanden til å bestå av store 
individer. Dette kompliserer beregningene ytterligere.

Slike uheldige resultat av at fiskerne nytter de markeds- og ‘reguleringsmessig’ 
gode ressursene, er allmenne problem i regulerte fiskerier (Copes 1986). 
Reguleringer må håndheves ved kontroll, og det må opprettes kontrollinstanser. 
Kontroll med utkast er vanskelig å gjennomføre. Det krever nærmest 
observatører som patruljerer fiskedekket eller fabrikken om bord i en vaktskifte- 
ordning. Slike patruljer var ikke nødvendige i sjarkfisket tidligere. Om fisken 
var så dårlig at den ikke egnet seg som menneskefor, kunne den likevel leveres
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til dyrefor. Pris fikk den, og den ble ikke regnet av noen kvote, så den ble brakt 
i land.

‘Troll i ord’?
Sjarkfiskemes høstingsmønstre ble i fritt-fiske-situasjonen organisert som 
fiskerne fant det viktig og riktig. De nye rammene på 1990-tallet stimulerer til 
andre handlinger. Som fiskerne forteller, og som figurene over fangstendringer 
illustrerer, følger viktige drivkrefter i kjølvannet av reguleringene. Med det kan 
en spørre: Går det ‘troll-i-ord’ ? Skapes forutsetningene for tragiske tilpasninger 
med de nye reguleringene?

De nye reglene endrer adgangsorganiseringen. Det skapes et press på lokale 
områder. Reguleringene er basert på prinsippet om ‘allemannsrett’ (Ørebech 
1991). I utgangspunktet har alle norske borgere rett til å ha fiske som levebrød. 
Det knyttes noen kriterier til kategorien ‘fisker’. Kriteriene avgrenser mengden 
fiskere, men de utformes på måter en mener ivaretar hensynet om alles like rett 
til å komme inn i kategorien. Det settes økonomiske krav til hva en skal yte i 
fangstsammenheng for å være fisker av henholdsvis gruppe I- eller Il-standard. 
I det ‘allmenningsrettslige’ system som det uformelt regulerte fisket kan 
betegnes som, er rettighetskategoriene mer komplekse. Adgangen er gitt ved 
økonomiske kriterier også her, men i tillegg må en ha noen sosiale ferdigheter. 
En må te seg i henhold til noen nærmere definerte krav om fiskerrollen. Videre 
innvirker stedstilhørighet. Det er særlig det siste revisjonistlitteraturen har 
vektlagt som opposisjon mot Hardins framstilling av problemer i formelt 
uregulerte fiskerier. Det interessante med 1990-reguleringene er at de virker til 
å fristille fisket fra de uformelle reguleringene. Stedstilhørighet og sosiale 
ferdigheter har ingen betydning for adgangen til gruppe I og II. De formelle 
reguleringene er ikke bare løsrevet slike forhold. De stimulerer også til 
handlinger som bryter med de uformelle reguleringene omkring bruk. En kan 
fristes til å si at på tross av strenge begrensninger på antallet fiskere, er det i dag 
et friere fiske på havet enn det var tidligere. Adgangen inn er lukket, men de 
som er igjen stimuleres til å følge fisken i større grad. Dette betyr at de bør 
opptre som ‘tilstrømmende aktører’, dvs. som det problem Hardin lanserer i 
uregulert høsting. Revisjonistene har påpekt at dette er en av forutsetningene for 
at slik ressurshøsting skal ha ‘tragiske’ resultat, og denne forutsetningen bringes 
inn med de formelle reguleringene.

Også forutsetningen om aktører som ikke er underlagt andre begrensninger enn 
et imperativ om å fiske jamnt og trutt kan sies å være mer til stede i 1990-tallets 
fiske enn i 1980-tallets. Fiskerne er opptatt av å fiske på en ganske annen måte 
enn tidligere. De må ha kvota om bord. Den nye aktøren kan ikke lenger la 
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personlige inntektsorienterte beveggrunner styre driften. Det er formelle tak 
som bestemmer innsats. Han settes også inn i en konkurranse med andre om 
maksimalkvota, en konkurranse som er annerledes enn den han tidligere deltok 
i. Nå er det konkurranse om begrensede ressurser. Han har derfor større grunn 
til å maksimere på bekostning av fellesskapet.

Med det er Hardins to viktige forutsetninger for tragiske ressurstilpasninger i 
ferd med å realiseres i praksis. De formelle reguleringene gir klare reguleringer 
av adgang til fisket, altså nettopp den kontroll Hardin etterspør, og med 
tilstrekkelig kontroll skulle overfiskeproblemer kunne håndteres. Men det 
paradoksale er at drivkreftene for tragiske tilpasninger er mer til stede på 1990- 
tallet enn de var på 1980-tallet. Reguleringene stimulerer til en endring innen 
gruppa som gir det press Hardin beskriver, og med det er det nærliggende å 
forvente at det går ‘troll-i-ord’. De nye aktørtypene må reguleres med streng 
kontroll dersom en skal unngå dette. Det er et konstant press på ressursene, 
sammen med store insitament til svartfiske og svartsalg av ulik karakter. 
Kontrollen må derfor være omfattende og variert, noe som medfører økte 
kostnader både for fiskerne og for samfunnet forøvrig.

Utviklingen mot et fiske med aktørtyper som er opptatt av å fiske mer enn 
tidligere må dels forstås som en politisk intensjon ettersom reguleringene 
direkte utformes ved at det stilles minstekrav for å få rettigheter. Utviklingen 
må imidlertid også forstås som et utilsiktet resultat av at en rekke tidligere 
uformelle reguleringer i sjarkfisket brytes. Det er vanskelig å tro at dette var 
intensjonen. De uformelle ressursbegrensingene jeg har beskrevet var i liten 
grad kjente og i alle fall ikke anerkjente da reguleringene ble diskutert. Ulike 
offentlige aktører som arbeidet med reguleringsspørsmål i tida rundt 
innføringsøyeblikket argumenterte i tråd med Hardins teorier i diskusjonen om 
nødvendigheten av inngrep. Kjønnøyutvalget, nedsatt for å evaluere virkningen 
av eksisterende reguleringer og foreslå endringer konkluderer:

«Kystflåten utgjør en særdeles stor potensiell fangstkapasitet som raskt 
kan aktiveres dersom kystfisket tar seg opp. Den delen av flåten som 
normalt har lav eller ingen aktivitet vil således gjennom oppaktivisering 
kunne virke som en bremse mot økonomisk bedre tider for kystflåten når 
ressursene tar seg opp igjen». (Kjønnøyutvalget 1989:70-71)

Myndighetene anvender samme logikk i sin vurdering av framtidig reguleringer 
i kjølvannet av 1990.1 ‘Strukturmeldingen’ understøttes Hardins forståelse av 
hvordan teknisk kapasitet er et problem for fritt tilgjengelige ressurser:

«Overkapasitetsproblemene i fiskeflåten har i første rekke oppstått som 
følge av den teknologiske utviklingen på fangstsiden i andre halvdel av 
dette århundre. Andre viktige forhold er at fiskeressursene har vært
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ansett som en fri rett alle kan benytte, og at fiskerinæringen har stor 
tiltrekningskraft på risikovillige aktører.» (St.meld. nr. 58 (1991- 
1992:17)).

Det uregulerte kystfisket var et problem. Med overfiske de fleste årene på 
begynnelsen av 1980-tallet - i størrelsesorden 50 - 100 000 tonn32 - var den 
TAC-forvaltning som skulle sikre biologiske og sosiale systemer på nasjonalt 
nivå i realiteten en ‘papir-forvaltning’. Det var TAC-forvaltning som var 
myndighetenes redskap, og det å fravike biologenes anbefalinger i så stor grad, 
ble betraktet som et problem. En kan stille mange og ulike spørsmål ved hvor 
effektiv TAC-forvaltning er. Men det å hindre overfiske krever antagelig en 
eller annen type forvaltning ettersom torsken høstes av en rekke 
profittmaksimerende enheter, både i kyst- og havfisket. En kan imidlertid stille 
spørsmål ved den manglende differensieringen mellom enheter i kategorien 
‘kystfisket’. Sitatene ovenfor, samt de arbeider de er hentet fra, illustrerer at 
uformelle reguleringer i sjarkfisket verken er kjente eller anerkjente. Mitt 
materiale gir anledning til å bytte begrepet ‘kystfiske’ med ‘sjarkfiske’ i sitatene 
og stille noen interessante spørsmål. Kjønnøyutvalget snakker om at «Den delen 
av (sfatyflåten som normalt har lav eller ingen aktivitet vil [...] virke som en 
bremse mot økonomisk bedre tider». Tallmaterialet og de kvalitative 
beskrivelsene av ulike tilpasninger i sjarkfisket, viser at lav aktivitet er et 
resultat av vurderinger omkring optimale tilpasninger, og ikke av manglende 
muligheter til å fange torsk. Ved et godt innsig fanger alle mer enn ved et dårlig. 
Det er imidlertid ikke slik at fiskere med lav aktivitet da får adgang til alle gode 
steder, og bremser fangstene til de øvrige fiskerne. Fiskere i lav aktivitet vil 
fange noe mer enn i dårlige år, men ‘titonnstilpasningene’ vil ikke erstattes av 
‘milliontilpasninger’. ‘Titonnstilpasningene’ er aktiviteter fiskerne har funnet 
optimale og ikke manglende muligheter til å fiske som ‘milliontilpasninger’.

32 Holm og Rånes (1996), Sagdahl (1992).

Dette gir anledning til også å stille spørsmål ved formuleringer i 
Strukturmeldingen. Her kan vi lese om «Overkapasitetsproblemene i 
(sjark)/Zåfén» og videre at overkapasitet begrunnes med «den teknologiske 
utviklingen». Min diskusjon av teknisk kapasitet tilsier at en ikke kan snakke 
om overkapasitet på denne måten. Den ubrukte kapasiteten i sjarkfisket - 
«overkapasiteten» - skyldes ikke først og fremst den teknologiske utviklingen. 
Den er i stedet et resultat av fiskernes optimalitetsbetraktninger. Sjarkfiskeme 
har investert i en viss teknisk kapasitet, og det er ikke slik at hele kapasiteten 
settes inn i fisket. Aktiveringen av den har sine begrensninger og utgjør dermed 
ikke det problem Strukturmeldingen lanserer. Vi kan videre lese at 
«fiskeressursene har vært ansett som en fri rett alle kan benytte». Jeg har vist en 
rettighetsdistribusjon der sosiale og kulturelle faktorer innvirker, noe som gjør 
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at begrepet ‘alle’ må nyanseres. Jeg har videre vist at det kun er under særlige 
betingelser at vi kan forvente stor tilstrømming.

