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Norskekysten – en naturens gave
Nils Kolle

 
«Intet er så rummelig som havet, intet så tolmodig. På sin brede rygg bærer det 
lik en godslig elefant de små puslinger, der bebor jorden; og i sitt store kjølige dyp 
eier det plass for all verdens jammer.» Slik åpner Alexander Kielland romanen 
Garman & Worse, som i mangt handler om menneskets forhold til havet. «Det 
smiler med blanke, grønne småbølger til de barbente unger, som fanger krabber; 
det bryter i blå dønninger mot skipet og sender den friske, salte skumsprøit langt 
inn over dekket; tunge grå sjøer kommer veltende mot stranden, og mens trette 
øine følger de lange, hvitgrå brenninger, skyller skumstripene i blanke buer 
henover den glatte sand. Og i den dumpe lyd, når bølgen faller sammen for siste 
gang, er der noget av en hemmelig forståelse; hver tenker på sitt og nikker utover 
– som om havet er en venn, der vet det hele og gjemmer det trofast.»

Kielland spør: Hva er havet for dem som bor ved stranden? Kystboerne sier 
lite. De lever hele sitt liv med ansiktet vendt mot sjøen. «Havet er deres selskap, 
deres rådgiver, deres venn og deres fiende, deres erhverv og deres kirkegård. 
Derfor blir forholdet uten mange ord, og blikket, det stirrer utover, veksler efter 
den mine havet setter op – snart fortrolig, snart halvt redd og trossig».    

På sett og vis er det samme spørsmål vi stiller i dette verket: Hva har havet 
betydd for menneskene langs kysten? Hvordan har havet farget deres hverdag, 
deres levesett og tenkemåte? Betyr det noe annet å være født og oppvokst på 
kysten, skaffe sitt utkomme fra havet, leve sitt liv ved sjøen framfor i innlandet? 
Dikteren er ikke i tvil: Tar man en strandboer og flytter innover i landet, selv til 
den yndigste dal, gir han den beste mat og den bløteste seng, så vil han «klatre 
fra fjell til fjell, indtil han langt ute skimter noe blått, han kjenner. Da går hans 
hjerte op.» Men hva består denne dragningen i? Hva er det særegne ved livet på 
kysten? Svaret er sammensatt og gir seg ikke uten videre. Vi skal bruke flere tusen 
sider på å finne ut av dette.

Bosted og ferdselsåre 
Navnet Noreg eller Norge kan ha sitt utspring i vår lange og karakteristiske 
kyst. I den nordnorske stormannen Ottars beretning fra 800-tallet heter det at 
han bodde nordligst av alle nordmenn, trolig et sted i Troms, kanskje Malangen. 
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Derfra seilte han sørover langs kysten, langs Nordmanna land, nordmennenes 
land, til kaupstaden Skiringssal som lå i Vestfold. Ottar kalte landet Nordveg, 
nordveien, veien til og fra boplassen sin i nord. Her blir altså landet oppfattet 
som identisk med kysten, eller kystleia, fra de sørligste delene og oppover, 
så langt nord som det bodde nordmenn. Ottar regnet nok ikke samene som 
nordmenn. Navneforskere har ment at det må ha vært skipsleia forbi det 
viktige kongesetet på Avaldsnes (Karmøy), opp gjennom Karmsundet og videre 
nordover Vestlandskysten som først bar navnet Nordveg. Som statsnavn kan 
det først ha vært brukt om det gamle vestnorske kongeriket, for siden å strekke 
seg nordover og østover. Kanskje navnet har sitt opphav hos våre granner i sør, 
gøter og daner, som en betegnelse på landet i nord, landet der nordmennene 
bodde. 

Sammenlignet med andre kystland i Europa har Norge en særpreget kyst. 
Det første som slår en, er kystens lengde. På sin ferd fra Troms i nord til Vestfold 
i sør seilte Ottar en veldig distanse, mangfoldige sjømil, en strekning som 
dekket bortimot halvparten av kystlinja i Vest-Europa. Avstanden langs kysten, 
fra russergrensa i nord til svenskegrensa i sør, er lettest å fastslå, nærmere 3000 
km. Men følger vi kystens buktninger blir avstanden mye lenger, regnestykket 
også mer komplisert; vi må innom tusenvis av viker og bukter, poller og fjorder. 
Om vi i tillegg regner med omkretsen av alle øyer og holmer, blir avstanden 
formidabel. Ifølge siste offisielle måling skal denne linja være i overkant av 80 000 

Strandparti fra Jæren, 1884. 
Olje på lerret, av Nicolai Ulfsten.
Foto: Blomquist kunsthandel AS
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km, en distanse som bringer oss rundt ekvator mer enn to ganger. Norge er uten 
sammenligning det land i Europa som har mest kyst. Landet strekker seg over 
mer enn ti breddegrader. 

Et annet karakteristisk trekk er kystens betydning som bosted og ferdselsåre. 
Langt opp mot vår tid foregikk det meste av den innenlandske transporten, både 
av folk og gods, med båt, opp og ned langs kysten, inn og ut fjordene. Det var 
fra båten en observerte landet, dannet seg sitt inntrykk. Landet innenfor tapte 
seg raskt og ble utydelig. Hovedtyngden av landets befolkning bodde langs 
disse ferdselsveiene. Slik er det også i dag. Det store flertallet bor i nærheten av 
sjøen. Bare i dalstrøkene på Østlandet og Sørlandet fins en innlandsbefolkning 
av noe størrelse. På Vestlandet, fra Lindesnes og nordover til Trøndelag bor så 
å si hele befolkningen i umiddelbar nærhet til sjøen, enten ute i skjærgården, på 
strandflatene eller innover langs fjordene og oppover dalbunnene. Dette gjelder 
i stor grad også trønderne, riktig nok med et lite befolkningsinnslag i innlandet. 
Videre nordover bor de aller fleste ved sjøen.  

Folkekonsentrasjonen ved kysten er ikke uventet. Sjøen representerer et 
mangfold av muligheter, både transport- og ressursmessig. Det lille vi har av 
dyrkbar jord i Norge, ligger for det meste nær sjøen, enten ute ved kysten eller som 
et smalt belte innover langs fjordene og oppover i dalbunnene. Bare Østlandet, til 
dels også Sørlandet og Trøndelag, har tilgang på matjord i noe omfang innover 

Øen Trænen i Nordland, olje på  
lerret, av Knud Baade 1838. Fjellene 
på Træna, særlig Trænstaven, som 
rager 338 meter over havet, er et 
kjent landemerke på Helgelands-
kysten. Landemerker, for det meste 
karakteristiske fjellformasjoner, 
fins det mange av langs vår kyst: 
Hådyret, Siggjo, Alden, Hestman-
nen, Vågakallen, for å nevne noen. 
Slike særegne landtoninger var 
viktige navigeringspunkt for de 
sjøfarende; de ble tidlig tegnet inn 
på sjøkart og er omtalt i gamle 
seilbeskrivelser. Landemerkene fikk 
på en måte eget liv, det ble knyttet 
sagn og fortellinger til dem, og for 
ferdafolk langs leia må de ha vært 
et kjært syn. «Ja, dei gode gamle 
nutane», skriver Ivar Aasen, «dei 
gjera hugen glad». Brukt med til-
latelse fra Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. 
Foto: Nasjonalgalleriet
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i landet. Norge rommer det meste av den langstrakte 
fjellkjeden som danner ryggraden i den skandinaviske 
halvøya. I Sør-Norge skiller Langfjella mellom øst og 
vest, og topper seg i Jotunheimen. Dovrefjell dominer-
er i nordøst. I Trøndelag ligger fjellmassivene et stykke 
mot øst og gir rom for lavereliggende, dyrkbare partier. 
Landskapet videre nordover er dominert av Kjølen, 
fjellkjeden som danner grense mot Sverige og Finland, 
og som i lange strekninger oppover i Nordland og Troms 
presser seg like ut til kysten og bare gir rom for en smal 
strandflate. I Finnmark svinner fjellene, og landskapet 
åpner seg i store, lavtliggende vidder østover. Men også 
her finner vi storparten av den dyrkbare jorda innover 
langs fjordene, i fjordbunnene og oppover dalførene.   

Mye av det indre av Norge er altså dominert av 
fjellmassiver og høyfjellsvidder, uegnet som bosted 
for mennesker og til hinder for innenlands ferdsel. 
Denne særegenheten illustreres lett ved å kaste et 
blikk på de flate, lavtliggende kystlandene lenger sør i 
Europa, som Danmark og Holland, for ikke å snakke 
om Irland. Landet er omgitt av sjø på alle kanter, men 
uten skjærgård; en flat, grøderik øy, lett å ferdes på 
og med den mest fruktbare jorda i det indre. Her bor 
også hovedtyngden av befolkningen, om vi ser bort fra 
kystbyene. Til tross for havet omkring har fisket vært av 
marginal betydning; det var jorda som gav levevei. 

