
DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT

Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8118 Dep
0032 OSLO

Deres ref  Vår ref

201000247- /ATA
Dato

201103188-2/KAS 19.12.2011

Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Nærings- og handelsdepartementet viser til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet da-
tert 8.9.2011 vedlagt arbeidsgrupperapporten "Turistfiske i sjø - Vurdering av mulige
forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø".

Generelt vil vi gi Fiskeri- og kystdepartementet honnør for å ha satt ned en partssam-
mensatt arbeidsgruppe med formål å få mer kunnskap om omfanget av det ressursutta-
ket turistfisket står for. God forvaltning av fiskeressursene er positivt for turistfiske-
næringen. Livskraftige fiskebestander er grunnlaget for verdiskaping i næringer som
baserer sin virksomhet på uttak av fiskeressurser. For å understøtte et mål om økt ver-
diskaping og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning er man avhengig av at det leg-
ges til rette for at fiskeressursene kanaliseres til de næringer og bedrifter som realise-
rer størst verdiskaping.

Innledningsvis ønsker vi å bemerke at før eventuelle tiltak foreslås bør omfanget av et
problem dokumenteres. Arbeidsgruppen har levert en uprioritert liste over mulige for-
valtningstiltak som kan vurderes gjennomført, men overlatt til mottaker av rapporten å
vurdere hvorvidt det enkelte forslag er fornuftig å gå videre med. Nærings- og handels-
departementet vil derfor oppfordre Fiskeri- og kystdepartementet til å dokumentere
omfanget av problemene de foreslåtte tiltakene skal avhjelpe.

Når det gjelder tiltaket "Registrering av båter", merker vi oss at arbeidsgruppen foreslår
å vurdere å opprette et obligatorisk register, og at dette kan skje ved for eksempel å
gjøre dagens Småbåtregister obligatorisk enten for alle fritidsbåter over en viss størrel-
se eller bare for dem som benyttes til utleie.

Postadresse Kontoradresse Telefon Næringspolitisk avdeling Saksbehandler
Postboks 8014 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 Kirsti Aulstad Sogn
0030 Oslo Org no. postmottak@nhd.dep.no 22246366

972 417 890



h I

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt et forslag fra bl.a. Finansnæringens fel-
lesorganisasjon om å gjenopprette et obligatorisk småbåtregister. Forslaget er for tiden
til behandling i departementet. Et slikt forslag berører for øvrig flere departementer, så
som Finansdepartementet, Justisdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Vi
foreslår at forslaget fra arbeidsgruppen inngår i denne vurderingen og at berørte depar-
tementer har en dialog om dette spørsmålet i den videre prosessen.

For det tilfelle at det skulle oppstilles en plikt til kun å registrere fartøy som utleies til
turistfiske, vil vi minne om at Merkeregisteret for fiskefartøy er opprettet med det for-
mål å ha et offentlig register for fiskefartøy. En mulighet kunne således være en utvi-
delse av dette registeret til å omfatte registrering av fritidsbåter som benyttes til turist-
fiske.

Nærings- og handelsdepartementet er positivt til tiltak som gjelder rapportering av
fangst. Ut fra forvaltningshensyn er det viktig med god oversikt over hvilke ressurser
som tas ut av havet, og hvordan dette ressursuttaket fordeler seg geografisk og på ulike
arter. En slik oversikt vil i neste omgang kunne fungere som dokumentasjon for at det
er behov for fangstregulerende tiltak.
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