Slike ‘særlige betingelser’ ser imidlertid ut til å realiseres når fisket reguleres 
formelt. 1990-reguleringene tar det utgangspunkt at kystflåten er en aktør hvis 
frie rett og potensielle fangstkapasitet må kontrolleres. Reguleringene ser ut til å 
fremme den aktørtypen og de betingelsene de skal kontrollere. På 1990-tallet 
blir fiskerne aktører med en potensiell fangstkapasitet som faktisk aktiveres. De 
som ikke klarer aktiviseringen blir utestengt. 1980-tallets mulighet til ikke å 
sette inn all kapasitet i fisket endres. Ironien i det hele er at det er 
fangstmengdene totalt sett ikke endres i særlig grad. Det er hovedsaklig innad i 
sjarkflåten at endringene skjer. Flere fisker mer, færre fisker lite, og antallet 
fiskere reduseres. En kan spørre om sjarkfisket var mer bærekraftig på 1980- 
tallet enn på 1990-tallet. Var sjarkfiskemes høstingsstrategier på 1980-tallet 
mer egnet til å håndtere de målene jeg lanserte som ressursforvaltningens 
sentrale, nemlig det å sikre varige sosiale og biologiske systemer? Dette 
spørsmålet vil jeg ta med meg til avslutningskapittelet.
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8 - REVISJONISME, SJARKFISKE OG RESSURSFORVALTNING

Det spørsmål jeg åpnet med var hvordan få til bærekraftig utnyttelse av 
fiskeressurser. Jeg tok utgangspunkt i to viktige teoriretninger i 
samfunnsfagene: Teorien om ‘Allmenningens Tragedie’, lansert av Hardin 
(1968), og en type kritikk av teorien som kan karakteriseres som en egen 
teoriretning, ‘Revisjonist-perspektivet’ (McCay og Jentoft 1996). Hardin og 
revisjonistene sine teorier har visse fellestrekk, men de skiller seg vesentlig i 
spørsmålet om policy-utforming med hensyn på å få til bærekraftig ressursbruk. 
De er enige i at kontroll med utøveres ressurshøsting er nødvendig, men uenige 
om hvordan kontrollen kan utøves og hvem som kan stå for den. Mens Hardin 
mener en ekstern instans er nødvendig, mener revisjonistene at utøvere selv kan 
forvalte ressursene. Hardin bygger sin konklusjon på en forståelse av sosiale 
miljø, aktørtyper og menneskelig samhandling som er annerledes enn 
revisjonistenes. De aktører som fremmer den tragiske høsting som Hardin 
diskuterer, handler i samfunn der naturressursene er knappe. Det er de selv som 
forårsaker knappheten. Konkurransesituasjonen gjør at de ser seg nødt for å 
høste før noen andre gjør det, og dersom ikke en overordnet instans lager regler 
for konkurransen, vil naturressursene overutnyttes. Det revisjonistene fokuserer 
på er at aktørene handler i henhold til regler og normer gitt i de samfunn de er 
medlemmer i. Reglene og normene styrer høstingen, og dette kan være 
tilstrekkelig til å sikre biologiske og sosiale systemer, dvs. gi bærekraftig 
ressursutnyttelse.

Mitt formål er ikke å falsifisere Hardin. Min analyse av sjarkfisket føyer seg 
imidlertid inn i rekken av kritiske bidrag i revisjonistlitteraturen. Den viser til 
viktige adgangsbegrensninger og innsatsorganisatoriske trekk ved 
ressurshøsting som Hardin ikke problematiserte. Den viser at Hardins 
forutsetninger må modifiseres, i alle fall for denne gruppa norske fiskere.

Samtidig som jeg bekrefter kunnskap i revisjonisttradisjonen, har jeg stilt noen 
spørsmål ved det jeg ser som problematiske og uavklarte sider ved analysene og 
konklusjonene omkring vellykket utøverbasert ressursforvaltning. Definerer vi 
ressursforvaltningens mål som å sikre at utøvere kan bruke en ressurs over tid 
på en måte som nytter dens fornybare potensialer uten å overutnytte dem, har 
revisjonistene i liten grad diskutert og sannsynliggjort hvordan, og særlig 
hvorvidt, de sosiale og kulturelle reglene og normene virker til å realisere disse 
målene. Man har pekt på reguleringer, men uten en nærmere diskusjon av 
virkninger er det forholdsvis lett å stille kritiske spørsmål ved konklusjonene 
om utøvemes gode kapasitet i forvaltningssammenheng. Mitt utgangspunkt var 
nettopp dette - å drøfte i hvilken grad og på hvilken måte en kan si at utøverne 
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driver forvaltning. Jeg anvendte begrepene eksplisitt og implisitt forvaltning for 
å skille mellom bremser og reguleringer av ressursbruk som springer ut av 
tankemodeller om hvordan en skal sikre biologiske og sosiale systemer, og slike 
som er resultat av måten høstingen er organisert på. Hva eksplisitte 
forvaltningssystemer angår, kan modeller og tiltak evalueres for sin 
vellykkethet, men det er uproblematisk å si at utøverne driver forvaltning når de 
opptrer med utgangspunkt i modeller om årsak, virkning og tiltak rettet mot 
realiseringen av målet varige naturressurser. Revisjonistene har i liten grad vist 
eksempler på slik forvaltning. De fleste empiriske bidragene må plasseres i 
kategorien ‘implisitt forvalting’. I implisitte forvaltningssystemer sikres 
ressursene gjennom måten høstingen utøves på. Det betyr at det først og fremst 
er forskeren sine perspektiver på forvaltning som bestemmer om utøverne 
driver forvaltning og som identifiserer forvaltningssystemene og deres 
eventuelle vellykkete status. Jeg drøftet hvordan dette kan være vanskelig, men 
definerte fangstdemping som en indikator. Dersom høstingen er begrenset vet vi 
i alle tilfelle at viktige kontrolltiltak finnes i systemene.

Mine kritiske spørsmål ved revisjonisttradisjonens analyser og konklusjoner ga 
retning til avhandlingen. Oppgaven ble å vise hvordan og hvorfor 
fangstdempingsfokuset står sentralt i spørsmålet om utøverbasert forvaltning. 
Jeg har samlet materiale som revisjonistene legger til grunn for konklusjonene 
om utøverbasert forvaltning, empirisk materiale om uformelle 
høstingsreguleringer. Dette materialet har jeg analysert med et nærmere fokus 
på fangstbegrensende virkninger. Jeg har med andre ord sett på eksplisitte og 
implisitte uttrykk for at adgang til og innsats i høstingen av naturressurser var 
begrenset.

Spørsmålet er så hva analysen har tilført den teoretiske diskusjonen omkring 
ressursforvaltning og sikring av bærekraftig naturressurshøsting? Er implisitt 
forvaltning et egnet analytisk begrep i undersøkelsen av om utøverne driver 
forvaltning, og er det egnet i studiet av hvordan få til bærekraftig 
ressursutnyttelse?

Fangstdemping som analytisk perspektiv
Min analyse viser at i sjarkfisket er det ikke først og fremst det ‘regelverk’ som 
fiskerne innretter sine virksomheter i henhold til som utgjør de viktigste 
fangstbegrensningene. Eksklusjonsreglene virker dempende på høstingen i den 
grad det eksisterer ledige steder lokalt, steder som kunne vært utnyttet hadde 
tilstrømmingen vært større. Adgangskontrollen er et uttrykk for det fiskerne har 
funnet som økologisk, økonomisk og sosialt optimale tilpasninger. Den virker 
slik til å være fangstdrivende. Dens fangstdempende virkning er at dette gir 
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systemer der mobilitet er begrenset og en organisering som gir 
rettighetsoppfatninger blant brukerne. I en situasjon hvor slike trekk ikke gjorde 
seg gjeldende er det rimelig å anta at høstingspresset var større. Forutsetningen 
for at eksklusjonsreglene kan ses som fangstdempende er altså at det eksisterer 
et tilstrømmende potensiale som holdes i sjakk med denne måten å organisere 
fisket på.

Fangstdempingsfokuset viser videre at hva kvantitative ressursvirkninger angår, 
er det sannsynlig at det jeg har kalt innsatsreguleringer gir større uttelling. Når 
sjarkfisket kan karakteriseres ved ressursbegrensninger - i forhold til en 
potensiell eller maksimal teknisk utnyttelse - er det fordi fiskerne ikke anskaffer 
seg en sjark for å nytte dens tekniske potensiale fullt ut. De nytter den i stedet 
som redskap for å realisere ‘det gode liv’. Sjarkfisket gir tilstrekkelige inntekter 
og tilstrekkelig med tid til å realisere andre verdier. Fisket er innrettet mot 
produksjon for markedet, men er ikke primært profittmotivert. Sjarkfiskeme ser 
ikke sjarken som et springbrett til flere sjarker, eller kjøp av større båter.

Andre viktige innsatsbegrensninger er knyttet til skalaforhold. Sjarken kan 
nyttes slik at den gir et levebrød av ti tonn fisk. Andre trenger femti, noen også 
hundre. Når det i ett eneste snurrevadhal i et større kystfiskefartøy ikke er 
urimelig å fange 15 tonn, gir dette perspektiver på hva fangstene til mange 
sjarkfiskere betyr i det totale ressursbildet. Når det er teknisk mulig å fange 150 
tonn i et trålerhal, forteller det også det Diirrenberger og Pålsson understreket 
allerede i 1987:

«To argue against the assumptions implicit in the «tragedy of the 
commons» model of fisheries and the universality of their application, it 
is not necessary to insist that all rules of restrictive access represent 
ownership. This leads to a confusion of important categories. It is, rather, 
important to focus on the competition between capitalist and household 
production, which is a current and historical problem of much larger 
scope than the fisheries.». (Diirrenberger og Pålsson 1987:518-19).

Diirrenberger og Pålsson kritiserer litteraturens opptatthet av Hardins første 
forutsetning. De mener fokuset på rettighetsoppfatninger, eller det jeg har kalt 
regelstyrt høsting, overskygger noen viktigere forhold. Analysen av sjarkfisket 
understøtter deres utsagn om at husholdsbasert produksjon er av større 
betydning. Det er innsatsorganiseringen og skalaforholdene som gir de største 
‘sparevirkningene’ i sjarkfisket, ikke først og fremst det at fisket er omsluttet av 
en uformell adgangskontroll. Det å sette likhetstegn mellom 
rettighetsorganisering og ressursforvaltning - stadig uten å diskutere 
ressursvirkninger - overskygger innsatsforholdenes viktige posisjon i 
ressursforvaltningssammenheng.
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Det overskygger også adgangsreguleringenes egentlige funksjon. 
Adgangsreguleringene er innsatt av fiskerne av andre hensyn enn det å spare 
fisk. Effektivitetshensynene i dette må ikke undervurderes. Det kan fangstes 
mye med en sjark. Det finnes ‘milliontilpasninger’ i sjarkfisket. Når adgangs- 
og innsatsorganiseringen kan ha en fangstdempende virkning, må det derfor 
understrekes at dette er en uintendert konsekvens - et resultat av måten noen 
fiskere anvender redskapet sjark.

Fangstdempingsfokuset plasserer adgangs- og innsatsbegrensningenes 
respektive ressursvirkninger. Det gir anledning til å stille noen kritiske spørsmål 
ved ulike forskeres konklusjoner om vellykket forvaltning. Den fiskeplass- 
distribusjon jeg beskriver ligner den Berkes (1986) og Cordell og McKean 
(1992) diskuterer. Den framstår som et resultat av hvordan fiskerne har 
forhandlet fram enigheter om hvordan fiskerrollen skal utøves. Fiskerne får 
adgang til fiskeplasser, ikke gjennom synlige institusjoner og organiserte 
fiskermøter, men gjennom daglig å delta i ‘forhandlingene’ om det å være 
fisker. Mitt materiale gir imidlertid ikke anledning til konklusjoner om 
vellykket forvaltning. Jeg finner ikke at vi kan tilskrive dette aspektet verken 
forvaltningsintensjoner eller utslagsgivende effekter. Når Berkes (1986) ikke 
har problemer med slike konklusjoner på bakgrunn av sine studier av 
adgangskontroll blant tyrkiske fiskere, kan det skyldes at Berkes ikke gjør 
analyser av om den lokale uformelle adgangskontrollen har ressursvirkninger. 
Han diskuterer ikke ressurssparing. Han definerer systemene som vellykkete 
etter kriterier om at lokale ressurser finnes, men han undersøker ikke om det 
faktisk er den uformelle adgangskontrollen som er årsaken til de varige 
ressursene. Jeg var tidligere inne på at en kan stille spørmål ved om det er andre 
forhold som gir like gode forklaringer på at de tyrkiske fiskerne har ressurser å 
fiske på. En kan si at det er teknologiske forklaringer på vellykketheten. De 
mindre vellykkete har innslag av trål og større båter, mens det i de vellykkete i 
stor grad anvendes åpne båter, dvs. relativt enkel teknologi med begrenset 
fangstkapasitet.

Cordell og McKean (1992) presenterer også konklusjoner om vellykket 
utøverbasert forvaltning på basis av deres studie av småskalafisket i Bahia, 
Brasil. En kan reise noen av de samme innvendinger som ovenfor i forhold til 
disse forskernes konklusjoner. De viser til en regelstyrt høsting der en fisker 
kan proklamere retten til et fiskested med det resultat at andre viker. Cordell og 
McKean mener dette er et uttrykk for respekt, og sier respekt er viktig i 
småskalafisket i Bahia. Respekt gjør seg også gjeldende i sjarkfiskemes 
forhandlinger om fiskeplasser. Mitt fangstdempingsfokus får imidlertid fram at 
det er vanskelig å knytte sparende virkninger til at respekterte fiskere nytter et 
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særlig sted. De respekterte er gjeme kjente og flinke fiskere. De utnytter stedet 
maksimalt. Fangstdempingsfokuset viser at rettighetsorganisering er ett forhold, 
faktisk ressursbegrensing noe annet, og det er vanskelig å si at dette kun gjelder 
i sjarkfisket. Det ser mer ut som om det er forskernes manglende 
problematisering som gjør at konklusjoner om vellykket utøverbasert 
forvaltning lanseres.

