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FISKE: Over halvparten av den voksne
befolkningen definerer seg selv som
fritidsfiskere. Vi er privilegerte som
har muligheten til å leve i så tett sam-
spill med naturen og havet. Samtidig
gir dette oss alle et felles ansvar for å
bevare livet i havet. I disse dager betyr
dette at vi må være ekstra forsiktige
med den norske hummerbestanden.

1. oktober markerte starten på hum-
merfisket. I en periode vil det igjen
være lovlig å fange hummer med egne
teiner og tilberede den selv. Hummer
er en velsmakende skapning, og har
tradisjonelt hatt stor betydning for
mange, både økonomisk, kulinarisk og
kulturelt. Hummerfangst er den del av
den norske kystidentiteten.

Dessverre har vi havnet i en situas-
jon der bestanden av hummer langs
norskekysten er sterkt redusert. Dette
er en situasjon vi må gjøre noe med, så
ikke dagens generasjon blir den siste
som får gleden av hummerfest med
selvfisket hummer.

En mulighet kunne være å totalf-
rede hummeren. Det ville vært et
svært effektivt virkemiddel. Forelø-
pige resultat viser at siden vernesoner
ble opprettet i 2006 ved Kvenskjær i
Hvaler, Bolærne i Nøtterøy, Flødevi-
gen i Arendal og i Risør havn, har for-
skerne registrert opp til en tredobling
av hummerbestanden. Mange kyst-
kommuner ønsker egne vernesoner
for hummer, og det kan bli aktuelt å
opprette flere.

Vi håper allikevel at vi kan klare å
redde hummerbestanden uten å
måtte totalforby fangst. Hummer-
fangst er en så viktig del av kystopple-
velsen for mange at vi har åpnet for et
visst fiske, under strenge regler. Men
vi kan ikke holde hummerbestanden
oppe med regler alene. Forutsetnin-
gen for at det skal fungere er at folk
faktisk følger disse reglene. I våre kon-

troller ser vi dessverre at mange ikke
gjør det. Noen bryter regelverket, for-
di de ikke vet at regelverket finnes.
Det fratar en ikke for ansvar, og er lett
å gjøre noe med. Fiskeridirektoratet
har laget enkle og pedagogiske tema-
sider om hummerregelverket på sine
nettsider. Andre bryter reglene med
viten og vilje. Noen bruker ulovlig
hummerfiske som sitt personlige lille
opprør mot establishmentet eller de
tror ikke på at det står så dårlig til med
hummeren. 

Hummeren er avhengig av at alle
deltar i fellesskapets dugnad for å få
bestanden på beina igjen. Ved å res-
pektere reglene bidrar du til at hum-
meren får sjanse til å formere seg.
Mange av reglene for hummerfiske er
derfor knyttet opp til dette. Kravet om
fluktåpninger på 60 cm handler om at

de minste hummerne skal slippe ut av
teinene, vokse seg store og formere
seg. Det er også derfor det er forbudt å
fange hummer med rogn.

Lovbrudd som blir oppdaget er dyrt
for den enkelte. Men lovbruddene
som ikke blir oppdaget er enda dyrere
for samfunnet, miljøet og ikke minst
hummeren selv. Derfor håper vi at
folk også bidrar til å informere hve-
randre om dagens regler. Dersom alle
trekker i samme retning kan vi i frem-
tiden på nytt oppnå en bærekraftig
hummerbestand. 

Vi ber om din hjelp til å respektere
regelverket og hjelpe hummeren. Vi
på vår side lover å hjelpe deg raskt og
enkelt dersom du har noen spørsmål.

