Innlandsfisket i Finnmark gir en omsetning på over 130 millioner kroner. Med bedre kunnskap kan vi klare å øke ringvirkningene i
lokalsamfunnene, samtidig som lokale fiskeres interesser blir ivaretatt.
Foto: Marit Eggen

Innlandsfisket bidrar til et levende Finnmark
Kronikk: Einar J. Asbjørnsen, utmarksleder i FeFo

Kan vi klare å sikre den lokale fiskerens interesser, samtidig som vi øker ringvirkningene
fra tilreisende fiskere i Finnmark? Nøkkelen ligger i kunnskap om egen ressursutnyttelse,
og lokale reguleringer.
Om du har en maggotboks stående i kjøleskapdøra, er du neppe alene. En nylig
gjennomført spørreundersøkelse om innlandsfiske i Finnmark utført av Norsk
Institutt for Naturforskning (NINA) på oppdrag fra FeFo avslørte at fastboende i
Finnmark har en høyere oppslutning om innlandsfiske enn befolkningen lengre
sør i Norge, og særlig gjelder dette isfiske. Anslagsvis hver fjerde person bosatt i
Finnmark er på fisketur i løpet av året. Ikke uventet, har bosatte i Finnmark en
mer fangstorientert tilnærming til fiske enn tilreisende utlendinger. Likevel
avdekker spørreundersøkelsen at det er verdier som naturopplevelse, friluftsliv
og avkobling som er viktigst for innlandsfiskeren, uansett om man kommer fra Tana eller fra Helsinki.
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Ti ganger større potensial
Selv om rekreasjonsaspektet er viktigst, så høstes det betydelige mengder fisk gjennom
innlandsfisket. Grovt anslått over hundre tonn, det vil si like mye eller mer mat enn fra elgjakta.
Fastboende står for anslagsvis fire femdeler av uttaket. Og våre over 60.000 innlandsfiskevann har
mer å by på: Anslått potensiell årlig høstingsmengde er bortimot ti ganger så stor som det som
faktisk blir høstet. Det er derfor liten tvil om at vi drøye 75.700 som lever og bor i Finnmark er
privilegerte, med ubegrenset tilgang til store innlandsfiskeressurser og mange vann og vassdrag.
Samtidig som innlandsfisket er betydningsfullt som aktivitet for oss som bor i Finnmark, betyr dette
også mye for mange tilreisende. Hvert år kommer 6-7.000 tilreisende til Finnmark for å oppleve
storslått natur og grov fisk. Selv om vi innimellom opplever brytninger om tilgangen til innlandsfiske
mellom lokalbefolkning og tilreisende finlendere, er tilreisendes fiske viktig også for oss som bor i
Finnmark.

Isfiskekonkurranse i Finnmark.
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Økt omsetning for lokale bedrifter
Totalt anslått forbruk knyttet til innlandsfiske fra bosatte i Finnmark er i overkant av 100 millioner
kroner, og om lag 30 millioner fra tilreisende der finlendere står for det meste. Innlandsfisket bidrar
til viktige ringvirkninger i Finnmark i form av økt omsetning lokalt og regionalt – og særlig gjelder
dette fra tilreisende fiskere, som med sine kjøp av varer og tjenester i Finnmark bidrar med ny kapital
i fylket.
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Av forbruket som tilreisende har i Finnmark, utgjør
fiskekortkjøp rundt regnet ti prosent. Resten av
forbruket gir økt omsetning på bensinstasjoner,
butikker, kafeer og overnattingssteder rundt om i
fylket vårt. Sportsfiskernes aktivitet bidrar dermed
både til inntekter lokalt, og til opprettholdelse av
lokale arbeidsplasser og infrastruktur. For den
lokale næringsaktøren rundt omkring i Finnmark er
alle muligheter til økte inntekter viktig – og på
Matkroken i Kunes utgjør proviantering fra fiskere
en viktig del av sommerens omsetning. Fremtidig
tilstedeværelse av lokale matbutikker, overnattingstilbud og bensinstasjoner kommer ikke bare den
enkelte næringslivsaktøren til gode, dette bidrar til et levende Finnmark for alle oss som bor her.
Det er slett ikke umulig å mangedoble inntektene til næringslivet i lokalsamfunnene. Kanskje betyr
det nye arbeidsplasser også.

«Fremtidig tilstedeværelse av lokale matbutikker,
overnattingstilbud og bensinstasjoner bidrar til
et levende Finnmark for alle oss som bor her»
Kunnskap er avgjørende
Undersøkelser gjort i Nord-Østerdalen viser at godt tilrettelagte tilbud som egne fluesoner, utgjør en
stor del av omsetningen til tross for at tilbudene utgjør en liten del av arealet. Tilsvarende økt
tilrettelegging i Finnmark i form av enkelte, aktivt forvaltede fiskelokaliteter (med minstemål og
maksmål, begrensning i kortsalg og mulige redskapsbegrensninger), kan bidra til å gjøre fisket enda
mer attraktivt for en del av brukerne og bidra til ytterligere økning i omsetningen for lokalt
næringsliv. Samtidig kan slike tiltak bidra til at tilreisende fiskere i større grad enn tidligere,
kanaliseres til lokaliteter som oppleves som mindre kontroversielle blant fastboende.
Den gjennomførte spørreundersøkelsen avdekker altså noe om vår og tilreisendes bruk av
innlandsfiskeressursen, men fortsatt er det mye vi ikke vet. Særlig er dette knyttet til at kunnskapen
om fastboendes utnyttelse er vanskelig å vurdere, siden vi blant annet ikke har noe fiskekortregister
som kan gi et mer presist bilde av vår aktivitet. Ettersom kun tilreisende fiskere må ha fiskekort, vet
vi derfor paradoksalt nok i dag faktisk mer om utlendingenes fiskevaner i Finnmark, enn om
finnmarkingenes.

«Ettersom kun tilreisende fiskere må ha
fiskekort, vet vi derfor paradoksalt nok i
dag faktisk mer om utlendingenes fiskevaner
i Finnmark, enn om finnmarkingenes»
3

Et levende Finnmark
FeFo er garantisten for at befolkningen i Finnmark skal ha god tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.
Finnmarkseiendommen skal også forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt
næringsgrunnlag i Finnmark. For at vi skal kunne regulere adgangen på populære lokaliteter i tråd
med Finnmarksloven og til beste for oss som bor i fylket, er det helt nødvendig å ha kunnskap om vår
egen bruk av ressursen.
Derfor har vi ordnet et gratis og frivillig registreringskort for bosatte i Finnmark, som vil gi verdifull
informasjon til oss som forvaltere om hvor, når og hvor mye vi finnmarkinger fisker i fylket vårt.
Kortet vil bidra til at vi får inn mer kunnskap om egen bruk, og vi er dermed bedre i stand til å
gjennomføre en fiskeforvaltning i Finnmark som er til beste både for innbyggerne i fylket som fisker,
for de her i fylket som har inntekt fra fisket og for alle oss andre som er opptatte av et levende
Finnmark.
Skitt fiske!

Fiske ved Stuevann.
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