Johannes (1981) konkluderer om utøverbasert forvaltning på bakgrunn av 
studier fra Palau, Micronesia. Han påpeker noen fangstdempingsforhold som 
‘minstemål’ og ‘gytefiskeforbud’, men diskuterer ikke sparevirkninger 
nærmere. Johannes understreker at ‘tiltakene’ ikke nødvendigvis bunner i en 
opptatthet av det å ta vare på ressursene, men de kan ha samme funksjon. 
Carrier (1987) har gjort undersøkelser i et lignende fiskeri lenger sør blant 
Stillehavsøyene (Ponam, Papua Ny Guinea), og det å sammenligne Carriers 
funn med Johannes, gir anledning til å stille noen spørsmål ved denne 
antagelsen. Også Carrier viser til regelstyrt høsting. Han viser at adgangen til 
fisket er kontrollert gjennom adgangen til teknologi. Eierne av gam og nøter gir 
regler for hvor og hvordan de skal brukes. Noen av reglene har særlig relevans 
for spørsmålet om fangstbegrensninger, som f.eks. det å tillate et særlig fiske 
med formål å fange store mengder til seremonielle aktiviteter. Carriers poeng er 
imidlertid at det viktige ved eiendomsskapet verken er å erverve mye fisk, eller 
å verne den. Det viktige er den ære som er omsluttet rettighetene. Generøsitet 
og gavegiving er høyt verdsatte verdier for folk på Ponam. Gjennom å være eier 
har en den beste posisjon til å realisere disse verdiene.

Carrier viser til en kultur der fiskerne ikke profittmaksimerer, der fisket er 
omsluttet av regler, men der det også er lite sannsynlig at eventuelle nødvendige 
vernetiltak kan utvikles. Dette er Carriers hovedpoeng: Eiendomsretter er lite 
egnet til å sikre varige biologiske systemer ettersom nødvendige sparetiltak 
minsker folks muligheter til å realisere sosiale verdier. Eieme har tilsynelatende 
makt og myndighet til å iverksette slike tiltak, men Carrier mener den sosiale 
kontrollen som ligger i at et foreslått sparetiltak vil berøre hele samfunnets 
muligheter til å få fisk, og dermed realisere verdier, vil hindre slike sparetiltak 
fra å kunne innføres. Han argumenterer både mot Hardin og revisjonistene sin 
forståelse av adgangsreglenes funksjon i ressursforvaltningssammenheng. 
Kontroll med ressurser er ikke ensbetydende med at biologiske og sosiale 
systemer sikres. Hardins teori bygger på forutsetningen om uregulert 
konkurranse. Men regulert konkurranse gir ikke anledning til å slutte den 
motsatte konklusjon av Hardins tragiske postulat. Regulert konkurranse betyr 
ikke vellykket forvaltning per se. For å vite hva regulert konkurranse gjør med 
ressursene må dette kartlegges særskilt.
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Et fangstdempingsfokus, kombinert med et studie av hva som faktisk forvaltes i 
den regelstyrte høstingen - ære, store fangster eller ressursbevaring - får fram 
noen problemer med konklusjoner om utøverbasert forvaltning. Det sier også 
noe om hva som er kapasiteten med hensyn på bærekraftig utnyttelse i 
utøvemes praksis. Kapasiteten i sjarkfisket er tilknyttet de viktige 
innsatsreguleringene. En kan knytte ressursbegrensninger til det forhold at 
sjarkfiskere inngår i et system med regler for adgang. Men det at driften kan 
karakteriseres ved aktørtyper som inngår i et behovsorientert økonomisk 
system, gir større potensialer med hensyn på bærekraftig naturressurshøsting. 
Begge dempingsfaktorene er imidlertid situasjonelle, og rammene for deres 
virkemåte må klargjøres nærmere dersom formålet er å diskutere utøveres 
kapasitet i forvaltningssammenheng.

Stabilitet som analytisk perspektiv
Min diskusjon av rammene for fangstdemping understreker dens situasjonelle 
karakter. Det er vanskelig å forestille seg at adgangskontrollen består i tider 
med stort press. Reglene er utformet i henhold til det fiskerne finner optimalt. I 
nye situasjoner vil andre høstingsstrategier og -mønstre være optimale. Det er 
videre slik at det behovsmotiverte fisket ikke nødvendigvis innebærer 
tilstrekkelig fangstdemping i alle situasjoner. Høstingen er gitt ved et visst nivå, 
men ved endringer i lokal økologi kan dette nivået totalt sett være for høyt i 
forhold til det naturressursene tåler. Poenget er at forutsetningene for 
fangstdemping er forhold som systemet - i den grad vi kaller det et 
ressursforvaltningssystem - ikke rår over som eksplisitte kontroll-tiltak. Det er 
ingen som aktivt passer på ‘takhøyden’ i høstingen. Det er heller ingen som 
sørger for at mengden brukere ikke blir for stor i forhold til 
naturressursgrunnlaget.

I implisitte forvaltningssystemer er bærekraftig ressursutnyttelse en 
konsekvens, ikke et mål. Det min diskusjon om ‘endringsagenter’ først og 
fremst viser, er at det å spørre etter ‘stabile konsekvenser’ som ovenfor er både 
fruktbart og ufruktbart. Konsekvenser er ikke mål som forfølges aktivt. I min 
studie av konsekvensen ‘fangstdemping’ er målet definert av meg. Under gitte 
rammer realiseres målet - som konsekvens. Målforfølgelsen må nødvendigvis få 
en annen karakter når rammene skifter. Dersom vi har forventninger til at 
målene skal vært uendret ved nye rammebetingelser, forutsetter vi en aktiv 
målforfølgelse. Konsekvenser under ett sett av rammebetingelser kan vanskelig 
eksistere i et annet. En kan derfor si at det er ufruktbart å spørre om ‘stabile 
konsekvenser’ på denne måten. Den fruktbare siden av spørsmålet er at dette 
synliggjøres. Implisitt forvaltning kan fungere i gitte rammer, men vi kan ikke 
endre rammebetingelsene og forvente at de samme konsekvensene fortsatt vil 
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være gyldige. Det er kun i eksplisitte forvaltningssystemer en kan ha rimelige 
forventninger til at målforfølgelsen er noenlunde den samme ved nye 
rammebetingelser.

Bærekraftig ressursutnyttelse og implisitt forvaltning
Diskusjonen om stabile konsekvenser synliggjør og avgrenser dermed den 
analytiske nytten av å anvende begrepet ‘implisitt forvaltning’. Det er nyttig i 
analysen av uformelle høstingsreguleringer. Jeg bruker begrepet og kan peke på 
en rekke høstingsbegrensninger i sjarkfisket. Jeg nytter det også til 
konklusjonen om at det er vanskelig å finne høstingsdempende forhold som har 
den varige karakter som er nødvendig i ressursforvaltningssystemer. Småskala- 
og husholdsbasert produksjon vil ofte representere relativt lave fangster, men 
det er situasjonelt hvorvidt de lave fangstene er tilstrekkelig fangstdempende til 
at ressursforvaltningsmålene ivaretas. Det å analysere sjarkfisket med det 
begrepsinnhold jeg har gitt ‘implisitt forvaltning’ gir altså materiale til 
diskusjonen av sjarkfiskets potensialer og begrensninger med hensyn til det å 
realisere de viktige målene jeg har knyttet til ‘ressursforvaltning’. Kunnskapen 
om potensialene og begrensningene kan nyttes i realiseringen av målene, dvs. 
nyttes i ressursforvaltning. Sjarkfiskersystemets manglende aktive forfølgelse 
av ressursforvaltningsmålene kan bli et problem ved sviktende innsig og andre 
endringer i rammebetingelsene. Men ved å nytte kunnskapen om uformelle 
høstingsdempende forhold, og rammene for dem, kunne en håndtere slike 
problem. En kunne ivareta de fangstdempende uttrykkene ved å rette fokus mot 
hvordan en kan unngå et skifte i rammebetingelsene. En kunne ivareta dem ved 
å sette søkelys på det å motvirke uønskede konsekvenser.

Når jeg nå introduserer en ansvarlig aktør i diskusjonen om implisitt 
forvaltning, er vi ved et sentralt avgrensningsforhold hva angår begrepets nytte i 
framstillingen av måter å få til sikring av biologiske og sosiale systemer, dvs. 
drive ressursforvaltning. Så lenge rammene ikke skifter, høstes det fisk på en 
høstingsdempende måte. Men den manglende garantien for hvor lenge denne 
situasjonen vil vare, må knyttes til at målene om varige ressurser ikke er 
sjarkfiskerens. For å nytte kunnskapen som frambringes gjennom en analyse av 
en praksis gjennom begrepet implisitt forvaltning, må en aktiv forvalter være til 
stede og anvende den. Implisitt forvaltning er ikke et forvaltningssystem som 
står på egne ben. Det er et analytisk begrep som kan anvendes i studier der 
forskeren har et perspektiv på forvaltning, og der hun trekker fram relevante 
forhold som hun mener kan nyttes i konstruksjonen av forvaltningsordninger. 
På denne måten kan ‘ressursforvaltning’ knyttes både til tankemodeller og til 
måten fisket utøves på, jfr. mitt innledende spørsmål (side 43). Implisitt 
forvaltning kan eksistere i gitte situasjoner, også i sjarkfisket. Det å oppdage 
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dette krever imidlertid en aktiv forvalter og en definisjon av forvaltning som 
tankemodell. Det å implementere kunnskap om implisitt forvaltning krever 
videre at det finnes en idé om eksplisitt forvaltning.

Mitt materiale viser til flere ‘implisitte forvaltningstrekk’ som kan 
implementeres i eksplisitte forvaltningsordninger. Men for å gjøre nytte av 
denne kunnskapen må ‘forvalterens tankemodeller’ utvides fra det som ligger til 
grunn for dagens statlige fiskeressursforvaltning. Forvalteren må tenke på mer 
enn hvordan utvikle personorienterte begrensninger bygd pa ‘som-om’ 
fiskerne til enhver tid må beskyttes mot sine egne ønsker og muligheter til det å 
fange fisk. Jeg har diskutert hvordan også dette er situasjonelt bestemt, og ikke 
et allestedsnærværende problem i fisket. En rekke fangstdempende forhold ble 
imidlertid endret i møtet med 1990-reguleringene. På 1980-tallet var det lite 
lønnsomt for sjarkfiskeren å fiske i ulike typer marginale situasjoner. For 
lavtfangende fiskere var snekring mer lønnsomt enn å gå inn i et fiske på et 
allerede opptatt uerfelt. Høytfangende fiskere var i aktivitet i fiskerike sesonger. 
I andre tider på året tok de ut fritid. På 1990-tallet er de lønnsomme 
alternativene begrenset. Fiskeren må i større grad være i aktivitet - også i 
marginale tider. Høytfangende kan ikke nytte de fiskerike sesongene på samme 
måte som før. De fisker i henhold til kvoter og datoer. Lavtfangende kan ikke 
snekre like mye. De må fiske før de andre har tatt hele maksimalkvota. Den økte 
fisketida og de større fangstene fører ikke nødvendigvis til at fisket blir mer 
lønnsomt. Økt innsats og fangst gir imidlertid grunn for en hypotese om at 
1990-reguleringene - bygd på ideen om at fiskerne må beskyttes mot seg selv og 
at de derfor må reguleres - har brakt forutsetningene for denne ‘som-om’ 
aktøren inn i sjarkfisket.