Skjærgården
Kystens betydning som bosted og ferdselsåre har utvil-
somt sammenheng med det kanskje mest karakteristiske 
trekket ved norskekysten – skjærgården, dette breie, 
massive beltet av større og mindre øyer, holmer og skjær 
som strekker seg langs det aller meste av landet. Enkelte 
partier mangler skjærgård, som Jæren og deler av Øst-
Finnmark. Andre steder kan det være glissent og langt 
mellom holmene, som på deler av Sørlandskysten. Men 

Øygarden nordvest for Bergen er et illustrerende eksempel på vår skjærgård. 
Øyrekka som består av 552 større og mindre øyer, holmer og skjær, strekker 
seg fra Sotra i sør til Feie i nord, formet som et grått, lavtliggende steingjerde 
mot Nordsjøen. Innforbi (til høyre på bildet) ligger Hjeltefjorden, en trygg og 
skjermet innseilingslei til Bergen fra nord. Fjorden skal ha sitt navn fra hjelt-
ene (shetlenderne) som kanskje har foretrukket denne innseilinga, framfor 
den mer ureine leia fra sør. Foto: Fjellanger Widerøe
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i det store og hele er kysten godt dekket, enkelte steder med et solid bånd, som 
på Vestlandet og fra Helgeland og nordover til Vest-Finnmark.

Skjærgården ble formet av isen som i flere omganger dekket landet, som 
rykket fram, for siden å trekke seg tilbake, om og om igjen. Nedisingen, med 
påfølgende smelting og avrenning var kanskje heftigst der iskappa møtte havet. 
Gjennom tusenvis av år var veldige krefter i sving, kystlinja ble revet opp og om-
formet i et utall av sund, viker og våger, øyer, holmer og skjær. Kysttopografien 
fikk sin form, både over og under vann. Landhevingen etterpå har også gitt sitt 
bidrag, og resultatet er blitt slik vi ser det i dag, med tusenvis av større og mindre 
øyer og holmer, formet som et gjerde (jf. navnet skjærgård), en beskyttelse, et 
bolverk mot storhavet. Dette må være en viktig grunn til at norskekysten har vært 
slik en viktig ferdselsåre, en riksvei nr. 1. Det lar seg gjøre å ferdes i skjermet far-
vann langs det aller meste av vår lange kyst. Bare på enkelte, kortere strekninger, 
som ved Lindesnes, Lista, Jæren, Sletto, Stad, Hustadvika, Folla, Loppa og i Øst-
Finnmark når fastlandet ut til havkanten; her vil de båtfarende være eksponert 
for havets frie krefter. Knapt noen kyst i Europa kan oppvise maken, det må bare 
være deler av svenskekysten og finskekysten samt partier i Skottland. De fleste 
europeiske kyster er åpne, uten skjærgård, hvor havet bryter direkte, enten mot 
vide sandstrender eller mot høye og bratte landmassiver.

Skjærgården gir ikke bare ly for de seilende; den skaper også mang en 
beskyttet boplass og utallige havnemuligheter, tilrettelagt fra naturens hånd. De 
første nordmennene fant seg godt til rette ute i holmene; her var rik tilgang på 
skjell, fisk og havpattedyr. Innover i landet lå lenge breen og stengte. Skjærgården 
har i det hele vært et viktig bosettingsområde, særlig de større øyene som har 
dyrkbar jord å by på. Selv ytterst, ute i havgapet, er det forunderlig å se hvordan 
folk har klort seg fast. Å seile langs dette grå riket kan i lengden være noe ensformig. 
Blikket flakker over nakne bergrabber og glattskurte svaberg, liksom på leit etter 
noe å feste seg ved. Og brått kommer belønningen: En grønn klove i alt det grå; 
noe å hvile øynene på. Sprekken rommer noen hus, et par naust, litt matjord, nok 
til å brødfø en håndfull mennesker, i kombinasjon med det havet har å by på.

Dette siste, de levende marine ressursene, har naturligvis vært av stor 
betydning. Tilgangen til skjermete og fiskerike sjøområder, i form av sund og 
strømmer, poller, viker og våger, gir mulighet for å drive fiske med enkel og 
billig teknologi, småbåter og håndsnøre. Med skjærgården som spennetak lar det 
seg også gjøre å drive småbåtfiske et stykke ute på det åpne havet. Man kan lett 
smette seg innforbi holmene om uværet slår til. Terskelen for å kunne høste av 
havets ressurser langs norskekysten er med andre ord lav jamført med de åpne og 
værharde kystene lenger sør i Europa.   

Fjordene – havarmer innover i landet
Noen steder åpner skjærgården seg og leder inn i breie, mektige fjordbasseng; disse 
glir ofte over i kortere og lengre fjordarmer som griper dypt inn i fjellmassivet. 
Sognefjorden skjærer seg 200 km innover i landet, like inn i Jotunheimen. Dalene 
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og fjordene oppover kysten er kjempemessige u-formede grøfter, gravd ut av isen 
som i flere omganger dekket landet, i samme prosess som formet skjærgården. 
Etter hvert som isen smeltet og dro seg tilbake på slutten av siste istid, rant sjøen 
inn og fylte den ytre og dypeste delen av disse grøftene. På enkelte kyststrekninger 
skapte isen et sterkt opprevet landskap hvor sjøen kryper inn nær sagt overalt. 

Alt i alt fins det nærmere 1200 navngitte fjorder i Norge, et antall som 
knapt noe annet land kan oppvise. Endelsen -fjord blir imidlertid brukt i mange 
sammenhenger, ikke bare om de egentlige fjordene, men også om mer eller mindre 
åpne havstykker, som Vestfjorden, og om passasjen mellom to øyer eller mellom en 
øy og fastlandet. I vår sammenheng regnes dette som en del av skjærgården, mens 
betegnelsen fjord blir reservert de «ekte» fjordene – havarmene innover i landet.   

Grovt sett kan fjordene grupperes i to: terskelfjorder og åpne fjorder. 
Sognefjorden er en typisk terskelfjord, der isen har lagt etter seg svære mengder 
morene, stein, grus og jord ute i munningen; her er det bare 300 meter dypt, 
mens fjordbunnen stuper til 1200 meter noen kilometer lenger inne. I noen 
fjorder er terskelen så grunn at den når opp i det lette, saltfattige brakkvannslaget 

Årvågsfjorden på Nordmøre er 
et eksempel på de vestvendte 
fjordene i Midt-Norge. Langt i 
vest ender de i åpent hav der 
vi finner noen av de viktigste 
gyteområdene for norsk 
vårgytende sild. I gode sildår  
ble det på  ettersommeren og 
høsten fisket store mengder 
feitsild i disse fjordene. 
Foto: Astri Normann/Aslak 
Kristiansen 
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øverst, og da betegnes gjerne fjorden som en poll. Varangerfjorden er kanskje 
det beste eksempelet på en åpen fjord, nærmest en havbukt, som utvider seg 
gradvis utover, med økende dybde. Hvorvidt en fjord har terskel eller ikke, er av 
stor betydning for strømforhold og det marine livet i fjorden. De åpne fjordene 
har bedre vannutskifting, og de er som regel mer fiskerike enn terskelfjordene. 
Fiskeforekomstene har naturligvis også sammenheng med havområdene utenfor, 
som vi skal komme tilbake til.

I vanlig språkbruk regnes ikke fjordene som kyst. Benevnelsen kyst betyr i 
dagligtalen skjærgården, inklusiv de store øyene samt en stripe fastland innenfor. 
Fjordene befinner seg innforbi, de strekker seg fra kysten og innover i landet. 
Vi snakker om fjordbygder og kystbygder som adskilte enheter, ikke bare 
topografisk, men også næringsmessig og kulturelt. Her legges mindre vekt på 
skillet fjord–kyst; også fjordbygdene er av interesse for oss såfremt befolkningen 
gjorde seg nytte av sjøen i det daglige strevet for levemåten. I Nord-Norge 
er dette selvsagt; fjordbefolkningen drev fiske i stort omfang. Men også i Sør-
Norge, særlig på Vestlandet, var fjordfolket avhengig av sjøen i sin daglige dont. 
Sjøen som ferdselsåre var likeså viktig for fjordfolk som kystfolk. Enkelte fjorder 
kunne være fiskerike, både av bunnfisk og stimfisk som sild, brisling, makrell og 
sei – ressurser som både tilreisende fiskere og de de fastboende visste å utnytte. 
Fjordfolk deltok gjerne også i de store sesongfiskeriene ute ved havkanten. 
Innover langs fjordene renner det som oftest ut en eller flere elver med laks- 
og sjøørretbestand som lokalbefolkningen gjorde seg nytte av. Lakseverp langs 
bratte fjordsider er håndfaste bevis for dette. I Gulatingsloven regnes for øvrig 
kysten å strekke seg så langt innover i landet som laksen går. 

Også indirekte spilte fjordboerne en viktig rolle i utviklingen av fiskeriene. 
Storparten av skogressursene langs kysten fins nettopp i de midtre og indre 
fjordbygdene. Bratte fjellsider og rikelig med nedbør skaper et utall av elver og 
fosser. Disse er godt egnet som drivkraft for vann- eller oppgangssager plassert 
i sjøkanten. Sagbrukene dannet grunnlag for bøkring, båtbygging, skipsbygging. 
Fjordfolket rev mye bark til barking av garn og nøter; de leverte ved og trelast 
og produserte ulike tregjenstander til bruk i fiskeriene. I lang tid foregikk det 
en livlig vareutveksling mellom fjord og kyst, jord- og skogbruksvarer mot fisk 
og fiskeprodukter. I det hele – man kan vanskelig tegne et fullverdig bilde av 
fiskeriene og kystkulturen uten å ta fjordbygdene med i betraktning.

