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Sammendrag: 
I fiskerier fører et uregulert marked ofte til et dårlig resultat – både økonomisk og økologisk. 
Standardforklaringen er allmenningens tragedie: hver enkelt fisker har et incentiv til å fiske 
mer enn hva som er kollektivt optimalt, fordi han får profitten selv, mens kostnadene av å ha 
en for lav bestand blir fordelt på alle. Som konsekvens blir bestand mindre og over lang sikt 
er det ingen profitt som blir igjen i fiskeriet. For å forhindre dette er det svært viktig å styre 
og regulere fiskeri på en dynamisk måte. 

I min avhandling rette jeg fokus mot et dynamisk dimensjon som er ofte oversett: den av 
alder eller størrelse av en individuell fisk. Selv om bedret forvalting av norsk-arktisk torsk 
(skrei) de siste årene har gitt oss en stor gytebestand, er det viktig å ikke bare se på 
biomassen, men også på kvaliteten på bestanden. Modelleringene i del 1 og 4 av min 
avhandling antyder at verdien av fiske på norsk-arktisk torsk kunne blitt fordoblet ved å velge 
en mye større maskevidde. I dag blir fisk fanget fra de har en lengde på omtrent 50 cm. 
Denne fisken øker i vekt med omtrent 20% per år. Å ta ut fisken før den har vokst seg stor er 
ikke bare biologisk uheldig; det er også en økonomisk dårlig strategi å høste fisk som vokser 
så raskt (på bankkonto vokser pengene med kanskje 3-4 %).  

Så hvorfor bruker ikke fiskerne større maskevidde (del 2 og 3 av min avhandling)? Problemet 
er igjen uregulert konkurranse: Gitt at alle de andre fiskerne fanger små fisk, så har den 
enkelte fisker ingen incentiver til å la være å fiske for å la små fisk vokse stor. En mulighet 
ville være å sette kvoter ut ifra antall individer – ikke antall tonn. Dette ville gi hver enkelt 
fisker et incentiv til å fange stor fisk.  

God forvaltning tar hensyn til både biologiske og samfunnsmessige forhold. Det hele er langt 
mer komplisert enn i mine forenklende modelleringene. Uansett er det viktig å tar en første 
steg om vi vil ha en mer bærekraftig og lønnsom forvaltning av våre fiskeressurser. Denne 
steg er å ikke bare spørre ”hvor mye” fisk vi skal høste, men å spørre ”hvor mange” og 
”hvilken” fisk vi skal fange. 
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