Det var nødvendig med tiltak i 1990. Tiltakene ble iverksatt som en beskyttelse 
for de minste enhetene. Dersom fisket ikke hadde blitt beskyttet ville mange 
sjarkfiskere antagelig ikke fått noe særlig fisk dette året. Det er rimelig å anta at 
TAC ville bli tidlig oppfisket. Spørsmålet er imidlertid hvor vi hadde vært i dag 
dersom forvaltningsordningene i stedet hadde vært bygd på kunnskap om 
høstingsdempende forhold i sjarkfisket. Løsningene som ble innført i 1990 
bidro til å omforme en drift med ‘iboende ressursansvarlighef. De river og 
sliter i noen trekk som kanskje kan nyttes bedre i forvaltningssammenheng.

I dag beregnes bestanden igjen som stor. Sjarkfiskeme har store kvoter, så store 
at mange ikke klarer å fiske dem. Dersom vi ser forvaltning som håndtering av

33 Begrepet ‘som-om’ låner jeg fra Haavelmo (1964). Han mener at ‘som-om’ antagelser, dvs. 
forutsetninger om at folk har eller tror å ha forskjellige muligheter å velge i, og at de foretar en 
rasjonell utvelgelse blant foreliggende alternativer, er tilstrekkelige i konstruksjonen av 
økonomisk teori.
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økologiske og sosiale knapphetsproblemer, er grunnlaget for formelle 
reguleringer ikke det samme som i 1990. Sjarkfisket kunne kanskje ‘fristilles’ 
ved at de individuelle og kollektive kvotene ble tatt ut av fisket, og alle fikk lov 
til å fiske det de ville. Men kriser kan gjenta seg. Eksplisitt forvaltning handler 
også om å forebygge knapphetsproblemer. Det er imidlertid en vesensforskjell 
på å iverksette kriseinitierte fordelingstiltak og generelle forvaltningsordninger 
som skal forhindre kriser. Som kriseforhindring var 1990-reguleringene 
nødvendige, men som empirisk uttrykk for forvaltningsordninger som skal 
forhindre kjente problemer i ressurshøstingen, har de en svakhet. De har i seg 
krefter som gjør at de virker mot sin hensikt. I kapittel seks diskuterte jeg ulike 
trekk som ‘sjarkfiskemes ressursforvaltningssystem’ ikke kunne sies å håndtere. 
Dette var alminnelige endringsagenter som teknologisk utvikling, dårlig 
tilgjengelighet av fisk, endringer i markedssituasjonen og økt rekruttering. Det 
paradoksale med 1990-reguleringene er at de stimulerer til en utvikling der 
disse endringsagentene blir mer reelle trusler enn de var tidligere.

Hva er så løsningen? Jeg vet ikke hvordan sjarkfisket best skal reguleres. Det 
jeg vet er at det er vanskelig å si hva som vil skje dersom fisket fristilles. Mitt 
materiale gir grunn til å spekulere om både positive og negative konsekvenser 
med hensyn til det å realisere bærekraftig ressursutnyttelse. Det var noen 
høstingsdempende forhold i 1980-tallets fiske. Mye er imidlertid endret siden 
da. Det spørs om fiskerne igjen tør å fiske lite. De har erfart at store fangster ga 
rettighetsuttelling. Den uformelle rettighetsorganiseringen er kanskje også 
endret. Mobilitstrekkene har kanskje gitt nye aktører rettigheter til ‘hjemsteder’. 
Samtidig gjør dagens store kvoter det fordelaktig å drive et hjemstedsfiske. 
Kanskje er optimalitets-betraktningene som lå til grunn for 1980-tallets 
tilpasninger så viktige at bare det formelt blir lovlig å handle slik igjen, vil disse 
tilpasningene re vitaliseres.

Det materialet gir som mer entydige resultat er at vi ikke kan begrunne en 
fristilling med at sjarkfiskeme forvalter fiskeressursene, og videre at det kan 
være mye å hente på å integrere kunnskap om den iboende situasjonelle 
ressursansvarligheten i formelle forvaltnings-ordninger. Det å starte en 
tankeprosess omkring ‘iboende ressursansvarlighef og rammer for 
fangstdempingsforhold kan gi nye og spennende utfordringer og perspektiver 
for forvalting. Det jeg først og fremst etterlyser er derfor en bevegelse mellom 
de to motstridende forståelsene av forvaltningsløsninger, representert ved 
Hardin-skolen og revisjonistene. Før denne bevegelsen er kommet i gang tror 
jeg ikke det er mulig å finne gode løsninger. Jeg ser det som vanskelig å føre 
gode og detaljerte forslag i pennen ettersom det mangler et vitenskapelig rom 
innenfor revisjonisttradisjonen som en kan diskutere forslagene i forhold til, og 
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ettersom det er denne forskningstradisjonen jeg har støttet meg til. Jeg vil 
imidlertid nytte mitt materiale til noen spekulasjoner.

De viktige kvantitative virkningene knyttet jeg til innsatsreguleringene. Jeg 
knyttet det særlig til det forhold at noen fisker lite, noe jeg tilskriver en 
karriereavhengig innsats og ulike behov. Ettersom det er 
optimalitetsvurderinger som gir seg utslag i manglende teknisk utnyttelse, og 
ikke profittsøk med uheldige resultat, kan systemet karakteriseres ved en 
nærmere definert totalinnsats som er lavere enn om teknisk kapasitet ble 
utnyttet ut fra maksimalitets-betraktninger. Spørsmålet er hvordan en kan sikre 
at sjarkfisket fortsatt har denne karakter. Hvordan kan en sikre at sjarkfiskeme 
ikke utnytter sjarkens tekniske kapasitet fullt ut?

Det å foreslå teknologiske begrensninger av typen forbud mot å bytte ut gam og 
jukse til fordel for snurrevad og trål blir gjeme betraktet som ugunstige 
effektivitetsbegrensninger. Det er anerkjent at kapasiteten i fiskeflåten totalt sett 
er for stor, men det å hindre innovasjoner og fangstøkende teknologi blir 
nærmest betraktet som bakstreversk tankegang. Mitt materiale gir imidlertid 
anledning til å diskutere begrepet effektivitet nærmere. Sjarkfisket er begrenset 
gjennom den teknologi som anvendes. De teknologiske begrensningene er 
imidlertid ikke reelle begrensninger av effektivitet. Sjarkfiskeme nytter ikke 
den tekniske kapasiteten fullt ut. For sjarkfiskeme var garn, jukse og line 
tilstrekkelig effektive på 1980-tallet. Det er først på 1990-tallet, i 
knapphetssituasjoner der det blir om å gjøre å fange kvantum på tid, at disse 
redskapene ikke lenger er tilstrekkelige.

Dette gir noen signaler om hvordan en kan sikre at sjarkfiskets iboende 
ressursansvarlighet fortsatt får virke. En trenger kanskje ikke innføre forbud 
mot aktive redskaper. Forbudene eksisterte ikke i 1980-tallets fiske. Det var 
optimalitetsbetraktninger som lå til grunn for valg av redskap. Lokale 
markedsmuligheter og innsig av torsk, sammen med en endring i den del av de 
formelle reguleringene som gir drivkrefter til å fiske, er kanskje tilstrekkelige 
‘tiltak’. Det er først og fremst kvotene og de pålagte og selvpålagte kravene om 
å fange dem som gir drivkrefter. Dersom en endring i reguleringene skal bli noe 
annet enn fristilling fra kvoter, må nye forvaltningsordninger inneholde et 
tillegg som styrker og ivaretar sentrale trekk ved det husholdsbaserte og 
behovsmotiverte fisket. Fristilling kan kanskje fungere dersom det også 
eksisterer andre reguleringstyper som sikrer fisket mot en omforming i retning 
av større utnyttelse av den tekniske kapasitet.

Studier av sjarkfiskets effektivitet kan lære oss noe om ressurshøsting. Det at 
fiskerne har funnet det optimalt i så lang tid å anvende passive redskaper som 
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gam, jukse og line, i båter i størrelsesorden 27 - 42 fot, og at de ved 
kvotetildelingene stimuleres til å investere i femti fots snurrevadsjarker, er noe 
annet enn å bygge på den ‘iboende ressursansvarligheten’. Den økte innsatsen 
og den nystimulerte teknologiske utviklingen gir ikke nødvendigvis et bedre 
levebrød. Den koster mer i arbeid og kapital. Den er selve drivkraften i det å 
øke kapasiteten i fisket. I storskalaflåten er det også kapasitet som ikke nyttes 
fullt ut, men av helt andre årsaker enn optimalitetsbetraktninger. I noen fiskerier 
er det så stor rift om knappe ressurser at sesonger kun er åpne i kort tid. 
Fiskerne fisker det de makter de dagene det tar å fiske opp kvota. Resten av året 
må de finne andre ressurser eller andre gjøremål for å skape tilstrekkelige 
levebrød.

Småskala- og storskalateknologi brukes vesensforskjellig. Deres bruk av 
fiskested er et annet eksempel på dette. Mitt materiale viser at sjarkfiskeme i 
noen viktige sesonger er rimelig stedegne i den forstand at fisket drives av 
lokale utøvere. En kan si at fiskerne er territorielle. Samtidig er de mobile. Det 
hjemstedsbaserte fisket preges av territorialitet. Men det er også noen som bor 
på ‘hjemsteder’ som i stedet nytter Lofoten i vinterfisket og Finnmarkskysten i 
vårfisket. Tilstrømming til Lofot- og Finnmarksfisket er det tradisjon for i det 
nordnorske fisket, særlig sjarkfisket. Samtidig preges fisket altså av territoriell 
bruk. Det er en uformell territorialisering, men den henter støtte i formelle 
regler for fisket. Det er f.eks. en forutsetning for lokal organisering at det er 
forbudt å drive trålfiske etter torsk i de kystnære farvannene. Trål er en hard 
konkurrent, og selv om det er vanskelig å komme til med trål når lokale utøvere 
har satt gam, må det stå en viss mengde gam på feltet før dette utgjør en reell 
begrensning.

Fjordfiskere ser ut til å ønske slike forbud utvidet til flere områder og flere 
sesonger. Jentoft og Mikalsen (1994) diskuterer de lokale reguleringsrådenes 
virkemåte34. Forskerne deltok på et møte i Troms, og viser til at av seks krav 
fremmet om utestenging av aktive redskaper, var det ingen som fikk medhold. 
Argumentene mot utestengning gikk på at det manglet biologisk kunnskap som 
kunne understøtte at det var nødvendig med utestengning. Argumenter om 
lokale fiskeres særlige rettigheter hadde ingen plass i diskusjonen - fisket ble 
betraktet som en like rett for alle. Jentoft og Mikalsen mener dette 
likeprinsippet har en slagside. Det er noen maktforskjeller som gir de sterkeste 
aktørene fordeler:

34 Lokale reguleringsråd er fylkesvise organer der representanter for redskapsgrupper og 
fiskerimyndigheter og politiske myndigheter diskuterer ulike lokale reguleringer som fremmes 
av ulike redskapsgrupper.
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«The principle of open access, however, can hardly be regarded as 
neutral, as its adoption has tended to benefit «intruders» with active gear 
such as seiners or trawls.» (Jentoft og Mikalsen 1994:305)

Spørsmålet er om territoriell bruk kan organiseres og formaliseres på måter som 
gir både fleksibilitet og støtte til vedlikeholdet av en lokal bruk i viktige 
sesonger. Laksefisket i Alaska er utformet etter et prinsipp om både 
territorialitet og mobilitet (Pinkerton og Weinsten 1995). Her kan en bo langt 
unna fiskestedet, men fremdeles ha retter i et lokalt farvann. Fiskerne har både 
rettigheter til å fiske og til å delta i utformingen av forvaltningsordninger for det 
lokale fisket. Lokale fiskere som er tilstede ved enhver tid har de best utviklete 
rettighetene. En kan tenke seg en lignede organisering av norsk fiske. En 
trenger ikke gjøre alle havområder til alle tider territorielle. Det en i stedet kan 
gjøre er å bygge ut det gytefiskforbudet som snurrevad og aktive redskaper er 
underlagt i dag. Aktive redskaper kan også gjøres avhengige av territorium. 
Mobile snurrevadbåter kan f.eks. gis avhengighet av fem eller syv fjorder, eller 
hva som skal til for at de kan drive et bærekraftig fiske.