Havområdene utenfor
Norskekysten kan heller ikke forstås på skikkelig vis uten å ta havområdene 
utenfor med i regnestykket. Benevnelsen havlandet som stundom brukes om 
Norge, gir uttrykk for den nære forbindelsen det er mellom landet og havet 
utenfor. Vår lange kyst støter mot fire hav: I sør ligger Skagerrak. Dette flyter 
over i Nordsjøen, et grunnhav som strekker seg fra Lindesnes og nordover til 
Stad. Deretter følger Norskehavet, et dyphav som støter mot Grønlandshavet 
i vest, og som i nord avgrenses av linja Nordkapp–Spitsbergen. Øst for denne 
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grensa ligger Barentshavet, et grunnhav som avgrenses av Novaja Semlja i øst, 
Frans Josefs Land og Svalbard i nord. Betydningen av disse havområdene for 
natur og næringsvirksomhet på norskekysten er fundamental. La oss først se på 
havbunnen, landskapet under vann.   

Kontinentalsokkelen, landområdets undersjøiske forlengelse utover 
fra kysten, er formet av isen, i kombinasjon med andre geologiske prosesser. 
Sokkelen er egentlig en gigantisk fylling av stein, grus og andre sedimenter, 
transportert ut fra land, hovedsakelig av isen, og dumpet i havet, enkelte steder 
opptil 200 km fra land. I snitt er løsmassene 1000 meter tykke. Kontinentalhylla 
har vide, flate partier, men også dypere groper og forsenkninger, som utenfor 
utløpet av de store fjordene; de fortsetter utover et stykke som marine daler. 
Norskerenna ble også gravd ut av isen, en kjempemessig grøft, en fordypning på 
havbunnen som følger kystlinja fra ytterst i Oslofjorden, rundt forbi Jæren og 
videre oppover til Stad. Renna er gjennomgående 3–400 meter dyp, noe dypere 
utenfor Arendal hvor havbunnen stuper til 700 meter, en avgrunn kan man si, 
sammenlignet med bunnen ellers i Skagerrak og Nordsjøen, som sjelden er 
dypere enn 100 til 150 meter. 

Bortsett fra Norskerenna er havbunnen i Nordsjøen og Skagerrak relativ 
flat. Den faller gradvis fra kysten og utover noen kilometer, før den flater ut. 
Under istidene, da store mengder vann var bundet som is, sto havnivået vesentlig 

Havbunnen og 
overflatestrømmene i 
Norskehavet. 
Kart: Havforskningsinstituttet
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lavere enn i dag, og deler av havbunnen var tørt land. Ved slutten av siste istid lå 
store deler av Nordsjøen tørr, et bølgete, tundralignende landskap, delvis dekket 
av bjørkeskog. Dagens Doggerbank var den gang et landområde, Doggerland, 
som ser ut til å ha vært befolket, trolig av nomadiske folkestammer. 

Nord for Stad, oppover i Norskehavet, møter vi et annet sjøskap. Havbunnen 
faller raskt fra kysten og utover noen kilometer, ned til 2-300 meter, for så å 
flate ut i til dels vide kystbanker, før den stuper ned mot betydelig større dyp. 
Kontinentalskråningen er ujevn, med brattheng og slakkere parti, ofte skåret opp 
av dype gjel og dalsøkk, hvor det stundom kan gå større og mindre skred. 

Bakkekanten ned mot dyphavet, egga som den blir kalt, løper ikke parallelt 
med norskekysten, men bukter seg oppover. På Møre ligger kanten, Storegga, 
relativt tett under land, ca. 70 km ute. Langs trøndelagskysten og oppover 
i Nordland løper den adskilling lenger fra land. Utenfor Vesterålen svinger 
eggakanten igjen opp under land; utenfor Andenes er sokkelen ikke mer enn 10 
km bred. Lenger nord dreier den ut i havet igjen, for deretter å strekke seg opp 
mot Svalbard. Barentshavet østover er et grunnhav hvor dybden sjelden kommer 
under 2–300 meter.

Fiskebankene langs norske-
kysten og i tilliggende hav. 
Kart: Meteorologisk institutt
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Disse grunne havpartiene utenfor kysten har spilt og spiller en stor rolle for 
fiskeriene. Her fins rike forekomster, særlig av bunnfisk som torsk, hyse, kveite, 
lange og brosme. Forekomstene er spesielt rike langs eggakanten, men også på 
grunnere partier av kontinentalhylla, mellom de marine dalene og på steder hvor 
isen har lagt fra seg mye løsmasse. Slike områder med særlig godt fiske nevnes som 
fiskebanker; de har fått egne navn, og fiskerne kjenner disse kystbankene som sin 
egen bukselomme. Nordmenn flest vil også være kjent med navnene, blant annet 
gjennom værvarslinga: Doggerbank, Fladengrunn, Storegga, Haltenbanken, 
Sklinnabanken, Røstbanken, Tromsøflaket, Nordkappbanken, Skolpenbanken, 
Kildinbanken, for å nevne noen av de viktigste. Historien om hvordan disse 
bankene er blitt oppdaget og tatt i bruk, opploddet og tegnet inn på sjøkart, er 
fascinerende og en viktig del av vår kysthistorie. Kystens undervannslandskap er 
i det hele av stor betydning for den marine tilpasningen. Befolkningen i kystland 
med tilgang til vide og fiskerike kystbanker har klare fordeler jamført med land 
uten nevneverdig kontinentalsokkel.  

Hav- og tidevannsstrømmene
Navnet hav kommer av det gammelnorske haf, som betyr det som hever seg (hevja 
– løfte opp). Her siktes det muligens til bølgene eller til det fenomen at havet ser 
ut til å stige mot horisonten. Kanskje har ordet sammenheng med tidevannet, med 
flo og fjære, havet som hever og senker seg i evig rytme. Tidevannet er primært 
forårsaket av den gjensidige tiltrekningskraften mellom jorda og månen, som får 
havet til å stå høyest på den siden av jorda som vender mot eller bort fra månen. 
Og siden jorda roterer om sin akse én gang i døgnet, hever og senker vannstanden 
i havet seg to ganger i løpet av én omdreining. Men også andre forhold virker 
inn på tidevannet, som været og undervannskystens topografi. På Vestlandet 
er forskjellen på høy- og lavvann en knapp meter under normale værforhold, 
på Sørlandet enda mindre; i Nord-Norge to–tre meter. Lenger sør og sørvest 
i Europa kan skilnaden være betydelig større, eksempelvis mer enn ti meter på 
enkelte steder langs Irskesjøen. Tidevannsforskjellen har utvilsomt betydning for 
hvordan en kystbefolkning bruker havet. Liten forskjell på flo og fjære gjør det 
lett å komme til og fra med båt; det letter havneforholdene, sammenlignet med 
kystområder der forskjellene er store, som for eksempel i Storbritannia. På slike 
steder vil det kreves egne havneanlegg, stundom med dokk som kan stenges slik 
at vannstanden i havnen ikke påvirkes av tidevannet.

Siden vann er lett bevegelig, danner tidevannet strømmer. Vann renner 
gjennom sund og åpninger mellom bukter, poller, fjordarmer og lignende, oftest 
i fast rytme, seks timer den ene veien og seks timer den andre, men også bare en 
og samme vei to ganger i døgnet om topografien tilsier det. Er passasjen trang 
nok kan strømmen bli ganske stri. Vi kjenner mange slike tidevannsstrømmer på 
norskekysten. Moskenes- eller Moskenstraumen ytterst i Lofoten har fått status 
som den villeste, den mest voldsomme. Når store vannmasser sirkulerer over den 
grunne Røstbanken og renner inn i den dypere Vestfjorden, øker strømhastigheten 
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kraftig, og den kan nå en fart på opptil 6–7 knop. Moskenstraumen har lenge 
pirret fantasien og er rikt skildret i litteraturen. Vi hører fortellinger om båter som 
blir fanget i malstrømmen og sugd ned i dypet for alltid.  Petter Dass’ skildring 
er bokstavelig talt hårreisende: Særlig ille blir det når vinden er strømmen 
imot. Da piskes havet opp i veldige bølger, høye som fjelltopper. «Skull’ nogen 
fordristes at fare der da, han reiste der aldrig med livet ifra, men måtte til bunden 
nedhoppe.» I folketroen eksisterer det en forestilling om et «havsvelg», et hull 
eller avgrunn som sjøen styrter seg ned i når det fjærer. Dette har kanskje sin rot 
i slike uhyrlige strømmer, eller muligens sterke hvirvelstrømmer, i havet. Når 
tidevannsstrømmene har nedfelt seg i kystfolkets kultur og forestillingsverden, 
skyldes det vel ikke bare strie og farefulle malstrømmer som folk måtte passere 
på sin ferd langs kysten. Tidevannsstrømmene er næringsrike; her samler det seg 
ofte mye fisk. Like fra steinalderen kjenner vi mange eksempler på at folk valgte 
å bosette seg ved slike strømmer.  

