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Høringssvar  -  endring i lov av 6.juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine
ressursar (havressurslova) § 22

Vi viser til overnevnte høring hvor departementet foreslår en endring i havressurslovens § 22, ved å ta
inn en hjemmel hvor det i særskilte tilfeller kan gis dispensasjon fra de generelle
redskapsavgrensningene for å ivareta og bygge opp fiskerikulturen vår.

Vi ser av begrunnelsen for endringsforslaget, at dette dreier seg om å kunne gi dispensasjoner til
museum, stiftelser eller andre som ønsker å tilby turister og gjester opplevelsesturer som viser
tradisjoner og kulturen vi har innenfor næringa til å fiske med redskaper som trål, snurrevad og not.

Norsk Sjømannsforbund er, positiv til at tradisjoner og kultur knyttet til fiskerinæringa ivaretas og
således også promoteres i reiselivsbransjen med de ringvirkningene dette vil kunne ha for norsk
sjømat. Men vi ser også at en slik åpning og adgang til fiske, vil kreve meget klare retningslinjer for
dimensjonering av både redskap og fartøy og ikke minst kontroll for at ikke ordningen skal misbrukes.
En slik adgang vil, etter vårt syn, fort kunne bidra til en utnyttelse hvor kostnadene for bl.a. å drive og
vedlikeholde fartøyet finansieres igjennom fiske, samt at turistanlegg vil kunne være selvforsynt med
råstoff til egen restaurant osv. noe som vil endre hensynet til yrkesutøverne og hensikten med
redskapsbegrensningene slik de er i dag.

Vi forutsetter at derfor at det i en slik forskrift stilles svært strenge krav til dimensjonering av redskap,
og at fartøyene som kan nyttes til ett kulturelt formål hvor historie og kultur skal fremmes også er av
en slik karakter, og ikke ett fullt utrustet moderne fartøy som er tatt ut av fiske pga. strukturordningen.
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