Territorialisering er et begrep som vekker mye motstand, i alle fall utenfor 
fjordfiskernes rekker. Også fjordfiskere selv kan argumentere for det åpne havet 
og de like mulighetene. Territorialisering vekker den samme motstand som 
teknologiske begrensninger. Det begrenser den effektive utnyttelse. ‘Fiskerne 
må være mobile og kunne gå dit fisken er’, er en vanlig respons på ideer om 
territorialisering. Mitt materiale indikerer imidlertid at sjarkfisket kan 
karakteriseres ved en type ‘fleksibel territorialisering’. Med det mener jeg en 
territorialitet som muliggjør en viss bevegelse, men som ikke gjør bevegelse til 
et prinsipp. Mobilitet som prinsipp favoriserer investeringer i større båter, flere 
redskaper og flere ressurser for å dekke de økte kostnadene som følger med 
denne strategien. Fiskerne må stadig på søk etter fisk. Fleksibel territorialisering 
er i liten grad investeringsutløsende. Mobiliteten er begrenset til noen 
situasjoner. Fiskerne går hovedsaklig til Lofot- og Finnmarksfisket. En kan også 
forflytte seg til ‘hjemsteder’ gjennom å inngå i forhandlinger med lokale 
brukere. I begge tilfeller kan en nytte det samme fiskeutstyret som hjemme. En 
trenger verken båter som jakter fisk over store avstander, eller redskaper som 
kan fange alle slags fisk. Det er kunnskapen om fiskemuligheter som er viktigst 
for bevegelsen. Som jeg har vist er kunnskap med på å begrense mobiliteten i 
systemer med ‘fleksibel territorialitet’, mens den stimulerer bevegelse i 
tilpasninger der kunnskap om hvordan bruke kunnskap ikke i samme grad gir 
begrensninger på høstingen.

Det er knyttet flere problemer til en formalisering av de territorielle trekkene 
ved sjarkfisket. Formalisering kan skape store motsetninger i tider hvor 
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fiskeinnsiget varierer fra sone til sone. Jeg diskuterte tidligere at fiskere et sted 
kunne fiske på gode innsig, mens andre godtok dette i 1980-tallets fiske. Men 
dersom formelle lover hindrer fiskerne i å flytte seg, tror jeg fiskerne vil 
protestere. Det oppfattes som urett, når staten, den legitime aktør på vegne av 
fellesskapet, gir noen fiskere slike fordeler. Så lenge fordelene er uformelle er 
de mer legitime.

Selv om formalisering og ‘gjerde-bygging’ til havs er problematisk, kan det 
være sider ved lokal bruk som kan være verdt å inkludere i formelle 
forvaltningsordninger. Det å starte en tankeprosess om dette kan åpne for nye 
innsikter. Det ser ut til å være viktig for den iboende ressursansvarligheten å ha 
muligheten til å fiske på ett og samme sted over tid. Når fiskerne på slike steder 
er lokale aktører med ulike behov, fisker de ‘lokalsamfunnskvoter’ av en viss 
størrelse. De noenlunde stabile bruksmønstrene som denne organiseringen 
representerer, ser ut til å bremse investeringer og gi visse stabile uttak.

Jentoft og Mikalsen (1994) viste at aktørene gjorde biologiske argumenter 
gyldige i diskusjonene om territoriell bruk av havet. Det er noen biologiske 
argumenter for å tenke mer rundt territorialisering. Kystressursforskningen viser 
til stedegne bestander av kysttorsk (Eliassen et al. 1993, 1994, Fevolden og 
Pogson 1996). Fra et biologisk ståsted er det viktig å forvalte de ulike 
bestandene. Forskningen indikerer nemlig at ulike bestander oppviser ulike 
vekstmønstre, gytealdre og bestandshelse, tre forhold som inngår i fastsetting av 
kvoter og hvor det i dag er den norsk-arktiske bestandens helse som ligger til 
grunn for råd om beskatningsmønstre. Kvotene på kystressursene har ikke vært 
gjenstand for samme biologisk begrunnete reguleringer som norsk-arktisk torsk. 
Som jeg var inne på i kapittel syv (side 169) forteller fiskere at en del bestander 
ble nedfisket på 1970-tallet (Maurstad og Sundet 1997). Etter denne tid ble det 
innført forbud mot fiske med snurrevad i gytetida flere steder. Materialet viser 
ikke til at lokale bestander forsvinner i 1980-årene. Dette indikerer at forbudet, 
sammen med den bruk som preget det fisket jeg har beskrevet, var tilstrekkelige 
‘forvaltningstiltak’. Den utvidete bruk som preger 1990-tallets tilpasninger kan 
få andre konsekvenser. En nærmere kunnskap om endringer i 
beskatningsmønstre ser ut til å være viktig for kystressursene og den aktivitet 
som er knyttet til dem. Jeg viste at fiskerne rapporterer om 34 lokale bestander i 
Finnmark fylke. Hvorvidt tallet reflekterer ‘virkeligheten’ kan diskuteres, men 
det indikerer at lokale bestander har et visst omfang. Med en sentral-styrt 
forvaltning er det administrativt umulig å håndtere mange lokale bestander. En 
tenkning omkring fleksibel territorialisering kan bidra til å finne andre 
forvaltningsordninger som kan sikre disse bestandene og aktivitetene 
tilstrekkelig.
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De viktige omformingsagentene med hensyn til det å bryte sjarkfiskets iboende 
ressursansvarlighet knyttet jeg til innføringen av knapphet i form av kvoter og 
krav om fangst både med hensyn til tid og sted. Innenfor den TAC-forvaltning 
som dagens formelle regulering av fisket er underlagt, er det vanskelig å gjøre 
noe med denne type omforming. Dersom en tenker seg at sjarkflåten skal 
reguleres ved på en eller annen måte å integrere ‘den iboende 
ressursansvarlighet’, men at den skal reguleres innenfor ei gruppekvote, så har 
en det uungåelige maksimalkvotejaget. En maksimalkvote har det ved seg at det 
blir om å gjøre å fange fisk før kvotebanken er tom. Individuelle kvoter gir mer 
trygghet mot dette. Dersom de individuelle kvotene innføres med krav om 
fangst, har en imidlertid problemet med drivkrefter til intensiv høsting. Dersom 
kvotene gis uten slike krav er problemet unyttet TAC-fisk. Det å ikke fiske hele 
totalkvota gir noen politiske problemer. TAC er først og fremst et politisk 
redskap som nyttes i fordelingspolitikken. Det en gruppe fiskere ikke fanger er 
utsatt for et sterkt press om refordeling. Norge har også forpliktelser 
internasjonalt om å fiske kvotene. Dersom den ikke refordeles nasjonalt står 
EU-flåten klar til å ta ‘overskuddet’. Det er imidlertid både økonomiske og 
biologiske argumenter for å diskutere denne ordningen nærmere. Den fisk som 
ikke fanges et år, kan ses som en biologisk investering i neste år. På samme 
måte snakker fiskerne om at de må få lov å overføre fisk fra sine kvoter til neste 
år, altså generere en kvotekonto. Begge deler er problematiske, men ser ut til å 
være forutsetninger for å revitalisere den ‘overflodsøkonomien’ som preget 
1980-tallets fiske. Med dette begrepet refererer jeg til den systemiske 
‘makelighet’ som en kunne karakterisere fisket ved. Fiskerne kunne høste så 
mye de ville, ettersom de ikke ville høste mye. Riktignok kunne fisken utebli i 
perioder og sesonger, men problemet løste en ved å gjøre andre lønnsomme 
ting. På 1990-tallet er det motsatsen knapphet som preger utøvelsen. Fiskerne 
har store kvoter, men de må fange dem for fortsatt å ha del i det knappe godet 
som kvotene er et uttrykk for. Ved å plassere kvotekontoer i havet og hos 
fiskeren kan en kontrollere uttak, samtidig som kvotene får den karakter at de 
ikke nødvendigvis må fanges. Kombinert med en styring av adgang i retning av 
å forbeholde sjarkfisket for hjemstedsbaserte utøvere i den viktige 
vintersesongen, kan dette bidra til å revitalisere noe av 1980-tallets 
‘overflodsøkonomi’.

TAC-forvaltningen låser fast diskusjonene om endringer i reguleringssystemet 
ved at det er problematiske drivkrefter knyttet både til individuelle og kollektive 
kvoter. I TAC-forvaltningen har heller ikke de uformelle reguleringene i 
sjarkfisket noen stor betydning for totaluttaket av torsk. Den fisk sjarkfiskeme 
ikke fanger tas av noen andre. Det kan derfor være nyttig å diskutere andre 
forvaltningsmodeller. De bestandsberegninger som er fundamentet i TAC- 
forvaltningen og som muliggjør oppstykkingen av fisken i kvoter er ikke så 
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eksakte at det nødvendigvis er et stort tap å prøve nye veger. Bestandsestimat 
har gjeme en usikkerhetsmargin på 30 - 50 % (Wilson et al. 1994). Stilt ovenfor 
dette er rommet for eksperimentering nokså stort. FAO (1995b) anbefaler også 
nytenkning. FAO lanserer retningslinjer for framtidig forvaltning av 
fiskeressurser og anbefaler nettopp at en ser nærmere på bruk av territorier og 
teknologisk utstyr i høstingen, særlig i småskalafiskerier. De anbefaler også å 
trekke utøvere og utøverkunnskap nærmere inn i forvaltningen.

Revisjonisttradisjonens to løsninger er henholdsvis å skape insentivstrukturer 
som sikrer ressursansvarlig høsting (Ostrom 1990) og å inndra fiskerne som 
ansvarlige aktører i forvaltningen, såkalt ‘co-management’ (Pinkerton 1989, 
Jentoft 1989a). Det jeg diskuterer er insentivstrukturer. Det er imidlertid en 
viktig forskjell i forhold til det Ostrom argumenterer for. Mens jeg vektlegger at 
1980-tallets insentiver ga ressurshøsting med bærekraftige trekk, men 
understreker at dette var en uintendert konsekvens, skaper Ostrom det inntrykk 
at utøvere aktivt løser problemer knyttet til overfiske når de diskuterer 
fordelingsordninger. Den regelstyrte høstingen tas til inntekt for vellykket 
forvaltning. I mitt materiale er det ikke samhandlingsmønstrene som først og 
fremst gjør sjarkfisket bærekraftig. Det er i stedet de behovsmotiverte 
tilpasningene som redskapet sjark gir rom for.

Det behovsmotiverte fisket kan kanskje stimuleres gjennom insentivstrukturer, 
men jeg mener staten må være både garantist og pådriver og lage rammer. Dette 
begrunner jeg med at mitt materiale tilsier at utøverne ikke setter seg ned og 
diskuterer hvordan de skal ta vare på ressurseme. Uttrykket ‘sette seg ned’ 
henter jeg fra en fisker som kommenterte fiskerstyring som vanskelig. 
Uformelle og uskrevne regler kan lettere snakkes om så lenge de er uskrevne. 
Det å gjøre uformelle regler eksplisitt, krever bredere enigheter og definerte 
beslutningsprosedyrer. Fiskeren som snakket om vanskene så for seg en 
samling av sittende fiskere som skal løse noen store oppgaver. Det anså han 
problematisk.

Det kan imidlertid være nyttig - i alle fall for forvaltningen - å inkludere 
fiskerne i større grad og på en annen måte enn tilfellet er i dag. I samarbeidet 
mellom myndighetene og Norges Fiskarlag er det noen av de trekk jeg har 
definert som viktige som ikke får plass. Når maktforholdene viser en slagside, 
er det noen fiskeres kunnskap som ikke får plass innenfor dagens strukturer. 
Stedegne fiskeres kunnskap har liten plass som jeg diskuterte ovenfor. Dette 
betyr ikke bare noe i rettighetsspørsmålet. Stedegne fiskeres kunnskap er også 
viktig i det å fremme biologisk kunnskap om lokale ressurser, både den 
‘fastboende’ kysttorsken, den migrerende norsk-arktiske og også andre 
fiskearter som utnyttes lokalt.
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Med det er vi over i revisjonisttradisjonens andre forvaltningsløsning, ‘co- 
management’. Selv om det er belastende for fiskerne å få ansvaret eller del
ansvar for forvaltningen, mener jeg det er nyttig å diskutere slike ‘ 
forvaltningsordninger nærmere. Jeg mener imidlertid - i motsetning til 
revisjonistene - at begrunnelsen for dette er at fiskerne er eksperter på bruk og 
ikke at de er eksperter på å konstruere forvaltningstiltak som sikrer ressursenes 
yteevne.

