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Hej, 
 
Driver en resebyrå från Sverige som sysslar med sportfisketurism till 
Nordnorge. 
Jag har sett att det ev. är lite nya regler på gång och har därför några 
frågor om detta. 
 
Nordic Sea Angling AB har ett lite annorlunda koncept än andra 
turoperatörer. 
Vi hyr in boendekapacitet av norska samarbetspartners, men vi äger 
båtarna själva och har egna guider  
på plats. 
Båtarna fraktas in i Norge från Sverige och givetvis betalas det 
”hestekraftsavgift” och norsk  
mervardiavgift. 
Det är vår norska filial (NUF) som står som ägare och det är där 
avskrivningarna sker. 
Vi redovisar också norsk moms på fakturorna från Sverige som går till 
kunderna, för de delar som är  
momspliktiga i Norge (Bl.a båtuthyrning). 
Anledningen till att vi själva vill äga båtarna, är att vi då har mycket 
bättre kontroll om båtarnas skick och  
om säkerheten. 
Båtarna är dessutom väldigt dyra i inköp och det skulle vara svårt att 
motivera norska campägare att  
göra denna investering. 
 
Jag har då hört att en av de nya reglerna skulle vara att man skulle vara 
norsk medborgare för att  
bedriva båtutleie? 
Hur ser ni då på detta fall, då båtarna ägs av den norska filialen som i 
sin tur ägs av det svenska  
moderbolaget. 
 
En annan regel som ligger på förslag är att all fisk skall redovisas som 
fångas utav gästerna. 
Vems ansvar ligger detta på i mitt fall? Är det campen som äger boendet 
eller jag som turoperatör och  
som också äger båtarna. 
Rent praktiskt har jag lite svårt att se hur detta skulle kunna 
fungera….. 
Gästerna fiskar dygnet runt alla dagar i veckan under sommaren och skall 
man väga all fisk som kommer  
iland, så skulle man behöva ha flera anställda bara för detta, vid var 
destination… 
Möjligtvis skulle det fungera att väga den färdigpackade lådan med filé 
innan gästerna lämnar campen  
(ett förslag). 
 
Ser också i era utredningar att ni tagit med en del statistik och 
eftersom vi är en ganska stor aktör inom  
detta så tänkte jag redovisa lite statistik från oss. 



Vi jobbar i dagsläget med 3 olika destinationer i nordnorge (nästa år 4 
platser). 
Sörvaer (Söröya), Havöysund samt Tromsö/Langsundet. 
Vi startade med Söröya 2004 och campägaren där var nära att lägga ner sin 
verksamhet med restaurang  
och övernattningsverksamhet när vi kom i kontakt med honom. 
Sedan dess har det gått spikrakt upp för honom och han gjorde ett 
driftsresultat på över 2 miljoner  
förra året innan han sålde verksamheten i våras med god förtjänst till 
nya ägare. 
Havöysund Hotell hade också ekonomiska problem tidigare, men är i 
dagsläget Finnmarks lönsammaste  
hotell (se Finansavisen från tidigare i år). Detta beroende på 
fisketurismen enligt ägaren. 
 
Förutom intäkterna för övernattningstjänsten och matservering från 
fisketuristerna så ger detta  
ringverkningar på hela samhället i dessa små orter. Går våra gäster ut på 
restaurangen/puben så  
kommer de lokala också dit och för våra samarbetspartners så har detta 
varit ett mycket stort lyft!  
Merparten av våra gäster kommer dessutom med flyg och spenderar väldigt 
mycket pengar i  
livsmedelbutikerna m.m. 
Våra guider är anställda i vår norska filial och det inbringar 
skattekronor till kommunen. Vi anlitar också  
en hel del andra olika norska entreprenörer såsom flygbolag 
(Norwegian/Wideröe), bussbolag,  
motorreperatörer etc. 
 
Hur mycket fisk fångar våra gäster? 
Många av våra gäster åker upp för upplevelsens skull och chansen att 
kunna fånga en s.k. ”trofefisk”.  
För närvarande så är intresset för kveitefiske rekordstort och detta 
tenderas vara ökande. Kveite är  
inte helt enkelt att fånga och det finns gäster som inte lyckas fånga en 
enda kveite under en hel veckas  
fiske, men som ändå omgående bokar om till nästa år…. 
När man fiskar kveite så är det dessutom väldigt få bifångster, då många 
av platserna vi fiskar kveite på,  
inte håller någon annan fisk. 
Kveiten är troligtvis också en av de fiskar som lämpar sig allra bäst för 
C/R. Studier har gjorts i Alaska där  
man kunnat påvisa en i stort sett 100%-ig överlevnad. Med rätt utrustning 
och information fungerar  
C&R utmärkt på kveite. 
Vi arrangerar också resor under skreifisket till Söröya och där uppstod 
det ett problem med vad man  
skall göra med all den fisk som man fångar och som inte ser ut att klara 
sig. 
Vi fiskar överst i stimmen (där de största individerna går) och oftast är 
det inte större djup än 30-50  
meter som vi fångar fisken på. Vi låter också torsken tryckutjämna de 
sista meterna så att de klarar  
återutsättningen bättre. 
Trots detta så fångar gästerna ändå mer fisk än de kan ta hand om själva. 
Vi säger också till dom att de  
måste ta upp all fisk som inte ser ut att klara en återutsättning. 



Vi har löst detta ”problem” genom att avtala med de lokala yrkesfiskarna 
som helt enkelt sätter en stor  
fiskekasse vid bryggan där våra gäster kan lämna all överskottsfisk till 
dom. 
Fisken kommer till nytta och vi får en god relation med de lokala. 
Då en del gäster inte tar med sig någon fisk alls hem och vissa sin kvot 
på 15 kg filé, så har vi uppskattat  
ett genomsnitt på ca. 10 kg file`/resenär. 
 
Nästa år skickar vi upp mellan 2000-2500 veckoresenärer till nordnorge. 
I genomsnitt så kostar själva resan ca. 10 000 SEK. 
Till detta så förbrukar var resenär bensin för ca. 1000 NOK (1200 SEK) 
Inköp av livsmedel ca. 700 NOK/resenär (840 SEK) 
Inköp i restaurang/pub ca. 1000 NOK/resenär (1200 SEK) 
Diverse annat 500 NOK/resenär (600 SEK) 
Fiskeutrustning? 
 
Så resan kostar var resenär knappt 14 000 SEK förutom inköp av ev. 
fiskeutrustning. Den fångade filén  
utgör då ett värde av minst 1400 SEK/kilo. 
Många av resenärerna lägger också tusentals kronor på inköp av 
fiskeutrustning inför resan…. 
Ur samhällsekonomisk synpunkt borde detta vara ganska bra… 
 
Skulle vara tacksam för svar på mina frågor som är markerade med fet 
stil. 
Jag är gärna också behjälplig med information om ”turistfisket” i era 
framtida utredningar! 
 
Vill också tillägga att jag är för restriktioner och att det hålles en 
viss standard på fiskecamper och  
säkerheten. 
Viktigt bara att det fungerar rent praktiskt för oss som är i denna 
branschen. 
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