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Forskrift om endringer i forskrifter om turistfiske mm.
Forskriften er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. juli 2020 med hjemmel i lov 6.
juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli
1998 nr. 618, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova) § 22 og § 59.

I

I forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske gjøres
følgende endringer:

Forskriftens navn (endret) skal lyde:

Forskrift om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

§ 2 (endret) skal lyde:
§ 2.Utførselsregulering
Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter,
herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren, inkludert bearbeide
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produkter, herunder fiskefilet, er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i
Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om
turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 18 kg, inntil to ganger i løpet av kalenderåret. Fisk
eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller
fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Videre omfattes heller ikke fisk som er
fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved
fremvisning av sluttseddel.
Ved overtredelse kan all fisk og alle fiskevarer som søkes ført ut av landet, beslaglegges,
med mindre det dreier seg om fisk eller fiskevarer som kan føres ut i medhold av første ledd
tredje eller fjerde punktum.

II

I forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter gjøres følgende endringer:

§ 3 (endret) skal lyde:

§ 3. Rapportering av fangst
Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratet fastsetter forskrift med nærmere bestemmelser om hvordan
rapporteringen skal skje, herunder om den skal differensieres på fiskeslag og inneholde en
oversikt over antall fisk og/eller kvantum pr. fiskeslag. Fiskeridirektoratet kan også for korte
perioder gi forskningsinstitusjoner tillatelse til å pålegge et begrenset antall
turistfiskevirksomheter å delta i representative utvalgsundersøkelser som gjøres i
forskningsøyemed.

§ 4 annet ledd (ny) skal lyde:
Turistfiskevirksomheter skal i tillegg informere turistene om reglene knyttet til
fangstrapportering, etter forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 om rapportering av fangster fra
turistfiskevirksomheter.

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.
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