De dominerende havstrømmene langs norskekysten er likevel ikke 
tidevannsbevegelsen, men to nordgående strømmer, Den norske atlanterhavsstrøm-
men og Den norske kyststrømmen. Den førstnevnte, som folk gjerne tenker på som 
Golfstrømmen, er egentlig bare en arm, en forgrening av den veldige atlantiske 
strømmen som bygger seg opp i de varme vannmassene utenfor Vest-Afrika. Den 
blir drevet av passaten vestover, svinger innom Mexicogulfen, hvor den henter 
ytterligere varme, samt sitt navn, og renner som en kolossal flod oppover langs 
USAs og Canadas østkyst. Ved Newfoundland møter Golfstrømmen den kal-

de Labradorstrømmen. Her 
presses den østover, ut i Nord-
Atlanteren og strømmer vi-
dere mot Europas kyster, godt 
hjulpet av vestavindsbeltet. 
Her deler Golfstrømmen seg 
i flere greiner; en hovedarm 
renner nordover, passerer 
mellom Skottland og Island 
og flyter inn i Norskehavet 
og kalles Den nordatlantiske 
drift, egentlig en forlengelse 
av Golfstrømmen. Den greina 
som passerer mellom Shetland 
og Færøyene, og som følger 
norskekysten oppover, går un-
der betegnelsen Den norske 
atlanterhavsstrømmen.

De veldige mengdene 
varmt, saltholdig vann som 
flyter inn i Norskehavet og 
oppover langs norskekysten, er 
av fundamental betydning for 

Bunn- og strøm-
forhold i Barentshavet. 
Kart: Havforskningsinstituttet
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livet både på sjø og land. Det hindrer isdannelse og er medvirkende til å skape 
et mildt, fuktig kystklima. Temperaturen ligger fem–seks grader høyere enn på 
tilsvarende breddegrader som ikke er velsignet med lignende varmepumpe. Når 
man i Finnmark, på 70 grader nord, kan drive jordbruk, skyldes det varme avgitt 
fra disse kolossale vannmengdene med utspring ved ekvator. Andre steder på 
samme breddegrad fins stort sett bare øde ishavslandskap, ytterst tynt befolket.

Den norske kyststrømmen har sitt utspring i Østersjøen. Nedbør og elver 
som flyter ut i denne kjempemessige pollen, fører til et vannoverskudd som 
havet kvitter seg med gjennom Øresund og Store- og Lillebelt. Strømmen følger 
Bohuslän-kysten nordover; den dreier vestover langs Skagerrakkysten og flyter 
videre nordover langs Vestlandskysten. Her øker hastigheten, blant annet som 
følge av tilførsel av vann fra elver og fjorder oppover kysten. Fra Stad løper 
de to strømmene parallelt. Kyststrømmen er kaldere og har lavere saltinnhold 
enn Atlanterhavsstrømmen; dette medvirker til at den førstnevnte flyter øverst, 
nærmest land, mens den saltere strømmen renner utenfor og kiler seg nedunder. 
På sin vei oppover kysten blandes og omrøres de to i noen grad, særlig over 
de grunne kystbankene der strømmen stundom renner i svære hvirvler, formet 
av bunntopografien. Prosessen bringer næringssalter opp i de øvre vannlag; 
dette stimulerer alge- og planktonveksten vår og sommer, som i neste omgang 
gir grunnlag for rike fiskeforekomster. Næringsstoffer som hvirvles opp fra de 
dypere vannlag langs eggakanten, er hovedgrunnen til at så mye fisk samles her. 

Hovedstrømmen fortsetter nordover forbi norskekysten og videre oppover 
i Norskehavet, langs skråningen vest for Svalbard. En arm tar turen inn i 
Barentshavet og støter her mot kaldere havstrømmer fra nord. I møtet mellom 
det varmere atlantiske vannet og det kaldere arktiske dannes en front, Polarfronten, 
som er tydeligst i vest, mer diffus i øst. Fronten flytter seg fra år til år, blant annet 
som følge av størrelsen på Atlanterhavsstrømmen. Den sørlige grensa for iskappa 
i nord følger gjerne dette skillet. Langs fronten skjer det en veldig omrøring 
som fører næringsstoffer opp til de øvre vannlag, og som gir grunnlag for en 
blomstrende plantevekst vår og sommer. Her møtes dyreplankton fra sør og fra 
nord, og fronten er i det hele av stor betydning for produksjonsforholdene og det 
marine livet i Barentshavet. 

Økosystem Barentshavet
Bunntopografi og strømforhold, temperatur og saltholdighet er viktige 
rammebetingelser for de marine økosystemene. De gir særpreg og er bestemmende 
for hva slags dyre- og plantesamfunn som eksisterer. Med benevnelsen økosystem 
tenker vi vanligvis på et avgrenset område av naturen der de levende organismene, 
planter, dyr/fisk og mikroorganismer lever i samspill med hverandre og med det 
fysiske miljøet som omgir dem. Systemet er dynamisk, det er i stadig endring 
og blir påvirket av en lang rekke faktorer, også menneskelig innvirkning. Et 
økosystem representerer en funksjonell enhet, og begrepet hjelper oss til å 
organisere og forstå hvordan naturen fungerer.

«Selv i døden gav 
han sitt bidrag»
Havforskeren Oscar 
Sund omkom da  
hurtigruteskipet  
”St. Svithun” forliste 
etter å ha blitt bom-
bet av britiske fly på 
Stadhavet en septem-
berkveld i 1943. Sund 
ble funnet noen dager 
senere, drivende i 
sjøen utenfor Veidhol-
men ved Smøla. Liket 
hadde da rekt med 
strømmen mer enn 
200 km mot nord. 
På dette grunnlaget 
beregnet en kollega 
ved Havforsknings-
instituttet hastigheten 
nordover langs kysten, 
og hendelsen ble et 
bidrag i utforskningen 
og forståelsen av Den 
norske kyststrømmen.
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Samspillet i et marint økosystem illustreres gjerne som en næringspyramide, 
eller næringskjede, med alger og planteplankton i bunnen. Gjennom fotosyntesen 
gjør de seg nytte av energien i sollyset for å vokse. Produksjonen foregår i de 
øvre vannlag, ned til 50 meter eller mer, avhengig av hvor dypt sollyset rekker. 
I tillegg er temperatur og tilgang på næringssalter viktig for planktonveksten. 
Plantene svever fritt i de øvre vannlagene, de er havets gress og utgjør føden 
og grunnlaget for nær sagt alt annet liv i havet, enten direkte eller indirekte. 
På nivå 2 finner vi dyreplanktonet, som krill, raudåte, marflo, hoppekreps og 
andre; disse beiter på plantene. Dyreplanktonet blir spist av fisk, som sild, lodde, 
brisling, makrell og andre, som befinner seg på nivå 3. Disse blir igjen fortært 
av fisk på nivå 4, sei, torsk, hyse og andre, som også beiter på organismer lenger 
nede i næringskjeden. På toppen av pyramiden troner sel og hval, som beiter 
på organismer på flere nivå nedover i næringskjeden. Stundom blir mennesket 
plassert på øverste trinn i pyramiden, som topp-predator. Økosystemer beskrives 
ofte i form av energioverføring mellom nivåer i kjeden. Det foregår et spill på liv 
og død mellom rovdyr og byttedyr; livet handler mye om å spise og bli spist. For 
enhver art gjelder det å innrette seg slik at sjansene for å overleve og føre arten 
videre er best mulig.

Ethvert havområde har sitt eget, særegne økosystem, riktig nok med 
berøringspunkter og overlappinger med andre systemer. I et økosystem vil gjerne 
en eller flere arter framstå som sentrale, som nøkkelarter; de fins gjerne i stort 
antall, de kan være dominerende predatorer eller utgjøre et viktig næringsgrunnlag 
for arter høyrere oppe i næringskjeden. Om en eller flere av disse artene blir 
redusert eller forsvinner, kan det få store følger for hele systemet. 

I økosystem Barentshavet er det særlig 
to fiskeslag som dominerer: lodde og torsk. 
Silda er også en viktig art, men den er 
egentlig del av økosystem Norskehavet som 
vi skal komme tilbake til. Lodda fins utbredt 
rundt hele Nordkalotten og består av flere 
stammer. En rik, østlig bestand har sitt tilhold 
i Barentshavet og ved Spitsbergen. Den 
voksne lodda har sine viktigste beiteområder i 
nordvest, på Bjørnøybanken, i Hopenområdet 
og langs vestkanten av Sentralbanken. De kalde 
havstrømmene fra nord møter her det varmere 
atlanterhavsvannet og skaper gode vilkår for 
åtedyr av ulikt slag som lodda beiter på. I fire–
femårsalderen er lodda gytemoden; den søker 
da i mars–april inn til kysten for å føre arten 
videre. Innsigsmønster og gytefelter varierer 
fra år til år bestemt av miljøforholdene i havet, 
særlig temperatur. Gyteinnsigene kan komme 
vestfra, over Nordkappbanken og nå kysten vest 
av Nordkyn og bre seg østover. Andre ganger 

Utbredelse av lodde
 i Barentshavet. 
Kart: Havforskningsinstituttet
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kommer lodda østfra og når land ved Fiskerhalvøya 
eller Varangerområdet, og trekker videre vestover. 
Det meste av lodda dør etter gyting, bare et lite 
mindretall overlever og gyter flere ganger. Larvene 
driver nordover med strømmen, og ungfisken er 
utbredt over det meste av Barentshavet. Lodda 
var lenge lite påaktet av norske fiskere. Noe ble 
tatt til agn under lofotfisket og vårtorskefisket i 
Finnmark, litt også til gjødsel. Lodda hadde først og 
fremst verdi som mat og «veiviser» for annen fisk, 
i første rekke torsk. Det er først i etterkrigstida at 
loddeforekomstene er blitt utnyttet kommersielt, til 
mel og olje.

