
 
MOT BYFJORDEN 

 
Fritidsfiske og forurensningsproblematikk i Byfjorden i Bergen 

 

 
 

Undervisningsopplegg for 9. årstrinn. 

 
Samarbeidende parter: Bergen Kystkultursenter, Norges Fiskerimuseum og Rothaugen 
ungdomsskole. 
 
Forankringen av undervisningsopplegget i læreplanene/Kunnskapsløftet er beskrevet i 
prosjektbeskrivelsen (vedlegg). 

 
FORARBEID 
 
Spissformulering: Vi skal på fisketur, MEN: Er det trygt å spise fisk fra Byfjorden? 
 
Forarbeidet til fisketuren skjer på skolen, som et gruppearbeid i naturfag: 
 
- Arter i byfjorden: Hva kan vi vente oss å fiske? 
 
- Forurensning: De farlige stoffene. 
 
- Kilder til forurensning: Forurensningsstatus Byfjorden (NIFES). 
 
- Næringskjeden: Hvilke stoffer går inn i næringskjeden? 
 
Forarbeidet på skolen bør ha et mest mulig konkret tilsnitt, rettet mot den kommende 
fisketuren. Elevene får kjennskap til vanlige fiskeslag og til forurensnings-



problematikken i Byfjorden. Det er viktig å forberede elevene på at de selv skal levere 
stoff til Mot Byfjordens nettside i etterarbeidet på skolen. 
 
Kilder: Mot Byfjordens nettside, og trykt materiell fra NIFES og Newton.  
 

 
FISKETUREN 
 
Navigasjon:  
 
Hvordan finner vi fram på sjøen? Peke ut ansvarlige for navigeringen om bord.  
NB!: Elevene er selv ansvarlige for å finne fram til fiskeplassen! 
 

1) Seile ut etter sjøkart/visuell navigering som følger landskapet. 
 
2) Identifisere fiskeplassen ved hjelp av ”med” – visuell krysspeiling mot kjente 

punkter på land, og med GPS-plotting. 
 
Båtfører hjelper til. Forteller om tradisjonen med ”med”, peker og viser: Hva er det vi ser 
på land?  
 
På fiskeplassen:  
 
Trekke fiskeredskapene. Avlive fisken. Telle når fisken går i stampen. Identifisere 
fangsten fra hver fiskeplass på art. Føre loggbok.  
 
Praktisk: Det må finnes separate kar/stamper merket for hver fiskeplass til oppsamling av 
fangsten. 
 

 
TILBAKE PÅ LAND 
 
Tilbake på land skjer oppgjøringen av fangsten i to grupper: 
 
A: En gruppe identifiserer fangsten (arter) fordelt på fiskeplassene. Dette skjer med 
listeføring på skjema som er laget klar på forhånd.  
 
B: En gruppe arbeider med prøvetakingen til NIFES: Sløying/”dissekering” og fiske-
anatomi. 
 
Oppgavene: 
 
A: Veie, måle: Gå gjennom fangsten fra hver fiskeplass for seg 
 
Noen arter (makrell eller sild) kan det være praktisk å telle og veie sammen, for andre 
arter skal hvert eksemplar veies og måles. 
 
Diskutere: Hvilke fiskeslag går i stim, hvilke ikke? 



 
Hvilke arter er bunnfisk? 
 
Praktisk: Lage et målebrett som er montert fast på sløyebenk på kaien. Vekt som er lett å 
håndtere. 
 
 
B: Rense fisken, ta prøver:  
 
Elevene får et hurtigkurs i sløying. De ”dissekerer” og gjør klar prøver til et 
”prøvetaking-kit”.  
 
Diskutere: Hvilke deler av fisken kan brukes til mat?  
 
Hvorfor lagres giftstoffene i fiskens lever? 
 
Dyrevelferd: Kan fisken føle smerte? Hva er en human avlivingsmåte? 
 

 
ETTERARBEID  
 
Elevene arbeider med nettsiden til Mot Byfjorden. Fører inn fangstresultatet fra hver 
fiskeplass (logg), legger ut bilder fra dagen, gjerne med billedtekster.  
 
Sluttvurdering: Hva forteller NIFES rapport om fiskeslagene vi har fisket? Er det 
trygt å spise fangsten? 
 
Dette kvantifiseres og føres inn på nettsiden: Hvor mange prosent av fangsten er i ”rød” 
farekategori, hvor mange prosent i ”gul”, og hvor mange i ”grønn”?  
 
På nettsiden går det an å jobbe med oppfølgingssaker. Ikke bare tunge saker om 
forurensning, men også historier om fritidsfiske, matspalte m.m.. Kystkultursenteret og 
Museum Vest/Norges Fiskerimuseum kan bidra med råd og kompetanse her. Vi kan 
også tilby sjørettede aktiviteter til elevene utenom skoletiden.  
Det antas at dette har interesse i en valgfagsammenheng (IKT, friluftsliv, mat og helse).  
 

 
GJENNOMFØRING/ANSVAR  
 
Prosjektet er behjelpelig med å skaffe fram relevant undervisningsmateriell og 
oppdatert stoff om forurensning i Byfjorden. Prosjektet har redaktøransvar for nettsiden 
til Mot Byfjorden. Ut over dette er gjennomføringen av for- og etterarbeidet skolens 
ansvar. 
 
Når det gjelder fisketurene arbeider vi med en del praktiske begrensninger. To 
alternativer kan tenkes:   
 



Alternativ 1: Fisketurene som dagsprogram for fulle klasser. For- og etterarbeidet skjer 
på skolen.  
 
Tidsbruk fisketur: 3 timer.  
 
Krever ekstra innleid båter og båtførere ut over det senteret i dag har tilgang til. Dette vil 
påvirke kostnadene kraftig.  
 
Alternativ 2: Klassen deles i to for gjennomføringen av fisketurene, som kan foregå på 
påfølgende dager. For- og etterarbeidet skjer på skolen.  
 
Her bruker vi senterets båter og båtførere. 
 
Tidsbruk fisketur: 3 timer.  
 
Vi anbefaler det siste alternativet, som gir størst fleksibilitet i gjennomføringen av 
fisketurene. 
 
Sandviken 04.11.13 
 
Knut Rommetveit 
Formidler, 
Norges Fiskerimuseum 