(Innlegget er forkortet. Red.) 
Liv Holmefjord
Fiskeridirektør

Dugnad for å redde hummeren

TRUET ART: Dersom alle trekker i samme retning kan vi i fremtiden på nytt oppnå en
bærekraftig hummerbestand. Ved å respektere reglene bidrar du til at hummeren får
sjanse til å formere seg, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

KVINNEROLLEN: 26. september
skriver journalist Mari Horve om
kjønn og helse i sin kronikk «Det
syke kjønnet». Spørsmålene er: Er
kvinner egentlig sykere enn menn? I
så fall hvorfor? Og hva kan gjøres?
Horves betraktning rundt dagens
mangfoldige og krevende kvinne-
rolle er relevant i denne sammen-
heng. Konklusjonen om at en løsn-
ing på kvinners helsemessige ut-
fordringer er å bli hjemmeværende,
er imidlertid ikke basert i det vi i dag
har av norsk forskning på kjønn og
helse.

Menn og kvinner har ulik helse
fordi vi har forskjellige kropper.
Biologiske forskjeller kan imidlertid
ikke forklare alt av helseforskjeller
mellom kjønnene, og vi vet at en god
del av det som fremstår som ulik
helse i statistikken egentlig handler
om, eller er utslag av, ulik håndter-
ing av helse. Hvordan vi håndterer
helsen henger videre sammen med
kjønn. 

I det pågående forskningsprosjek-
tet «Det sterke kjønns sårbarhet –
behandling, omsorg og maskulini-
tet», arbeider vi ut fra en forståelse
av at forventninger menn og kvinner
møter i samfunnet «setter seg i

kroppen» og blir til vaner som kan
være lite helsefremmende. Kvinners
helseproblemer må ses i sammen-
heng med at mange kvinner er i en
form for kontinuerlig «beredskap»
for andre menneskers fysiske og
ikke minst emosjonelle ve og vel.
Denne beredskapen innebærer at
mange kvinner stadig er «på aler-
ten» og har vanskelig for å koble ut
og hvile. 

Mange menn, på sin side, er i en
form for beredskap for jobben, noe
som bidrar til å gjøre undertrykking
av sykdom til en vane. Dette gir seg
utslag i at menn gjerne går på jobb
selv om de er syke, og mer alvorlig
kommer (for) sent til behandling av
sykdom. At menn ofte er hovedfor-
sørgere ser vi som en bakenforlig-
gende grunn til at de prioriterer til-
stedeværelse på jobben.

Et slikt analytisk perspektiv viser
en av mange måter kjønn og helse
henger sammen på. Det viser også
hvordan menns og kvinners helse
må forstås i sammenheng, og hvor-
dan det tradisjonelle kjønnsrolle-
mønsteret med mannlig forsørger
og kvinnelig «omsørger» produserer
helseproblemer. Horves oppfordr-
ing til slitne kvinner om å bli

hjemme på fulltid vil dermed kunne
bidra til å forsterke helseproblemer
snarere enn til å redusere dem. 

Hvordan skal kvinners helse bed-
res ved at de tar enda mer av ansva-
ret for følelsesarbeidet i familien?
Og hva skjer dersom de blir syke og
står utenfor de sentrale velferdsytel-
sene lønnsarbeidet gir? Og ikke
minst: Hvordan skal det å være ene-
forsørger bidra til bedre helse for
menn? Måten Horve snakker om
«kvinners valg» på viser at hun tar
for gitt menns plikt til å forsørge.

Familiepolitiske løsninger som gir
begge kjønn bedre muligheter for å
balansere jobb- og familieliv, og som
bidrar til økt deling av både forsør-
gelse og omsorg, vil etter vårt syn
virke mer helsefremmende enn å
lete etter løsninger tilbake i tid. I ste-
det for å gi likestillingen skylda for
kvinners dårlige helse, mener vi
tvert om at økt likestilling vil kunne
gi helsemessige gevinster – for
begge kjønn.

Ulla-Britt Lilleaas
Professor, leder for Senter for likestilling
May-Linda MagnussenStipendiat, 
Agderforskning/
Senter for likestilling

Kjønn, likestilling og helse

POLITIKK: Bølgene har så vidt lagt seg etter
sentrumspartienes kollaps den 14. september.
For KrF ble nederlaget kvantitativt ikke så ka-
tastrofalt som den prosentvise oppslutningen
skulle tilsi. Partiet mistet bare én representant,
og det må ledelsen være meget godt fornøyd
med. 