Min diskusjon av bærekraftig forvaltning munner altså ut i en modifisering av 
revisjonistenes løsninger. Den vitner om en annerledes forståelse av 
ressursforvaltning og bærekraftig ressursutnyttelse. Tabellen nedenfor kan 
oppsummere hvordan jeg mener verken Hardinskolen eller revisjonistene gir 
oss entydige og gode forvaltningsløsninger, men hvordan det kan være mye å 
hente på å bygge bro mellom de ulike forståelse. Tabellen er utformet omkring 
spørsmålet om hvordan en kan sikre bærekraftig fiskeressursnyttelse. Må 
forvaltning ha utspring i en tankemodell, eller kan ressursenes yteevne sikres 
gjennom måten høstingen er organisert? Jeg tok det utgangspunkt at en kan 
finne bærekraftige trekk ved å studere høstingsmønstre, men at en må en studere 
og vurdere noen effekter før en kan konkludere omkring vellykket forvaltning. 
En må vurdere om og hvorvidt tiltak som utføres i andre hensikter enn å sikre 
ressursenes yteevne, har den konsekvens at ressursene sikres. Det mål jeg satte 
for denne vurderingen var fangstdemping.

INTENSJON

ja nei

ja

statlig fiskeressursforvaltning 

eksplisitt utøverbasert forvaltning implisitt utøverbasert forvaltning

1
3

nei ideologisk forvaltning ikke etterprøvbar forvaltning

2 4
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I tabellen plasserer jeg statlig fiskeressurs forvaltning, Hardin-skolens løsning, i 
rute 1. Her plasserer jeg også eksplisitt utøverbasert forvaltning. De to 
forvaltningsmodellene har det til felles at sikringsmålene realiseres gjennom 
intensjoner og virkninger. En kan diskutere hvor gode virkningene er, men de er 
etterprøvbare. I rute 2 plasserer jeg ikke etterprøvbare forvaltningstiltak, dvs. 
tiltak som kan uttrykkes som forvaltning, men hvor det ikke er mulig å peke på 
hvordan tiltakene virker. Dette kaller jeg ideologisk forvaltning. Noen vil 
kanskje hevde at overgangen mellom disse to kategoriene kan være flytende. 
Det er ikke alle formelle forvaltningstiltak som kan sies å ha de intenderte 
virkningene. Det er heller ikke sikkert at en kjenner virkningenes omfang og 
type. Antatte virkninger kan vise seg å gi uintenderte sidevirkninger.

I rute 3 plasserer jeg forhold som jeg har diskutert under begrepet implisitt 
utøverbasert forvaltning. Det er forhold som knytter seg til uformell adgangs- 
og innsatskontroll. I implisitte forvaltningssystemer finnes ikke intensjoner, 
men det finnes fangstvirkninger. Fangstvirkningene er det mulige å etterprøve. 
En kan måle hva en gruppe fisker, en kan diskutere biologiske forhold nærmere. 
En kan, som Acheson (1987), finne at hummerbestanden i eksklusivt 
kontrollerte områder er i bedre hold enn i andre områder. En kan, som jeg, finne 
at driften karakteriseres ved visse antall av henholdsvis ‘titonns-’ og 
‘milliontilpasninger’ og at dette er resultat av fiskernes ulike valg. Målingene 
kan innebære komplekse undersøkelser, men de er mulige.

Den forvaltning som verken er intendert eller etterprøvbar, men likevel kan 
kalles forvaltning ettersom høstingen er bærekraftig, plasserer jeg i rute 4. Med 
ikke etterprøvbar forvaltning refererer jeg til ressurshøstingssituasjoner hvor det 
ikke er mulig å påvise og knytte det forhold at ressursenes yteevne sikres, til 
aktørenes handlinger direkte. Dersom en stor bestand er til stede i et gitt 
høstingsmiljø et par uker hvert år, og det i dette miljø anvendes håndsnøre, er 
det antagelig feil å si at det er på grunn av håndsnøret at bestanden er stor. Det 
er i alle tilfelle ikke nødvendig med ytterligere tiltak i forvaltningssammenheng, 
med mindre fiskernes sosiale system er truet av andre aktører utenfor dette 
miljøet. Det spiller ingen rolle hva vi gjør - bestandene vil i denne situasjonen 
alltid vare.

Mitt materiale indikerer at det er flere trekk i tabellens tredje rute som har 
fangstdempende virkninger. Det er mulig å peke på trekk som situasjonelt 
bestemt virker til å regulere og begrense høstingen i sjarkfisket. Gjennom å 
anvende begrepet ‘implisitt forvaltning’ i analysene av utøvernes praksis kan en 
finne trekk som indikerer at høstingen er kontrollert og bærekraftig under visse 
rammer. Rammene må klargjøres nærmere. Det er f.eks. viktig å skille mellom 
fordelingsregler og eksklusjonsregler. Fordelingsregler kan virke til å begrense 
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høstingen dersom de har den virkning at nybegynnere får et godt fiskested og 
slik fortrenger mer erfarne fiskere, men i andre situasjoner kan de være 
fangstdrivende. Innsatsreguleringer er viktigere. De regelstyrte aspektene i 
høstingen må kvalifiseres, og begrensningenes karakter diskuteres nærmere.

I diskusjonen om hvordan ressursforvaltningens mål realiseres i sjarkfisket 
konkluderte jeg med at målene kan realiseres i noen situasjoner, men systemene 
kan vanskelig takle ulike typer skifte i rammebetingelsene. Vanskene med å 
påvise denne reaksjonen i sjarkfisket, sammen med problemene fiskerne kan 
møte i situasjoner hvor reaksjoner er nødvendige, gjør at jeg mener fisket ikke 
kan sikres ved de uformelle reguleringene. Det er med andre ord eksplisitt 
forvaltning som er best egnet til å realisere målet om varige biologiske og 
sosiale systemer. For å nytte kunnskap om implisitt forvaltning mener jeg vi 
trenger en eksplisitt forvaltningsmodell som kunnskapen kan inkluderes i. 
Dersom vi gjør krav på at implisitte forvaltningssystemer fungerer på egen hånd 
i sikringssammenheng, så trår vi feil. De karakteriseres ved noen viktige 
ressursdempende trekk, men disse må ivaretas og sikres av en forvalter før vi 
kan trekke den konklusjon at systemene kan realisere 
ressursforvaltningsmålene.

Jeg mener videre at forvalterens viktigste oppgave er å sikre rammene for 
iboende ressursansvarlighet. Jeg vil hevde at implisitt forvaltning er egnet i 
forvaltningssammenheng, dersom det også finnes en eksplisitt forvaltning. Mitt 
materiale indikerer at i forvaltningen av sjarkfisket kan biologiske og sosiale 
systemer sikres ved det som i billedlig forstand kan uttrykkes som å fjerne noen 
grenser i firefeltstabellen. Jeg tror vi må etterstrebe utviklingen av en modell 
der forvaltning er noe mer enn dagens uttrykk for statlig fiskeressursforvaltning 
og mer enn påpekningen av høstingsdempende trekk og krav om utøverbasert 
vellykket forvalting. Vi må i større grad bevege oss fra rute 3 til 1, og fra rute 1 
til 3, altså nytte ideen om eksplisitt forvaltning, men inkludere kunnskap om 
implisitt forvaltning i utformingen av forvaltningstiltak.

Kunnskapspolitikk og ressursforvaltning
Mitt materiale gir rom for en noe mer pessimistisk konklusjon omkring 
utøvemes kapasitet i forvaltingssammenheng enn den revisjonistene uttrykker. 
Mens revisjonistenes forvaltningsløsning er at utøverne kan forvalte 
naturressursene, enten via insentivstrukturer som genererer en opptatthet av å 
sikre naturressursene, eller ved direkte å ha forvaltningsansvaret, vurderer jeg 
sjarkfiskernes kapasitet i begge henseende som utilstrekkelige. Min skepsis til 
hvorvidt sjarkfiskeme kan håndtere sikringsmålene i forvaltningen bygger på 
potensialene slik de uttrykte seg i det fiskemønsteret som preget 1980-tallets 
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‘frie fiske’. Jeg vurderer ‘implistte forvaltningssystemers’ potensialer, og ikke 
utøveres framtidige muligheter til å overta deler av eller hele 
forvaltningsansvaret. Sjarkfiskeme kan kanskje gis et forvaltningsansvar i 
framtidige ordninger. Men basert på studier av tilpasningene i situasjonen før de 
statlige fiskerireguleringene ble skjerpet, kan en ikke si at myndighetene kan 
trekke seg ut og overlate ansvaret til fiskerne. Også det kan gi ‘tragiske 
resultat’.

Når jeg kan reise så kritiske spørsmål ved eksistensen av utøverbasert 
forvaltning i fisket, må en spørre hvordan konklusjonene om utøverbasert 
forvaltning kan stå så sterkt i revisjonist-tradisjonen? Det er nærmest tatt for gitt 
at utøvere eksplisitt forvalter naturressurser. Det er utgangspunktet for mange 
empiriske studier, f.eks. Johannes og MacFarlane (1991). Som jeg viste til 
ovenfor er Johannes en av de tidlige forfatterne som har diskutert tradisjonell 
kunnskap som forvaltningsrelevant (Johannes 1978, 1981). Johannes arbeider 
noen år senere sammen med en annen biolog, MacFarlane, og nå finner de ikke 
at folk er opptatt av å ta vare på ressursene. Men de leter etter en slik opptatthet 
ut fra en forståelse av at den burde være der:

«Among the islanders of Oceania a widespread (although by no means 
universal) traditional marine conservation ethic evolved. All the basic 
marine conservation methods used in the west for the past 90 years were 
already in use in parts of Oceania centuries ago (Johannes 1978, 
Johannes and Ruddle 1990). This is probably because traditional seafood 
stocks had been limited largely to narrow fringes of reef and lagoon 
around many of these islands. The finite nature of these resources must 
have become obvious, especially on smaller islands, only a few 
generations after human coloniasation. We searched among Torres Strait 
Islanders for evidence of such traditional awareness that the sea’s 
resources are limited, but found none.» (Johannes og MacFarlane 
1991:205, min understrekning).

Johannes og MacFarlane forklarer den - i min begrepsbruk - manglende 
eksplisitte ressursforvaltningen med at folk i Torres-stredet ikke trengte til å 
bevare ressursene. De menneskelige populasjonene ble aldri så store at 
ressursuttaket økte faretruende. Men eksistensen av tradisjonelle 
forvaltningssystemer avvises ikke i deres studie. Noen få forfattere har fokusert 
på intensjoner omkring ressursvern og avvist dette for de kulturer de studerer 
(Hames 1987, Carrier 1987). Andre avviser dette mer forsiktig ved å vise til at i 
generell forstand har slike intensjoner manglet, men i situasjoner der konflikter 
og problemer har oppstått, kan utøvere selv arrangere fornuftige 
forvaltningsløsninger (Polunin 1984, Brightman 1987).
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Avvisningene sitter langt inne. De få forfatterne jeg viste til ovenfor har ikke 
fått noen stor plass i litteraturen. Det at folk forvalter naturresurser er en så 
allmenn sannhet at den er med i nesten enhver introduksjonsartikkel for bøker 
og artikkelsamlinger som oppsummerer kunnskap om utøverbasert forvaltning. 
I forordet til Berkes (1989) skriver f.eks. Jacobs:

«The planning for and the management of resources held as common 
property is carried out by those most directly affected by their decisions, 
decisions that are designed to contribute to the continued sustained use 
of the living resources» (Jacobs 1989: vii).

og i introduksjonskapitlet skriver Berkes og Farvar (1989):
«The truth is that traditional systems [ ] have been the main means by 
which societies have managed their natural resources over millennia on 
a sustainable basis. It is only as a result of this that we have any 
resources today to speak about.» (Berkes og Farvar 1989:6).

