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Turistfiske, en pest og plage for noen - og en velsignelse for andre. 
 
Turistfiske er ikke nødt til å være en plage for noen hvis vi er innstilt 
på å se mulighetene  
istedenfor som enkelte ser det - bare problemer. 
 
Forkjærligheten til sjøfiske bringer mange «fisketurister» til Norge 
hvert år, og antallet er økende.  
Så hva er det som tiltrekker «fisketuristene» til Norge både sommer og 
vinterstid? Svaret er  
ganske enkelt – store fiskebestander, lett tilgjengelighet, liberale 
regelverk for utøvelsen av  
turistfisket og ikke minst storslagen natur. 
 
Turistfiske må betraktes som et rekreasjonsfiske, derfor er det viktig å 
få på plass et regelverk som  
skal gjelde for all utøvelse av rekreasjonsfiske i havet, uansett om det 
blir drevet av nordmenn  
eller turister.  
 
Effektene fra et utstrakt turistfiske varierer fra sted til sted. Ta for 
eksempel et turistfiske i Vest-  
Finnmark, selv om det blir fisket forholdsvis mye nordøst-arktisk torsk 
vinter/vår kan det likevel  
være langt mer bærekraftig enn et fiske i sør Norge, hvor det fiskes 
relativt beskjedne mengder  
med kysttorsk. 
 
Det er viktig for alle brukere av det marine miljø å forstå at veldig mye 
fisk de fanger kan tilhøre  
små lokale bestander og ikke er en del av større innsigsbestander. Derfor 
er det viktig å få ned  



beskatningen ved blant annet ta vare på hvert individ som er under 
minstemålet og returnere det  
til havet igjen uskadd. 
 
Målet bør være å oppnå en bevissthets-heving blant alle brukere av det 
marine miljø, og at hver og  
en har et ansvar for å medvirke til at det skjer en ”bærekraftig 
utvikling”. Til dette arbeidet er det  
viktig med god fakta informasjon, som er både interessant og pedagogisk 
riktig presentert. 
Brosjyren til fiskeridirektoratet «Kysten er din» oppfyller krav til god 
faktainformasjon, men  
innholdet kunne vært gjort mer interessant og pedagogisk om det hadde 
vært presentert som  
informasjonsfilm med langt større underholdningsverdi. 
 
En filmatisering av «Kysten er din» kunne også synliggjort bedre 
målsetningene med et  
turistnæringsfiske, - vi må få fokus vekk fra rekreasjonsfisket i «bulk» 
og over til rekreasjonsfisket  
med høy opplevelsesfaktor. Med dette kan vi inkludere kystkulturen i en 
bevarings- og kulinarisk  
sammenheng. Veien til bærekraft er gjennom å skape en «eierskapsfølelse» 
på ressurser som er til  
låns. Godt bakgrunnsmateriale på film kan også brukes til forskjellige 
formål som for eksempel:  
naturfag i skolen, markedsføring av opplevelsesdestinasjoner i 
turistnæringen osv. 
 
En informasjonsfilm rettet mot turistnæringsfiske bør synliggjøre 
viktigheten av å bevare et godt  
miljø langs kysten. Den bør også forkklare de biologiske aspekter knyttet 
til  
et uttak av kysttorsk. Tips om skånsom behandling av fisk som skal 
sleppes ut igjen (catch and  
release). Fisk er mat og kulturmessig sett «sløser» vi ikke med maten. 
Her har vi mulighet til å  
fremme mattradisjoner hvor hele fisken er tatt i bruk. Sikker ferdsel på 
sjøen – en veiledning. 
Råd om fiskeutsyr osv. 
 
Undertegnede har diskutert konseptet med representanter for: Norges 
Fiskarlag, NHO Reiseliv,  
Innovasjon Norge Reiseliv, Norges jeger og fiskeforbund, MRI i Bergen og 
fisketurist bedrift i  
Finnmark m/ flere. Responsen har vært definitivt positivt. Konseptet har 
vært drøftet med et  
filmselskap som samarbeider med NRK,s «Ut i naturen». 
Undertegnende håper konseptet kan være av interesse for FKD og det 
arbeidet som er igang med 
målsetningene og rammeverket rundt turistnæringsfisket, og vil gjerne 
høre Deres synspunkter. 
 
Det hadde vært fint å kunne si til turistene:  
 
”Slik gjør vi det her i Norge” - Velkommen og velkommen tilbake! 
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