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VÅGEHVALFANGST – BÆREKRAFTIG OG RELATIVT DYREVENNLIG 
Hvalfangst har en mørk og trist historie. Fangstteknikkene som ble brukt til langt utpå 
80-tallet medførte stor lidelse for hvalen. I tillegg førte internasjonal fangst av hval i 
etterkrigstiden til at flere hvalarter ble truet og nesten utryddet.  

I dag er situasjonen i hvalfangsten en helt annen. Det internasjonale presset har ført til 
fangstmetoder bedre enn noe annet pattedyr det jaktes på. Hele 80% av av hvalene dør 
momentant(1) av dagens harpungranat, noe som gjør den norske jakten på hval til ett av de mest 
dyrevennlige måtene å skaffe kjøtt. Hvalen lever naturlig hele livet fritt i havet, uten noensinne å 
måtte stå hverken på bås eller bli kjørt til slakteri. Fangsten er nøye overvåket, og baserer seg på 
data fra en grundig og langvarig forskning. 

Vi er nødt til å gå over til et kosthold med mindre kjøtt. Men siden det er urealistisk å kutte alt 
norsk kjøttforbruk, må vi satse på det mest bærekraftige kjøttet. Hval er, i likhet med annet vilt, 
en svært ressurseffektiv og klimavennlig kilde til kjøtt. Ingen regnskog må hugges, og fór må ikke 
dyrkes til hvalen. Det gjør at klimautslippene fra hvalkjøtt er en niendedel av utslippet fra 
lammekjøtt, og én åttendedel av utslippene fra storfe(2). Ny forskning(3) viser at kjøtt fra Vågehval  
har lavt innhold av miljøgifter. I tillegg er hvalkjøtt rikt på omega 3, er magert og omtrent uten  
fett.  

I 1986 ble det lagt et internasjonalt moriatorium på hvalfangst. Det kom som en reaksjon på at 
flere store hvalarter var sterkt truet. Siden små hvalarter som den Nordøst-Atlantiske Vågehvalen 
aldri var truet, har den Internasjonale Hvalfangstkommisjonens Vitenskapskomité i et par tiår 
anbefalt å oppheve forbudet til fordel for bærekraftig høsting(4). I Norge anbefaler bl.a. Bellona, 
Naturvernforbundet og WWF(5) det samme. 

Per i dag foregår en sterkt begrenset hvalfangst i Norge på rundt 600 individer årlig (kvote på 
1286 dyr for vågekvalfangsten i 2013), av en bestand på rundt totalt 184 000. Dette er i tråd med 
artikkel V i Hvalfangstkonvensjonen, hvor det heter: “Å øke antall hvaler som kan fanges uten å 
sette ressursene i fare. Høstingsnivået skal både baseres på vitenskapelige data, ivareta vern, 
utvikling og optimal utnytting av hvalressursene".  

Vår eneste stortingsrepresentant har reservert seg mot å fremme et forbud på stortinget. De 
Grønne baserer sin politikk på fakta og etikk, og ønsker ikke å gå imot både kystbefolkning, 
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internasjonal forskning og kunnskap om dyrevelferd. De Grønne i Nordland vil derfor oppheve  
forbudet mot fangst på Vågehval. 
 
MDG Nordland 
Bodø, 6. februar 2016 
 
Kilder: 
(1) Stortingsmelding nr. 27, Norsk sjøpattedyrpolitikk - Forbedring av fangst- og avlivingsmetodikk 
(2) Beregninger fra Høge Nord Alliansen i 2007 
(3) “Nye undersøkelser viser at det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet rettet mot gravide og 

ammende om ikke å spise hvalkjøtt.” 
http://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/opphever_kostholdsraadet_for_hvalkjott_rettet_mot_gravide_og_ammende  
(4) Fiskeridepartementet - “Norsk Vågehvalfangst” (2007) http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/ryddemappe/rydde/om-
norsk-hvalfangst.html?id=437319 
(5) Stortingsmelding nr. 27, Norsk sjøpattedyrpolitikk - Oversikt over en del frivillige organisasjoner som er engasjert i 
forvaltning av sjøpattedyr 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-
ii/fkd/Nyheter_og_pressemeldinger/Pressemeldinger/2013/kvote-for-fangst-av-vagehval-i-2013.html?id=713911  
Pressemelding, 07.02.2013Nr.: 11/2013  
Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet (Opprettet 01.10.2004) 
“ lite tyder på at det forekommer mer skadeskyting i hvalfangst enn i elg- og hjortejakt.” 
“Vi må akseptere og respektere at enkelte har moralske motforestillinger mot hvalfangst og at de også offentlig hevder at det er grusomt 

og uetisk. Likevel må det være legitimt å påpeke at det er vanskelig å finne holdbare, vitenskapelige grunner for å spise kjøtt fra andre pattedyr 
og samtidig hevde at det er uetisk å spise hvalkjøtt. Den naturlige konsekvens burde være å avstå fra å spise alt kjøtt og leve på en vegetabilsk 

diett.” 
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/kronikker/2012/etikk_en_unnskyldning_for_politisk_og_kulturell_h
valsensur/nb-no  

Norsk sjøpattedyrpolitikk St.meld. nr. 27 (2003-2004)  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-27-2003-2004-.html?id=404057  
• “WWF uttrykker ikke motstand mot bærekraftig fangst av sel og de mindre hvalartene” 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-27-2003-2004-
/13/4.html?id=404177  

• “Bellona støtter fangst av sjøpattedyr” 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-27-2003-2004-
/13/5.html?id=404178  

• “Norges Naturvernforbund er for bærekraftig høsting av havets fornybare ressurser, inkludert sjøpattedyr.” 
“Naturvernforbundet påpekte at vågehvalfangsten antakelig er det best forvaltede og mest gjennomkontrollerte fiskeriet i Nord-Atlanteren.” 
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