Torsken er den andre nøkkelarten i øko-system 
Barentshavet. Torsk fins bare i Nord-Atlanteren; 
i fjordene, i kystnære farvann og ute på bankene, i 
vannmasser som holder en temperatur fra ca. null 
og oppover mot ti grader. Vi skiller mellom to 
hovedtyper av torsk; kysttorsk og havtorsk. Den 
førstnevnte er mer eller mindre stedbunden, den 
holder seg mye i samme farvann hele livet gjennom. 
Med dette som grunnlag skiller forskerne mellom 
en lang rekke lokale stammer. Havtorsken er mer 
en «trekkfisk» som hver vinter legger ut på lange 
vandringer fra beite- til gyteområdene, gjerne mange 
hundre kilometer. Forskerne skiller mellom et fåtall stammer, hvorav torsken i 
norske farvann er en av de viktigste og mest tallrike. Denne fisken har i lang tid 
gått under benevnelsen norsk-arktisk torsk fordi den gyter langs norskekysten og 
har sine viktigste beite- og oppvekstområder i nordlige farvann. I den senere tid 
har forskerne begynt å operere med et nytt, mer «nøytralt» navn, nordøst-arktisk 
torsk, trolig som en følge av at fisken i de senere årene primært er blitt utnyttet 
av to land, Norge og Russland, og forvaltet gjennom et samarbeid mellom de 
to. I norsk fiskerihistorie er denne torsken kanskje det aller viktigste fiskeslaget. 
Den har vært gjenstand for kommersiell fangst i tusen år, med Lofoten som det 
viktigste fangstområdet.

Den norsk-arktiske torsken vokser opp og tilbringer sitt voksne liv i 
Barentshavet, på stadig søken etter føde. I de første leveårene beiter småfisken 
helst på bunndyr, men etter hvert utvikler den seg til å bli en typisk fiskeeter. 
Viktigste byttefisk er sild og lodde, men torsken er glupsk og opptrer gjerne som 
kannibal om forholdene tilsier det. Lodda utgjør storparten av føden, særlig for 
den ikke-kjønnsmodne torsken. Den bruker å følge i kjølvannet på loddestimene 
som hver vinter søker under land for å gyte; her kan den i flere måneder fråtse i 
mat. Derfor blir denne ungfisken gjerne kalt loddetorsk. De årlige innsigene har 
i lang tid gitt grunnlag for et rikt sesongfiske, loddetorske- eller vårtorskefisket, 
langs vår nordligste kyst. 

Utbredelsen av norsk-arktisk torsk. Kart: Havforskningsinstituttet
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Den norske-arktiske torsken blir vanligvis kjønnsmoden i 
tiårsalderen, noen tidligere, andre senere, og den betegnes da som 
skrei. Etter hvert som rogna og melken modnes utover førjulsvinteren, 
begynner skreien å sige vestover i Barentshavet og sørover norskekysten, 
til gyteområdene som hovedsakelig ligger i Lofoten og Vesterålen, men 
også lenger sør, på Møre og flere andre steder. Gytingen foregår helst 
i mars, på 50 til 150 meters dyp, i overgangen mellom det varmere 
bunnvannet og det kaldere overflatelaget, hvor temperaturen ligger på 
fire til seks grader. En stor hunnfisk kan legge fra seg flere millioner egg. 
De befruktede eggene flyter opp i overflaten, hvor klekkingen foregår i 
løpet av to til fire uker. Den nyklekte larven har en velfylt plommesekk 
under buken som den tærer på de første dagene. Larvene reker med 
strømmen nordover, både langs kysten og lenger til havs. Noen finner 
veien inn i finnmarksfjordene, andre driver rett opp på bankene i 

Barentshavet. Tilgangen på åtedyr de første dagene etter at nistesekken er tom, 
er avgjørende for årsklassens størrelse. Lite mat fører til stor dødelighet, og 
årsklassen blir svak; omvendt når yngelen finner nok å spise.

Under oppveksten i Barentshavet utgjør som sagt lodda den viktigste 
føden. Når loddebestanden er lav, blir torskens vekst redusert; den må spise 
mindre byttedyr som gjerne også er mer næringsfattige. Sild ser ikke ut til å gi 
torsken samme vekst som lodde, sikkert fordi den gjennomgående har et lavere 
fettinnhold, kanskje også fordi den er kvikkere og vanskeligere å fange; jakten 
krever mer energi. I økosystemet blir lodda en slags næringstransportør; den gjør 
den rike planktonproduksjonen i det nordlige Barentshav tilgjengelig for torsken 
lenger sør i havet.

I tillegg til de to nøkkelartene består økosystem Barentshavet av en lang 
rekke andre organismer, plante- og dyreplankton, ulike fiskeslag, havpattedyr og 
sjøfugler, som alle virker sammen og skaper det rike, marine samfunnet vi i lang 
tid har høstet av. Av fisk skal særlig nevnes hyse, som nest etter torsk og lodde har 
størst kommersiell verdi. Også seien er av betydning, den skal omtales under øko-
system Norskehavet. Andre viktige fiskeslag er uer, blåkveite og polartorsk. Sild 
spiller som nevnt også en rolle. Sterke årsklasser av norsk vårgytende sild fører 
gjerne til at mange larver driver med strømmen opp i Barentshavet, hvor de vokser 
opp og tilbringer ungdomstiden, for deretter å vandre ut i Norskehavet. I den tida 
ungsilda står i Barentshavet, spiser den gjerne mye loddelarver; dette kan svekke 
rekrutteringen til den voksne loddebestanden, som igjen kan føre til svakere vekst 
for torsken, slik vi har sett. 

Samspillet mellom torsk, lodde og sild illustrerer godt økosystemets dynamiske 
og sammensatte karakter, et samfunn i stadig forandring, forårsaket av et mangfold 
av krefter. Rike fiskebestander blir avløst av svakere, og omvendt. Dette sykliske 
trekket har på grunnleggende vis farget fiskeriene og kystfolkets levevilkår. Rike 
fiskeperioder blir avløst av svakere, ja svart hav i perioder, med den konsekvens 
dette har hatt for kyst- og fiskerisamfunnene. Fiskerihistorien er en fortelling om 
opp- og nedturer, bølgebevegelser tilsynelatende uten ende, primært forårsaket av 
naturskapte endringer i økosystemene, i nyere tid også menneskeskapte.  

Ennå finnes det stor fisk i 
havet. Torsk levert til bedriften 
Nils H. Nilsen AS i Båtsfjord 
i april 2005. Fanget med 
snurrevad utenfor Makkaur 
av MK «Birgerson». Denne 
fisken veide 46 kilo sløyd, noe 
som tilsier en rund vekt på 
nærmere 60 kilo. 
Foto: Jarle Nilsen
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Norskehavet 
Rammevilkårene for økosystem Norskehavet er grunnleggende forskjellige 
fra systemet i Barentshavet. Bortsett fra den relativt smale kontinentalhylla 
er Norskehavet et dyphav, med to hovedbasseng. I øst er varmt, saltholdig 
atlanterhavsvann i sig nordover dominerende, i vest er det kalde, arktiske 
vannmasser på vei sørover som råder. Frontene mellom de to er avgjørende for 
fordelingen av plankton og utbredelsen av fiskebestandene. I dette havet er det 
pelagiske fiskearter som dominerer, stimfisk som lever i de frie vannmasser, og 
som gjerne vandrer over store områder, med sild, makrell, sei og kolmule som de 
viktigste. Norskehavet er primært et oppvekst- og beiteområde for disse artene. 
Her fins også rike bestander av fisk som lever på dypere vann, som laksesild, 
lysprikkfisk og blekksprut. Bunnfisk som torsk, hyse, kveite, blåkveite, lange, 
brosme og uer opptrer helst i utkanten, hovedsakelig under kysten, på bankene 
og langs eggakanten. Norskehavet er dessuten et viktig oppvekst- og beiteområde 
for laks, og her fins også store bestander av sel, hval og sjøfugl. I dyphavet lever 
svære mengder mikroorganismer av ulikt slag.

 Silda eller mer spesifikt norsk vårgytende sild (nvg-sild) er en nøkkelart i 
dette økosystemet. Silda lever storparten av sitt voksne liv i Norskehavet, særlig 
langs fronten i havområdene nordøst for Færøyene. Små krepsdyr, spesielt 
raudåte, utgjør storparten av føden. Raudåta er viktig mat for de fleste pelagiske 
fiskeslagene, så den må regnes som en nøkkelart i systemet. I perioder med 
mindre eller lite raudåte – den kan være beitet ned 
av en tallrik sildebestand – må den pelagiske fisken 
finne annen føde som gjerne gir svakere vekst. Under 
slike forhold blir silda mager og kan i verste fall sulte 
i hjel. 

