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Høringsbrev - Arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Vi viser til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 8. september 2011.

Landbruks- og matdepartementet arbeider aktivt med landbruksbasert nærings-
utvikling og verdiskaping. Vi har etablert et eget utviklingsprogram for innlandsfiske,
der turistfiske er ett av innsatsområdene. Undersøkelser viser at det er et stort potensial
i turistfiske etter innlandsfisk. Det har vært stor interesse for midler fra dette
programmet.

Det ligger åpenbart også store muligheter i turistfiske i sjø. Arbeidsgrupperapporten
om turistfiske i sjø gir, etter det vi kan se, en god oppsummering av status, utfordringer
og muligheter, med vekt på forvaltningstiltak/regulering for å sikre at fisketurismen er
bærekraftig. Samtidig peker rapporten på at den nye næringsvirksomheten bidrar både
til økt direkte sysselsetting og til økt etterspørsel av andre varer og tjenester, som igjen
har positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

En del gårdsbruk i kyststrøk har, i tillegg til å drive landbruk, etablert ulike former for
reiselivstilbud, ofte med overnatting. For mange slike bruk kan det ligge viktige
muligheter for verdiskaping og inntekt i å ta del i utviklingen av turistfiske i sjø.
Departementet mener det er viktig at reiselivet spiller på ulike ressurser og muligheter,
og at det i utviklingen av et turistfiske i sjø også kan være gode samarbeidsmuligheter
mot landbruket f. eks. når det gjelder kultur, innlosjering og matopplevelser.

Bærekraftig resursforvaltning er viktig uansett hvilke ressurser det er snakk om, og det
vil normalt være behov for forvaltningstiltak og reguleringer. I tillegg til regulering av
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fisket, er det etter vårt syn også viktig å legge til rette for gode nettverk og
samarbeidsrelasjoner i lokalsamfunnene, slik at turistfiske i sjø bidrar til å opprettholde
lokalsamfunn og lokal verdiskaping.
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