Dyer og McGoodwin (1994) gjør flere henvisninger til robuste systemer verden 
over med det de kaller ‘folk management’. De skriver bl.a.:

«Moreover, fishers9 appreciation of the sustainability of utilized natural 
resources creates a sense of environmental awarenesses that manifests 
itself as folk management» (Dyer og McGoodwin 1994:6) og «..the 
documentation of robust systems of folk managment existing among 
otherwise modem and contemporary fishing peoples.» (Dyer og 
McGoodwin 1994:9).

Pinkerton (1989) peker på at uformelle forvaltningssystemer er innrettet mot å 
«serve cultural goals», og kommenterer videre:

«Such local systems are often self-regulating, that is they have already 
worked out a long-term, stable relationship with local stocks which 
allows a sustained yield.» (Pinkerton 1989:13-14, hennes utheving).

Formuleringene ovenfor: - 'designed to contribute to the continued sustained 
use9 - ‘societies have managed their natural resources9 - ‘a sense of 
environmental awarenesses that manifest itself’ - ‘have worked out9 - henspeiler 
på aktive handlinger og hensikter som utføres av individer som forstår hva de 
gjør. Med unntak av Pinkerton, spesifiseres det ikke at utøverne har andre 
hensikter enn ivaretakelse av naturressurser. Uttalelsene vitner om handlende 
aktører og eksplisitte forvaltningssystemer. Bøkene har empiriske bidrag, 
hovedsaklig fra fisket. Jeg har drøftet hvordan det er vanskelig å finne 
empiriske studier som viser at folk driver fiskeressursforvaltning med 
utgangspunkt i eksplisitte oppfatninger om hvordan biologiske systemer skal 
sikres. En kan derfor spørre om det forskerne refererer til er en form for 
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‘systemrasjonalitet’, eller ‘økologisk rasjonalitet’ slik Rappaport 
(1968/1984:307) definerte det. Rappaport karakteriserte økologisk rasjonalitet 
som et begrep beskrivende for kulturer som lever i samsvar med sosiale og 
økologiske omgivelser på en måte som bidrar til systemets fortsatte eksistens, 
uten at utøverne direkte har intensjoner omkring dette. Forskerne diskuterer 
ikke slike funksjonalistiske tilnærminger. I stedet formulerer de utsagn om at 
folk har uttenkt noen planer om hvordan de skal ta vare på ressursene, og at 
dette er bakgrunnen for de bærekraftige systemene. Med det henvises det til 
tankemodeller om forvaltning - altså eksplisitt forvaltning. Forskerne ‘låner’ det 
eksplisitte forvaltningsbegrepet og anvender det på kulturer der det kan finnes 
en situasjonell ressursansvarlighet, men ingen eksplisitt forvaltning. Dette 
‘lånet’ blir en tvangstrøye i framstillingen av relevante forvaltningsforhold. På 
den ene siden har forskerne bruk for å avvise at statlig fiskeressursforvaltning, 
dvs. ekstern og eksplisitt kontroll, er det beste og eneste empiriske uttrykk for 
forvaltning. På den andre siden har de bruk for det eksplisitte 
forvaltningsbegrepet i fortellingen om at utøvere kan drive forvaltning. De 
peker på forvaltningstiltak som ligner de tiltak som preger statlig 
fiskeressursforvaltning. De peker på kontrollert høsting. Men når vurderingen 
av virkninger mangler, dvs. når bare litt av den eksplisitte forvaltningsmodellen 
brukes, blir konklusjonene bygd på tynt grunnlag. Forskerne tenderer til å sette 
likhetstegn mellom regelstyrt bruk og vellykket forvaltning. Dermed blir de ofre 
for den tvang som følger det eksplisitte forvaltningsbegrepet. De blir ofre i den 
forstand at de må innskrive sikring som et tankeaspekt. De må innskrive en 
tenkende aktør i systemene og tilskrive aktørene noen intensjoner de ikke har.

Acheson (1987) sin studie er representativ for hvordan denne doble bruken av 
forvaltningsbegrepet, eller skal vi si det manglende skillet mellom eksplisitt og 
implisitt forvaltning, fører til en innskrivning av ‘eksplisitte forvaltere’ i de 
uformelt organiserte høstingspraksisene. Han gjør en grundig analyse av 
hvorvidt og hvordan den uformelle adgangskontrollen blant hummerfiskere i 
Maine innvirker på de biologiske ressursene. Han finner at hummerbestanden i 
de mest kontrollerte områdene er i bedre hold enn i de øvrige. Acheson kobler 
den grundige analysen av sosiale og kulturelle samhandlingssystemer til en 
minst like grundig analyse av biologiske systemer. Han kan derfor si noe nyttig 
om implisitte forvaltningssystemers evne til å realisere varige biologiske og 
sosiale systemer. Det at forvaltningen er implisitt er det ikke tvil om. Acheson 
understreker selv at fiskerne ikke har innført dette systemet for å verne 
hummeren. Det er hensynet til egne fangster som står i sentrum. Likevel 
presenterer han en konklusjon som ikke samsvarer med et slikt implisitt fokus: 

«Moreover, in these areas, fishermen are not caught in a self-defeating 
«competitive withdrawal» [...], but can cooperate to conserve the lobster 
stock and raise their income levels.» (Acheson 1987:63).



180

I konklusjonen sier Acheson at fiskerne samarbeider med formål å ta vare på 
naturressursene. Han sier at utøverne har noen konkrete formål med 
adgangskontrollen - nemlig det å sikre biologiske systemer. Acheson tilskriver 
utøverne en intensjonalitet. Ettersom han gjør så grundig og godt arbeid med 
dokumentasjon av data er det lett å påpeke den åpenbare konflikten mellom de 
to forvaltningsdefinisjonene som framstår gjennom hans arbeid.

I andre arbeid er konfliktene mindre åpenbare. Jeg kritiserte tidligere Ostrom 
(1990) og Feeny et al. (1990) for å mangle Achesons grundige fokus på hvordan 
sosiale og kulturelle regler og normer virker til å regulere ressurshøstingen. Når 
diskusjonen om virkninger mangler, mens forskerne likevel argumenterer for 
utøverkapasitet i forvaltningssammenheng, må vi anta det er fordi de mener det 
eksisterer en slik sammenheng. Inntrykket av sammenheng er det de selv som 
skaper. Det framstilles i presentasjonene og får styrke ved at studiene bygger på 
en rekke empiriske bidrag i tradisjonen. Jeg viste imidlertid til at begge disse 
oversikts- og oppsummeringsartiklene bygger på bidrag som også mangler den 
eksplisitte diskusjonen av sammenhenger, f.eks. Berkes (1986).
Oppsummeringsartiklene er dermed viktige i det å skape inntrykket av vellykket 
utøverbasert og eksplisitt forvaltning. I oppsummeringsarbeidene blir 
konklusjoner på basis av tilskrevne intensjoner om sikring av biologiske 
systemer forsterket ved at de gjentas og bringes videre. Wilson et al. (1994) er 
et nyere arbeid i så måte. Deres arbeid er et særlig godt eksempel på dette 
problemet i litteraturen, ettersom forskerne viser til 32 ulike 
ressurshøstingssystemer og tar alle til inntekt for at utøverne er opptatt av å ta 
vare på naturressursene:

«However, and perhaps most important, virtually all of the rules and 
regulations mentioned here appear to have been deliberately 
promulgated with conservation in mind.» (Wilson et al. 1994:303).

Med denne konklusjonen bringer Wilson et al. andre forfatteres innkrivninger 
av aktører som forfølger ressursforvaltningsmål videre. De anvender f.eks. 
Berkes (1986), Acheson (1987) og Johannes (1981) - arbeid som jeg ovenfor 
definerte som ‘tilskrivningsarbeid’ ettersom forfatterne selv sier at fiskerne ikke 
har innstiftet noen regler for å ta vare på ressursene, men likevel presenterer 
konklusjoner som handler om at folk forvalter og faktisk samarbeider omkring 
dette spørsmålet.

Wilson et al. anvender også bidrag der originalforfatteme ikke har diskutert 
sikrings-spørsmålet som referanse til konklusjonen ovenfor. Et eksempel på 
dette er bruken av Jentoft og Kristoffersen (1989). Jentoft og Kristoffersen har 
beskrevet de norske Lofotreguleringene. I Lofoten er havet er inndelt i 
redskapssoner, og fiskerne har adgang til sonene etter redskaps-gruppe.
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Systemet ble formelt opprettet i forrige århundre, og virker ennå i dag til å 
regulere ulike redskapsgruppers fiske. Fiskerne deltar i utformingen av reglene 
ved at de kan ytre ønsker om endringer i grensefastsettelsene på organiserte 
fiskermøter i løpet av sesongen. De kan selv ta initiativ til slike møter. Særskilte 
inspeksjonsfartøy kontrollerer at reglene overholdes. Overholdelsen er stor, noe 
forfatterne tilskriver fiskernes deltagelse i beslutnings-prosessen, samt at mange 
bruker samme sted år etter år, og på den måten utvikler sosiale relasjoner, noe 
som gjør overholdelsen enklere.

Jentoft og Kristoffersen sier ikke at lofotfiskerne er opptatt av å ta vare på 
torsken. Den viktige bakgrunnen for Lofotreguleringene sies å være «free 
access and equal distribution of opportunities» (Jentoft og Kristoffersen 
1989:360). Forfatterne anvender imidlertid begrepet forvaltning når de 
konkluderer:

«In conclusion, we propose that fisheries co-management in general and 
as it has been demonstrated in the case of Lofoten, is superior to other 
management forms in the fishery in some respects». (Jentoft og 
Kristoffersen 1989:363).

Slik jeg definerer forvaltning er beskrivelsen av Lofotreguleringene en viktig 
bruks-beskrivelse. Den viser at fiskerne kan håndtere noen organisatoriske 
problemer omkring ressurshøsting. Fiskerne kan håndtere noen forhold som er 
viktige i en ressursforvaltnings-sammenheng. Jeg mener imidlertid at det å 
anvende forvaltningsbegrepet her leder oss til å tro at det er mer enn bruk 
fiskerne håndterer. Det leder oss til å tro at dette systemet også har innebygde 
ressursvemeffekter, og kanskje også intensjoner. En kan ikke beskylde 
forfatterne for å lure oss. De sier ikke at ressursvern er et aspekt ved 
Lofotreguleringene. Men når vi gjeme vil finne eksempler på vellykket 
utøverbasert forvaltning, er det lett å gjøre som Wilson et al. (1994) og ta 
Lofotreguleringene til inntekt for dette.

Jentoft og Kristoffersen går ikke inn for oppgaven med å lure oss, det klarer vi 
selv. De gjør imidlertid heller ikke det motsatte - hjelper oss til å se at det 
fiskerne arbeider med er fiskeplassdistribusjon og konflikthåndtering, og at 
eventuelle ressursvirkninger kanskje er til stede, men hvorvidt de er det, krever 
et eksplisitt fokus. En kan derfor si at Wilson et al. lar seg lure av sitt eget ønske 
om å finne eksempler på vellykket forvaltning. En må imidlertid spørre om de 
ikke også er ute i eget ærend. Et annet fellestrekk ved de 32 systemene de viser 
til er at statlig fiskeressursforvaltning i betydningen regulering ved kvoter er 
fraværende. Det er i stedet hvordan, hvor og når fisket utøves som reguleres, og 
reguleringsmåtene er hovedsaklig uformelle - det er måten fisket utøves på som 
beskrives av forskere. Wilson et al. sitt poeng er at reguleringer av hvordan, 
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hvor og når fisket utøves kan gi bedre forvaltning enn det dagens TAC- 
forvalting innebærer. En kan spørre om forfatterne har et ønske om at 
organiseringen av fisket med hensyn på hvordan, hvor og når skal ha en bedre 
forvaltningsmessig virkning enn TAC-forvaltning. Dette kan forklare at det blir 
viktig å plassere intensjoner og eksplisitt forvaltning i ulike empiriske systemer. 
De tar i alle tilfelle Lofot-beskrivelsen, der forfatterne sier at utøverne ikke har 
innført reglene for å ta vare på fisken, til inntekt for konklusjonen om at utøvere 
nettopp har gjort det. Med dette omskriver de både fiskernes praksis og 
forfatternes arbeid.