 Den voksne silda beiter om sommeren i 
frontområdene vest og nord i Norskehavet. Ved jule-
tider legger den ut på gytevandring østover mot nor-
skekysten. 

Silda gyter langs det meste av kysten, fra Vester-
ålen i nord til Lindesnes i sør. Under oppholdet ved 
land er silda bytte for en rekke predatorer, fra torsk 
og sei til hval og sjøfugl, for ikke å glemme fiskerne. 
I tillegg er den utgytte rogna en viktig matkilde for 
dykkende sjøfugl som skarv og ærfugl, samt fisk og en 
rekke bunndyr og mikroorganismer. 

Gytingen foregår fra slutten av januar til ut i 
mars, hvoretter den utgytte silda stikker vestover i 
havet igjen. Blandingen av egg og melke legges på 
bunnen, på 50 til 100 meters dyp. Sildeeggene klekkes 
etter ca. tre uker. Larvene svever fritt i vannmassene 
og blir ført med strømmen nordover langs kysten. 
Sildeyngelen har plommesekk, liksom torsken, og 
på samme måte er mattilgangen i dagene etter at 

Utbredelsen av norsk 
vårgytende sild.
Kart: Havforskningsinstituttet
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nistepakken er spist, avgjørende for årsklassens størrelse. Storparten av larvene 
driver direkte opp i Barentshavet, og noe blir også ledet inn i skjærgården og 
innover i fjordene nordetter langs kysten. Sildelarvene vokser raskt; utpå høsten 
er de blitt 8–10 cm og kalles da mussa. I tiårene etter krigen ble denne småsilda 
gjenstand for omfattende fangst, og forskerne regner med at dette var medvirkende 
til at nvg-silda ble utfisket på 1960-tallet. Også den litt eldre ikke-kjønnsmodne 
silda, bladsild og feitsild, kunne enkelte år opptre i store mengder i kystfarvannene 
og gav da grunnlag for rik fangst. I tre–fireårsalderen forlater silda norskekysten og 
Barentshavet, og slutter seg til den voksne bestanden i Norskehavet.

På samme måte som lodda representerer sildemengdene en gigantisk over-
føring av planktonproduksjonen fra beiteområdene langt ute i havet til kysten; 
her gjøres den tilgjengelig i form av fett og proteiner for en lang rekke organis-
mer, fisk, sjøfugl, havpattedyr og mennesker. Silda har utvilsomt hatt stor bety-
dning for kystbefolkningen, ikke minst på Vestlandet. Nest etter torsken er silda 
uten sammenligning det viktigste kommersielle fiskeslaget i norsk fiskerinæring. 
Nvg-silda har i flere hundreår blitt fanget i stort omfang under de årlige gyteop-
pholdene under land, hovedsakelig tilvirket som saltsild, i nyere tid primært i 
form av mel og olje. De siste tiårene er nvg-silda i økende grad blitt fanget på 
åpent hav.

Makrellen utgjør en annen nøkkelart i Norskehavet, og den spiller også en 
sentral rolle i økosystem Nordsjøen. Makrellen er en pelagisk stimfisk, utbredt 
over store deler av Nordøst-Atlanteren. Forskerne skiller mellom flere bestander 
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eller gytekomponenter; en som gyter i sør, utenfor Spania og Portugal, en som 
gyter i vest, utenfor De britiske øyer, og en som gyter i Nordsjøen og Skagerrak. 
Makrellen er varmekjær, den foretrekker vann over seks–åtte grader, dette 
begrenser hvor langt nord den trekker. Økende havtemperatur de senere årene har 
ført makrellen lenger mot nord enn tidligere. Makrellen er en typisk planktoneter, 
men den spiser også fiskelarver og småfisk, som brisling og mussa. Makrellen gyter 
i overflatelagene utover seinvinteren og våren. Larvene vokser raskt; småfisken 
kan bli 15–20 cm allerede samme høst, og den kalles da pir. Etter gyting vandrer 
den sørlige og vestlige makrellen opp i Norskehavet på jakt etter føde, etter hvert 
også inn i Nordsjøen hvor den blander seg med nordsjøbestanden. Makrellen som 
beiter oppover langs norskekysten utover sommeren og høsten, hører for det meste 
til nordsjøstammen, med vekslende innslag av vestlig og sørlig fisk. Makrellen 
overvintrer for det meste utenfor Vestlandet og den ytre delen av Norskerenna. 
Utpå vinteren returnerer den til sine respektive gyteområder. Makrellen har 
lenge vært gjenstand for fangst, men den har på langt nær spilt samme rolle for 
kystbefolkningen som sild og torsk. Makrellen ble fisket på beitevandringen inn 
mot kysten, i kystfarvannene og i fjordene, primært på Skagerrakkysten, men også 
langs Vestlandskysten. Fra 1960-tallet er storparten av makrellen blitt fanget med 
moderne snurperedskaper ute på havet. 

Seien representerer en tredje nøkkelart i økosystem Norskehavet. Seien 
er utbredt over det meste av Nordøst-Atlanteren, med et tydelig tyngdepunkt i 
Norskehavet. Seien svømmer ofte i de øvre vannlagene, hvor den jager byttedyr 

Røsthavet en sommerdag i 
2011. Lomvi er et kjent syn 
langs norskekysten, særlig 
i Nord-Norge. Det er en 
dykkende sjøfugl som bare 
sjelden tar til vingene. Lomvien 
beiter på sild, tobis, brisling, 
lodde og annen stimfisk som 
svømmer i de øvre vannlagene. 
Lomvibestanden kan sies å 
være et barometer, en indikator 
på tilstanden i havet. Bestanden 
langs fastlandskysten har 
gått kraftig tilbake de siste 
tiårene, trolig en følge av 
matmangel og drukning i 
fiskegarn. I bakgrunnen den 
trollske fjellformasjonen på øya 
Trenyken i Røst-arkipelagoet 
ytterst i Lofoten. I disse 
fjellsøylene hekker tusenvis av 
sjøfugl som henter føden i de 
rike sjø- og havområdene 
rundt øyriket. 
Foto: Ernst Furuhatt
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av ulikt slag. Den holder seg gjerne over grunner 
hvor åtedyrene samles. Seien kan også opptre som 
bunnfisk, ned til 300 meter om beiteforholdene tilsier 
det. Byttedyr for den yngre seien er hovedsakelig 
krill, raudåte og andre pelagiske krepsdyr. Den eldre 
seien beiter også på sild, brisling, kolmule og annen 
småfisk. Seien gyter i januar–mars, i vann som holder 
sju–åtte grader, på 100 til 200 meters dyp. Rike 
gytefelter ligger i den nordlige Nordsjøen, særlig ved 
Shetland og utenfor Vestlandskysten, men også mer 
spredt oppover kysten til Vesterålen. Egg og larver 
er pelagiske; de flyter fritt i vannmassene, og yngelen 
fins om sommeren langs det aller meste av kysten og 
innover i fjordene. Småfisken vokser raskt, og den 
kan bli opp til 20 cm første leveår og kalles da mort, 
kot eller seikot. Større småfisk, to–tre år gammel, går 
under betegnelsen pale, den litt større fisken snadd 
(Vestlandet) eller dill (Nord-Norge). Etter fire–fem år 
er fisken blitt 50 cm eller større, og kjønnsmoden. Den 
er blitt sei i egentlig forstand. Kjært barn har mange 
navn, heter det; dette forteller om hvor viktig seien har 
vært for kyst- og fjordbefolkningen nær sagt overalt i 
vårt langstrakte land.

Laksen er også en viktig del av økosystem 
Norskehavet. Laksen finner veien fra sin hjemlige elv og ut i havet som smolt, 
normalt i ettårsalderen. Særlig frontområdene nordøst for Færøyene og oppover 
mot Jan Mayen er viktige oppvekst- og beitemarker, ikke bare for norsk laks, 
men også for fisk fra lakseførende elver i andre europeiske land. Her spiser den 
åtedyr, i første rekke krill, som farger fiskekjøttet rødt. Laksen jager også småfisk 
av ulikt slag, som lodde og småsild. Fisken vokser raskt, og i løpet av et par år i 
havet kan den ha nådd en vekt på fem–seks kilo. Den setter da kursen hjemover 
igjen for å føre arten videre. Norske fiskere har bare i liten grad fanget laks på 
beite- og oppvekstområdene i Norskehavet. Dette har helst vært drevet av andre 
lands fiskere, særlig dansker og færinger. Først når laksen støter under land og på 
sin ferd videre innover fjordene og oppover elvene, har den vært gjenstand for 
fangst. Giljenot- og kilenotfiske ute i skjærgården og innover fjordene har lange 
tradisjoner, et viktig fiske langs det meste av kysten.