Imidlertid bør man ikke være fornøyd med
valgresultatet – og i alle fall ikke med den første
gallupundersøkelsen etter stortingsvalget. Her
ser det ut til at KrF seiler i synkronstup nedov-
er sammen med Venstre. Gallupresultatet viser
en tragisk kurs mot sperregrensen – nemlig 4,7
%. Kan partiledelsen håpe på en oppdrift som
forhindrer krasjet med denne barrieren?

Ifølge pressen er nå ledelsen i partiet opptatt
med å finne årsakene til nederlaget og hvilke
kursjusteringer som trengs for å komme til-
bake til gamle høyder. Noe av de synspunkter
som i denne sammenhengen fremkommer er
til dels oppsiktsvekkende. Ikke minst er bl.a. de
to ungdommene – Hareide og Hansen – ganske
klare i hva som må til for å snu denne tragiske
situasjonen. Med respekt å melde: Dette er
neppe synspunkter som partiets kjernevelgere
applauderer.

KrF har helt siden 1933 kjempet mot mange
fordommer som et kristent innslag i politikken.
Hovedfordommen lyder slik: Det er ikke rett å
blande politikk og kristendom. I de vel 75 år
som er gått, har denne påstand ikke vist sin be-
rettigelse. Partiet har kjempet for kristen inn-
flytelse i kommuner, fylker og i storting. Kris-
tenfolket har i sannhet mye å takke partiet for.

Påstanden om ikke-blanding av politikk og
kristendom er nå tragisk nok arvet av den
yngre garde i partiet og forkynnes som et mid-
del for å få partiet på rett kjøl igjen. Inger Lise
Hansen – partiets andre nestleder – sier det
klart: Bekjennelsesparagrafen i partiet må
vekk, og dernest må det settes tydeligere gren-
ser mellom kristendom og politikk i det poli-
tiske miljøet. Det synes dermed som hun har
tatt i bruk motstandernes tradisjonelle hoved-
våpen mot et kristent idéparti og gjort det til
sitt eget. For å hjelpe partiet til å få innflytelse.
Her er logikken faretruende fraværende.

Men hva er videre diskutert som politisk
styrkemedisin? Jo, de såkalte fordommene mot
homofile må vekk. Dernest er reverseringen av
de nye ekteskapsloven ingen vinnersak, ifølge
Hansen.

Det er heldigvis sjelden å se en slik tankeløs
avideologisering som dette representerer.
Hansen ser ut til å være på jakt etter «vinner-
saker», ikke etter det som en kristen politiker
bør se som aller viktigst, nemlig å tale kristen-
dommens sak i et stadig mer sekularisert og
multikulturelt flerverdisamfunn. Dette er etter
min oppfatning en ren fallitterklæring. Jeg
trodde et kristent parti hadde som hovedopp-
gave både å formidle og kjempe for nettopp
kristne verdier.

Et godt råd fra en menigmann til KrF: I
spørsmålet om veivalg – quo vadis – må partiet
søke tilbake til sine røtter. Partiets kjernevel-
gere er på mer eller mindre flukt til andre par-
tier. Kanskje ikke først og fremst fordi andre
partier er mer «kristelige», men for å gi KrF et
kraftig skudd for baugen. 

De tradisjonelle velgere av partiet er ikke så
partibundne som kanskje ledelsen tror. Derfor
har nettopp ledersjiktet en kjempejobb for å
våge å gå i seg selv – og dernest stake ut en ny
kurs hvor man i langt høyere grad må gå i takt
med det kristne fotfolket, og ikke minst: Med
den kristne tro og moral som den beste fo-
rankringen for land og folk.

Kjell Tegnander
Kristiansand

Hvilken retning
skal KrF ta?
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