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Hvorfor en web-basert Maritim ordbok?
• Vi har et akutt behov for en marin/maritim terminologisk ordbok for å ta 

vare på det språklige mangfoldet fra fiske, havbruk og sjøfart – det vil 
unngå språklige misforståelser og utvide og forbedre vårt engelske 
ordforråd til bruk i internasjonale relasjoner. 

• For å bevisstgjøre og ta vare på/utvikle det norske folks 
internkommunikasjon som fellesskap i et moderne medium

• For i større grad å kunne inkludere det norske folk i kunnskaps-
innhenting og kommunikasjon om livet i havet og våre sårbare 
økosystemer

• Innen marinbiologi presenterer ordboken norske, engelske og latinske 
navn på det meste av marin fauna og flora i norske farvann. Synonymer
og lokale navn, samt andre språk, er også forsøkt dekket og presentert.

• Lett å søke – både med norske, latinske og engelske søkeord



Terminologi viktig for å unngå språklige
misforståelser
• All fauna og flora i Norge har latinske navn som er entydige, og som 

bare forandres dersom ny forskning/genetisk kunnskap tilsier det
• Unaturlig for et språk å navngi dyr og planter med latinske navn, men 

da bør vi samtidig ha gode norske navn som er like entydige som latin 
for å unngå misforståelser

• Merking av matvarer, f.eks torsk (Gadus chalcogramma) versus torsk 
(Gadus morhua). Det første er alaskatorsk, det andre (ekte) atlantisk 
torsk



Men ikke alltid norsk som er problemet! 
Derfor har Maritim ordbok også med oversettelse til engelsk

Fisk og fiskekjøtt i allmennspråket – eksempel på språklige misforståelser:

haddock = hyse
Norway haddock = vanlig uer (England, Skottland og Shetland)
ocean perch = uer
rosefish = uer
redfish = uer
redfish = fisk som er rød i kjøttet, f.eks laks
whitefish = sik (ferskvannsfisk)
whitefish = fisk som er hvit i kjøttet, f.eks torsk
wolffish = steinbit (Europa)
catfish = steinbit (USA saltvannsfisk)
catfish = malle (USA, ferskvannsfisk)
tusk = brosme
torsk = brosme



Med andre ord:

• Allmennspråklig er redfish både uer og laksefisk; catfish er både malle 
og steinbit, ferskvannsfisk og saltvannsfisk; whitefish er både sik og 
torsk; haddock er både uer og hyse! 

• Fordi engelsk har regional variasjon USA/Storbritannia.



Enhver art i Norge bør ha sitt norske navn

• To viktige marine navnekilder inkludert i ordboken:
• Artsdatabankens artsnavnebase (www.artsdatabanken.no)
• Tore Høisæter, UiB: Norske navn på 1336 marine virvelløse dyr

• Det er pt påvist ca 7000 marine arter i norske farvann,
• herav 285 marine fiskearter og omkring 960 marine krepsdyrarter

• Den norske rødlisten over truede eller nær-truede arter 
inneholder 62 marinrelaterte arter, av disse mangler fremdeles 
8 arter norsk navn

http://www.artsdatabanken.no/
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Sandrørorm, kambørstemark, krumkakeorm
- Pectinaria granulata

Halvnaken ålebrosme – Lycodes seminudus

Vanlig snottfisk - Careproctus derjugini

Illustrasjon: Aschehougs Store Fiskebok

Foto: Thomas de Lange Wenneck/Havforskningsinstituttet

Ved norsk navnesetting så vektlegges en 
direkte oversettelse av det latinske navnet, 
spesielle morfologiske karakteristika 
og/eller genetiske relasjoner

Foto: Are Andersen

Marmorert berguer – Sebastiscus marmoratus



Bør vurdere illustrasjoner for å lette forståelsen 
og riktig ordbruk– deler på fiskeutstyr, båter etc

Med ønske om en god og komplett 
ordbok så oppfordrer vi til å sende 
inn ord og uttrykk som mangler –
derfor «alle mann til pumpene»

www.maritimordbok.no
https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/
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