Wilson et al. tar også Carrier (1987) til inntekt for et argument om at folk har 
innsatt konserveringsregler intensjonalt. Jeg viste tidligere til at Carrier selv 
ikke bare avviser formålet ressurssikring, men også potensialene til dette i 
Ponams høstingspraksis. Carrier mente sannsynligheten for at rettighetshaverne 
i fisket kunne innføre lokale sparetiltak var lav på grunn av de sosiale 
konfliktene det kunne utløse. Med dette kan en tilskrive Wilson et al. å ikke 
bare la seg lure av ønsket om å finne vellykkete utøverbaserte 
forvaltningssystemer, men også en viZje til å innskrive sikringsformål der de 
ikke hører hjemme.

Denne viljen, en vilje som har preget revisjonistlitteraturen, og ennå preger den, 
har noen kunnskapspolitiske viktige sider. Revisjonistene har levert bidrag til 
forståelsen av ressursforvaltning i en kontekst der Hardins modell stod, og også 
i dag står sterkt. Det har vært viktig å gå i rette med Hardin fordi modellen om 
‘Allmenningens tragedie’ har stor metaforisk verdi og kan brukes i 
legitimeringen av mange og ulike interesser. En rekke statlige 
fiskerireguleringer ble iverksatt, bygd på og legitimert ved Hardins modell 
(McMullan 1987, Matthews 1988, Pålsson og Helgasson 1995, Eythorsson 
1996). Oppgaven med å avvise Hardin ga derfor et fokus på motsatsen. Når 
Hardin sa at problemet var det åpne havet, ble oppgaven å finne regelstyrt 
høsting. Det var imidlertid ikke hvilke regler som helst som kunne falsifisere 
Hardins påstand. Dersom en hadde startet diskusjonene med Hardin med å 
bringe inn argumenter om behovsmotiverte småskalatilpasninger, tror jeg 
mange av revisjonistenes innvendinger hadde falt på stengrunn. Påvisningen av 
behovsøkonomisk produksjons-dynamikk i småskala- og husholdsbaserte 
tilpasninger ville neppe hatt kraft til å slå en så stor metafor av banen. Uttalelser 
om at folk selv kan forvalte er viktigere innspill. Når disse folkene attpåtil 
anvender enkel og miljøvennlig teknologi blir det fart og retning i motstanden. 
Det åpner både for forskningspolitiske markeder, og en generell folkelig og 
akademisk interesse for slike systemer.
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Det å stille spørsmål ved feltets konklusjoner, slik jeg gjør det, kan derfor ses på 
som et mottrekk ‘fra andre siden’. Det er imidlertid ‘denne siden’ som er mitt 
ståsted, og det er ikke min intensjon å forkaste kunnskapen som feltet har 
generert. I dag mener jeg det er mulig å stille kritiske spørsmål, nettopp fordi 
revisjonistene så godt har beredt grunnen. De har fått fram det viktige forholdet 
at utøvere inngår i systemer der rettighetene til ressurene er fordelt annerledes 
enn gjennom statlige ordninger. De har også fått fram at det finnes en rekke 
trekk ved ulike produksjonssystemer, særlig småskalasystemer, som virker 
ressursregulerende og kan virke sikrende.

Innskrivningsproblematikken vitner imidlertid om nødvendigheten av å 
anvende begrepet implisitt forvaltning analytisk. Vi kan og bør fortsette å 
studere høstingsdempende trekk i ulike ressurshøstingssystemer. Men i disse 
studiene må vi slippe taket i at eksplisitt kontroll er den eneste 
forvaltningsløsningen. Fanget i denne modellen for forvaltning klarer vi ikke å 
stille de rette spørsmålene om hva som skal til for å få til bærekraftig høsting av 
naturressurser.

‘Tykke’ og ‘tynne’ perspektiver
McCay og Jentoft (1996) mener det å anvende Hardins modell analytisk kan bli 
en tvangstrøye som stenger for innsikt av betydning for 
ressursforvaltningsforståelse. Jeg har anvendt Hardins modell i den forstand at 
jeg har sett på forutsetningene, slik Brox (1990) gir anvisninger for, og slik 
forutsetningene er understreket av Berkes (1985), Stillmann (1975) og Fife 
(1971). Jeg har funnet disse forutsetningene viktige som rettesnorer i 
beskrivelsen av sjarkfiskemes ressurshøsting. De har gitt anledning til å peke på 
sentrale uformelle reguleringer i fisket.

Jeg har imidlertid nyttet modellen i sterkere grad enn de fleste revisjonister. Jeg 
har også sett på sider ved en forutsetning revisjonistene ikke har behandlet 
tilstrekkelig; hvorvidt og hvordan sosiale og kulturelle regler og normer faktisk 
begrenser høstingen. Min bruk av modellen har åpnet for ny innsikt. Jeg har vist 
at innvendingene mot Hardin er relevante, naturressurser kan sikres på andre 
måter enn gjennom statlige reguleringer og privat eiendomsrett. Revisjonistenes 
fokus på hvordan folks medlemskap i samfunn på land og hav gir muligheter og 
begrensninger, øker forståelsen for forvaltning av naturressurser. Mitt fokus har 
imidlertid vist at det kan stilles spørsmål ved om folk direkte forvalter ressurser 
slik revisjonistene har beskrevet det. Ved å sette likhetstegn mellom uformelle 
regler for høsting og forvaltning blir Hardins modell og fokuset på dens 
forutsetninger en tvangstrøye, slik McCay og Jentoft (1996) hevder. 
Forfatternes alternativ er et ‘tykkere’ perspektiv på uformelle rettigheter til 
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naturressurser, hvordan de er historisk, politisk og sosialt konstituert. Formålet 
er å utvide forståelsen for rettighetsorganiseringen. Mitt sterke fokus på 
ressursvirkninger har imidlertid brakt fram en særlig grunn til å se nærmere på 
rettighetsorganiseringen: Studiet av rettighetsorganisering leder bort fra 
antagelsen om at rettighetsorganisering er det samme som ressursbegrensning. 
Rettighetsorganisering er én ting, faktisk ressursbegrensning noe annet.

Innledningsvis sa jeg at forutsetningen, både for Hardins tragiske 
ressurstilpasninger og for revisjonistenes vellykkete, var til stede i 1980-tallet 
sjarkfiske. Fisket var formelt tilnærmet fritt, men uformelt regulert. Materialet 
har vist at en ikke kan - med basis i Hardins forståelse av aktørtyper og 
handlingsmønstre - si at sjarkfisket var på veg mot ‘Allmenningens tragedie’ på 
1980-tallet. En kan heller ikke anvende revisjonistenes perspektiver og si at det 
var fordi de forvaltet ressursene selv. Det er ingenting som tyder på at de hadde 
intensjoner om ressursforvaltning som manifesterte seg i handlinger. Det en kan 
si er at fiskerne inngikk i samhandlings- og bruksmønstre og nyttet sjarkens 
tekniske kapasitet ulikt, og begge deler har - under visse betingelser - noen 
høstingdempende resultat.

Revisjonistenes modell har plass for denne måten å studere og beskrive 
ressurshøsting. Det er innenfor denne teori-retningen at det fokuseres på 
hvordan folk i ulike sosiale og kulturelle situasjoner anvender ressurser, og hva 
som er deres mål og formål. Sjarkfiskemes intensjoner er å fiske, de fordeler 
plass for å minimere konflikt og få mye fisk. De fordeler plass for å få en rolle i 
fiskerfellesskapet. De fordeler plass fordi de samhandler og er bundet av normer 
om samhandling. Dette er høyst relevant for ressursforvaltning. Det er 
motsatsen til Hardins resonnement som innebærer atomiserte individer. 
Torskens yteevne kan kanskje sikres fordi lokale fiskere er de eneste brukerne, 
noe som innebærer et gitt fangstmønster. Den kan kanskje sikres uten 
omfattende kollektive og individuelle reguleringer. Men det at dette kan være et 
resultat av sjarkfiskemes ønsker om å fiske på optimale måter, er noe annet enn 
at fiskerne handler ut fra intensjoner om hvordan ivareta ressursvemhensynet. 
En konklusjon om at fiskerne driver eksplisitt forvaltning blir ikke mer verdt 
enn Hardins, den inneholder kun motsatsen; en påstand om at folk kan forvalte 
naturressursene i motsetning til Hardins påstand om at folk ikke kan det

Det har vært kunnskapspolitisk viktig å avvise Hardin. Problemet med denne 
type ‘bevisførsel’ er at det gir argumenter som ikke er noen bevisførsel. 
Revisjonistbidragene får gjeme karakteristikker som «romantiserende» og 
«normative», og som å bidra lite til kunnskapsutviklingen (Lees 1993, Knudsen 
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1995, Goldman 1996, McCay og Jentoft 1996). Det er kun ‘sjarkromantikere’35 
og folk som ønsker gamle dager tilbake som arbeider i feltet. Dette er en kritikk 
som det er mulig å imøtekomme ved å slippe taket i påstanden om eksplisitt 
forvaltning og i stedet studere ressurshøsting gjennom det begrepsinnhold jeg 
har gitt implisitt forvaltning. Med det er det kanskje mulig å finne eksempler på 
at ressursvern kan være knyttet til hvordan, hvor og når det fiskes (Wilson et al. 
1994) uten at noen direkte har planlagt det slik. Selv om jeg kritiserte Wilson et 
al. tidligere, er jeg enig i at det er viktig å stille kritiske spørsmål ved statlige 
forvaltningsmodeller og -løsninger som f.eks. den TAC-forvaltning jeg har 
redegjort for. Jeg er videre enig i at det kan være nyttig i stedet å se på hvordan, 
hvor og når fiskere organiserer sine virksomheter. Jeg mener imidlertid at 
begrunnelsen for det første er de manglende gode resultatene av dagens statlige 
fiskeressursforvaltning, mens begrunnelsen for det andre er at utøvere er 
eksperter på å bruke ressursene. I denne brukskunnskapen ligger det, som 
revisjonistene har påpekt, en høyst relevant kunnskap om lokale ressurser som 
kan settes inn i forvaltningen av dem. Men gjennom å anvende det tynne 
perspektivet om at utøvere forvalter er det vanskelig å vite hvordan gjøre nytte 
av kunnskapen som revisjonistene har generert. Dette er viktig for å forstå hva 
min ‘revisjonist-studie’ av sjarkfisket kan bidra med i en forvaltningsdiskusjon. 
Teknologibegrensninger, innsatsbegrensninger og den eksisterende orden i 
fisket gjør kanskje at fisket kan fortsette i lang tid uten at torsken overbeskattes. 
Problemet med en konklusjon som dette uten en kvalifisert beskrivelse av 
hvordan sjarkfiskere håndterer henholdsvis bruk og vern, er at sjarkfisket 
idealiseres og fiskerne framstilles som folk som kan å ta vare på ressursene. Det 
er en konklusjon som ikke gir noen signaler om vegen videre, annet enn at 
fisket må bli fritt igjen. Spørsmålet er om løsningen ligger her. Ved å postulere 
at sjarkfiskeme kan forvalte ressursene selv bare man gir dem ansvaret, 
overskygges de interessante aspektene ved hva som er sjarkfiskernes og 
sjarkfiskets potensiale og kapasitet i ressursforvaltning.

35 Begrepet sjarkromantiker har fått en egen status i norsk samfunnsforskning, i alle fall i 
Tromsø-miljøet (Jentoft 1996). Som jeg viste til i forordet, er begrepet også kjent i andre 
kretser.

Dette ser jeg som den viktigste beveggrunnen til å stille kritiske spørsmål ved 
revisjonistenes perspektiver og konklusjoner. Min konklusjon er at de 
bærekraftige trekkene ved sjarkfisket er høyst relevante i 
forvaltningssammenheng. Forvaltning - definert som den prosess som realiserer 
bærekraftig ressursutnyttelse - preger sjarkfisket. Forvaltningen er imidlertid 
usynlig og fungerer ikke sikrende med mindre den integreres i et eksplisitt 
forvaltningssystem. Men det er vanskelig å utvikle kunnskap om hvordan dette 
kan gjøres så lenge en hevder at implisitt forvaltning er det samme som 
eksplisitt forvaltning.
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