Nordsjøen og Skagerrak
Nordsjøen er et sokkelhav, atskilt fra det dypere Norskehavet i nord og med 
forbindelse til Østersjøen via Skagerrak og Kattegat. To strømmer dominerer, en 
varmere, saltholdig atlantisk strøm som renner inn på begge sider av Shetland, og 
en kaldere fra Østersjøen. Hovedstrømmen går på en måte i ring over de grunne 

Utbredelsen av makrell i 
Nordsjøen og Norskehavet. 
Kart: Havforskningsinstituttet
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bankene. Den sirkulerer mot urviseren og skaper gode vekstvilkår for plante- og 
dyreplankton.

Rammevilkårene for økosystem Nordsjøen skiller seg avgjørende fra 
Norskehavet, men kan ha visse likhetstrekk med Barentshavet i at begge er 
avgrensede sokkelhav, for det meste omgitt av landmasser. Dødt, organisk 
materiale som synker til bunns, vil lettere kunne resirkuleres i slike grunnhav og 
er en medvirkende årsak til at de er produktive, med gode vilkår for en rekke, mer 
stasjonære bunnfiskarter. Forskjellene er imidlertid tydelige. Viktigst er kanskje 
at Nordsjøen er omgitt av industriland, nær sagt på alle kanter, som i flere hundre 
år har utnyttet havet, ikke bare ressursmessig, men også som dumpingplass for 
eget avfall. I tillegg har Nordsjøen i lang tid vært et av de sterkest trafikkerte 
sjøområdene på kloden. Økosystemet har altså lenge vært utsatt for vesentlig 
hardere press enn de to andre, noe som trolig har ført til betydelige endringer de 
siste to–tre hundre årene.

En nøkkelart i dette økosystemet er nordsjøsilda, en egen art som på flere 
punkter skiller seg fra nvg-sild. Nordsjøsilda består av flere stammer, både vårgytere 
og høstgytere, og de sistnevnte utgjør storparten av fangstene. Gyteområdene 
strekker seg fra den nordvestlige Nordsjøen, rundt Shetland, nord- og østkysten 
av Skottland ned til Doggerbank, så videre på bankene i den sørlige Nordsjøen 
og ned mot Kanalen. Noe gyting foregår også i Kattegat. Etter klekking føres 
larvene med strømmen inn mot de sentrale delene av Nordsjøen, hvor vi finner de 
viktigste oppvekstområdene. I andre leveår forlater silda disse feltene og vandrer 
tilbake til sine respektive gyteområder. Nordsjøsilda har spilt en viss rolle for 
fiskerne på Sør- og Sørvestlandet, men sett i forhold til andre lands fiskere, som 
briter, dansker og hollendere, var de norske fangstene lenge beskjedne. 

Brislingen er også en viktig art i dette økosystemet. Hovedtyngden av 
bestanden som det fiskes på i Norge, har sine viktigste gyteområder i Kattegat og  
Skagerrak, men det fins også lokale gytefelter i enkelte av de store fjordene i Sør-
Norge. Fra gyteområdene føres eggene og yngelen av kyststrømmen til Skagerrak- 
og Vestlandskysten hvor den har sine viktigste beite- og oppvekstområder. 
Brislingen kan finne veien like opp til Nord-Trøndelag. De største forekomstene 
fins likevel i Oslofjorden og i de store vestlandsfjordene sør for Stad. Når 
temperaturen synker utover høsten og mengden av åte avtar, siger stimene ned på 
dypere vann for å overvintre. Når brislingen blir gytemoden, vanligvis i sitt tredje 
leveår, returnerer den til gytefeltene i Kattegat og Skagerrak. Brislingen er den 
minste saltvannsfisken som utnyttes kommersielt her i landet. Den brukes som 
råstoff i hermetikkindustrien og har lenge vært av en viss betydning for fiskerne 
på Skagerrakkysten og Sørvestlandet.

I tillegg til de pelagiske artene sild, makrell og brisling har dette grunnhavet 
historisk hatt betydelige innslag av ulike bunnfiskarter, med torsk, hyse, sei, 
hvitting, øyepål, tobis og rødspette som de vanligste. Pigghå kan også nevnes. 
Tilstanden for flere av disse artene er i dag mindre god. De marine ressursene 
i Nordsjøen har som nevnt lenge vært utsatt for hardt press. Historisk har 
nordsjøbestandene imidlertidig vært av stor betydning, i første rekke for 
skagerrak- og vestlandsfiskerne. 
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Det er ingen klar økologisk grense mellom kysten og havene utenfor. Kyst- 
og fjordområdene må på mange måter betraktes som deler av økosystemene 
i tilliggende hav. Flere av de viktigste gytefeltene for de store havbestandene 
ligger på kystbankene, i skjærgården og inne i fjordene, likeså deler av beite- og 
oppvekstområdene, også overvintringsområder. Men norskekysten er lang og 
mangfoldig. En rekke mindre områder kan betraktes som egne økosystemer. 
Avgrensede områder som poller og terskelfjorder kan ha lokale fiskebestander 
som på mange måter utgjør egne natursamfunn. Av viktige, stasjonære bestander 
kan nevnes torsk og brisling, og det fins også en rekke lokale rekeforekomster. 
Kysten er ellers viktig i livssyklusen til mange sjøfugler og sjøpattedyr. I noen 
sammenhenger gir det altså mening å snakke om lokale, mer avgrensede marine 
økosystemer langs norskekysten.  

Kystfolkets bruk av sjøen
Økosystemene i kystfarvannene og tilliggende hav er av fundamental betydning 
for hvordan en befolkning tilpasser seg de marine ressursene. Langs norskekysten 
fins det rike forekomster av både stasjonær og vandrende fisk. Gjennom de 
sistnevnte, som nvg-sild og norsk-arktisk torsk, blir planteveksten langt ute 
i havet konvertert til fiskekjøtt, fett og proteiner som blir fraktet i ufattelige 
mengder til lands, bokstavelig talt like inn i fjæresteinene. Gytefisken svømmer 
for egen maskin den lange veien fra beite- til gyteområdene. Folk kan sitte 
hjemme og vente på innsigene. En veldig biomasse blir gjort tilgjengelig for 
kystbefolkningen, uten transportkostnader Det er først etter andre verdenskrig 
at norske fiskere i noe omfang har søkt sild og torsk ute på havet. 

På steder der folk erfarte at 
laksen svømte forbi på sin vei 
innover mot sin gyteelv, rigget 
de seg tidlig til med faststående 
fangstinnretninger, nevnt 
som lakseverp eller laksegilje. 
Redskapen var en firkantet not, 
med bunn og åpning på den 
siden laksen brukte å komme. 
I tillegg ble det ofte reist et 
stillas utover sjøen (gilje) hvor 
fiskerne satt og voktet på fisken 
og strengte nota når byttet 
var innenfor. Lakseverpet er et 
arbeidskrevende redskap som 
etter hvert ble avløst av kilenot, 
senere krokgarn. Foto: Wilse. 
Brukt med tillatelse fra Norges 
Fiskerimuseum
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Gytingen foregår utover etterjulsvinteren, som i det gamle bondesamfunnet 
var en stille tid, med mye ledig kapasitet og arbeidskraft. Naturen har altså 
innrettet seg på en gunstig måte for den som vil høste av fiskerikdommen 
langs norskekysten. Knapt noe land i Nord-Atlanteren kan oppvise maken, de 
eneste måtte være Island og Newfoundland. De landene som drev kommersielt 
fiske, som England og Holland, måtte til dels langt til havs for å nå ressurser av 
noe omfang. Fordelene ved å ha fisken gående utenfor stuedøra er åpenbare. 
Kostnaden ved fangsten blir lav sammenlignet med et fiske til havs, som krever 
havgående fartøyer, med adskillig utrustning og organisering. I kystfisket kan 
man anvende småbåter og enkel fangsteknologi, og fisket foregår jo stort sett i 
skjermet farvann. Terskelen for å kunne høste av de marine ressursene er som 
nevnt vesentlig lavere hos oss enn hos de fleste av våre nordatlantiske naboer, 
noe som bidrar til å forklare selveierstrukturen og småskalapreget som lenge 
kjennetegnet norske fiskerier.  

En forutsetning for å kunne utnytte dette naturens fortrinn er selvsagt 
at det bor mennesker på kysten. En betydelig del av Norges befolkning har i 
lang tid bodd spredt, som en tynn hinne oppover langs hele kysten, innover i 
fjordene og utover i skjærgården. Her har folk hatt tilgang på matjord som har 
gitt et nødvendig grunnlag for å kunne dra nytte av de rike marine ressursene på 
en effektiv måte. Et viktig moment i denne sammenheng er kystbefolkningens 
frie stilling. I hovedsak var det en befolkning av selvstendige næringsaktører, 
selveiere, leilendinger og husmenn som i rimelig grad kunne bestemme over egen 
ressursutnyttelse. Kontrasten blir tydelig om vi kaster et blikk på våre atlantiske 
granner i sør, hvor jorda langt opp mot vår tid tilhørte en liten overklasse, drevet 
av en relativ ufri bondebefolkning som ikke fritt rådde over ressursene.

Juksafiskere. Juksa, håndsnøre 
med krok eller pilk i 
enden, må være et av de 
eldste fiskeredskapene på 
norskekysten, særlig kjent fra 
lofotfisket. Her er lofotfiskeren 
framstilt slik Kaare Espolin 
Johnson så ham. Kunstneren 
skriver et sted at «i Nord-Norge 
vet man ikke hvor menneskene 
slutter og naturen begynner. 
De er for mig vevet sammen til 
en hellig enhet». 
Kåre Espolin Johnson: 
Juksafiskere.
© Kåre Espolin Johnson / 
BONO 2012. 
Foto: Galleri Espolin
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I hundrevis av år dannet gården ramma om kyst- og fjordfolkets liv. Riktig 
nok kjenner vi en rekke eksempel på fiskeværsbosetting langs kysten, særlig i nord. 
Men dette er unntak fra regelen. De aller fleste brukte jord som del av levemåten. 
Gården var som eit lite kongerike som fysisk strakte seg over flere landsskapstyper: 
fjell, skog og hagemark, bø og eng, fjære og sjø. Ressursutnyttelsen tok farge 
deretter. Grovt sett kan vi si at den førindustrielle bondeøkonomien i Kyst- og 
Fjord-Norge hvilte på tre pillarer: Jordbruk, skogbruk og sjøbruk. Jorda gav 
et viktig tilskudd til levemåten gjennom åkerbruk og husdyrhold. Men skogen 
betydde heller ikke så rent lite. Den gav ved til oppvarming, fôr til husdyr og virke 
til tjære, trekull og bastetau, til redskaper og bygninger, til tønner og tønnebånd, 
til båter og fartøy. Med uttrykket sjøbruk menes alle de måter folk brukte sjøen 
på for å skaffe utkomme. Det viktigste var naturlegvis fiske i ulike former, både 
til husbruk og for salg. Men uttrykket favner også om andre næringsaktiviteter: 
fangst av sel, hval og sjøfugl, sanking av dun og egg, tang og tare til gjødsel og 
dyrefôr, samt rak- eller drivgods av ulikt slag som man kunne gjøre seg nytte av. 
Somme sjøgårder kunne ha gode «rakfjærer»; vi kjenner eksempel på gårdsfolk 
som bygde hele hus av trelast som drev i land fra skip i storm. Videre må nevnes 
bruken av sjøen som ferdsels- og transportåre. I havbygdene var det også mang 
en gårdbruker som skaffet seg en ekstraskilling gjennom losing. Sjøbruket skapte 
ellers ringvirkninger av ulikt slag: barking, tjærebrenning, bøkring, repslaging, 
båt- og fartøybygging og mye annet.  

I de skriftlige kildene er sjøbruket langt vanskeligere å spore enn landbruket. 
Det var jorda som bestemte hvem du var; husmann, leilending, selveier. Kildene 
forteller mest om bruken av og eiendomsforhold til jord. Noen steder støter vi 
mer indirekte på opplysninger som forteller at sjøen var viktig for levemåten. I 

Draugen, i Theodor Kittelsens 
skikkelse. I norsk tradisjon, fra 
Vestlandet og nordover, kjenner 
vi Draugen som billedgjøringen 
av kystfolkets angst for havet. 
I folketroen var Draugen en 
fælslig skapning, som varslet 
død og fordervelse. Han ble 
oppfattet som en gjenganger, 
en fisker som var druknet på 
sjøen, altså en som ikke fikk 
komme i kristen jord. Derfor 
jaget han hvileløst omkring. 
Folk kunne treffe han i naustet 
eller i båten, kledd som en fisker 
i sjøhyre. Under uvær kunne 
Draugen stundom seile forbi i 
sin halve båt. Da visste folk at 
det stod om liv.
Theodor Kittelsen: Draugen. 
Foto: Sigurd Kristiansen
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skiftematerialet kommer sjøbruket ofte til uttrykk. På mange gårder, 
særlig i kystbygdene, hadde brukerne to sett produksjonsutstyr, ett 
for den landbaserte drifta – løebygninger og jordbruksredskap – og 
ett for den sjøbaserte: naust, båter og sjøbruksredskap. I materialet 
føler vi noen ganger hvor tett og sterkt hopehavet mellom sjø og 
land må ha vært. Tenk bare på hva som krevdes av klær, nistemat 
og utrustning for å kunne dra på en åtte–ti ukers tur til silde- eller 
torskefeltene vinterstid. Det meste av dette ble hentet fra gårdens 
egen produksjon. Jorda gav nødvendig spenntak for å kunne delta, 
særlig i de store sesongfiskeriene. I det hele bidro den landbaserte 
drifta med nødvendig trygghet og stabilitet. Sjøens bidrag var mer 
usikkert. Kombinasjonen jordbruk–fiske som i lang tid kjennetegner 
kystbefolkningen i Norge, er mindre tydelig hos våre naboer i sør. 
Her er skillet klarere mellom en tallrik jordbruksbefolkning og en 
fåtallig fiskerbefolkning, som ofte bodde i egne «fiskerleier» ytterst 
på kysten, og som var for småkårsfolk å regne sammenlignet med bøndene 
innenfor. 

Bruken av sjøen for å skaffe inntekt og levemåte går langt tilbake. Fiske til 
husbruk må være like gammelt som bosetningen. Det første handelsproduktet, 
tørrfisk, dukket opp i høymiddelalderen, kanskje enda tidligere. Sjøbruket ser 
ut til å ha fått en økende betydning fra 1600-tallet i takt med utviklingen av de 
kommersielle fiskeriene med tilhørende sjøfart. Dette gav etter hvert grunnlag 
for et nett av kystbyer som i alle fall fra Lindesnes og nordover hadde sjømat å 
takke for sin eksistens. Men fisken har alltid vært en uviss gjest. Sjøens bidrag 
til økonomien har variert, både i by og bygd. Det må ha vært store lokale og 
regionale forskjeller. Gjennomgående betydde fisket mer i kystbygdene enn 
i fjordbygdene. Det har vært hevdet at dess lenger inn i fjordene man kom, 
dess mindre hadde sjøbruket å si økonomisk. Men vi bør ikke generalisere for 
sterkt. Folk i somme fjordbygder var flinke til å tilpasse seg de muligheter som 
sjøen bød på, både som fiskere og mer indirekte som bøkkere, båtbyggere og 
fraktefolk.  

Sjøbrukets form og betydning må også ha variert langs en nord–sør skala. 
Enkelte forskere mener å finne en sammenheng mellom fiskeslag og livsform. 
I Nord-Norge hvor torsken i hundrevis av år har vært det dominerende 
fangstobjektet, vokste det fram en «torskekultur». På Vestlandet der silda har 
vært den viktigste ressursen, fikk vi tilsvarende en «sildekultur». Ifølge dette synet 
var torsken en stabil, pålitelig og forutsigbar fisk som kom tilbake til de samme 
gyteplassene år etter år. Dette skapte en stasjonær og stillestående næring der 
fiskerne søkte tilbake til de samme værene og driftet på samme vis, år ut og år inn. 
Silda var derimot en flyktig, lunefull og uforutsigbar ressurs som stadig valgte 
nye gyteplasser. Dette gjorde at fiskerne måtte omstille seg hele tiden, noe som 
igjen skapte grobunn for dyktige og fleksible næringsutøvere. Sildekulturen på 
Vestlandet var altså preget av handlekraft og foretaksomhet, mens torskekulturen 
i Nord-Norge var mer stillestående, kjennetegnet av fiskere uten samme evne til 
omstilling. 

Storm frå vest

Stormen yler og havet ryk,

    fallgarden bryt og brakar.

Sundrivne skyer og himmelen fyk

    som svarte,  flaksande drakar.

Saltande rok over holmane driv,

    rasar mot alt som stengjer,

stormåsen baskar på harde liv, 

    og illskrik på vinglande vengjer.
 
           Jakob Sande
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Virkeligheten er utvilsomt mer sammensatt enn dette. En kulturform henter 
impulser fra mange kanter. Kystkulturene har tatt form i samspillet mellom flere 
krefter: Ressursene på sjø og land, menneskene som har brukt og bodd i landskapet, 
samt den kontakt og åpenhet utad som havet alltid vil by på. Fra 1600-tallet og 
langt opp mot vår tid kan vi grovt sett skille mellom tre ulike tilpasningsformer 
langs norskekysten. Det dominerende trekket på Skagerrakkysten ser ut til å ha 
vært sjøfart, med trelast som viktigste utførselsartikkel og med varierende innslag 
av jordbruk, fiske og det vi kan kalle sjøhåndverk. På Vestlandet finner vi mer 
en blandingskultur, det vil si jordbruk, fiske, sjøfart i form av frakt og eksport av 
fisk og fiskeprodukter samt sjøhåndverk. I Trøndelag og særlig i Nord-Norge 
rådet en mer rendyrket fiskerbondekultur, men også her med innslag av fiskebasert 
sjøfart og sjørelatert håndverk. 

Vi lot Alexander Kielland åpne dette kapitlet med spørsmål om hva som 
gjorde kysten så attraktiv, hva denne dragningen mot den blå stripa der ute besto 
i. Her har vi gitt den første antydning til et svar – en naturens gave, en kyst av 
sjeldent format, med fiskerikdommen som juvelen. Men dette er bare en flik av 
sannheten. I det følgende skal vi se hvordan folk – opp gjennom tidene og under 
skiftende geografiske og naturgitte vilkår – har brukt denne gaven.    


