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Høringsuttalelse – Arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Det vises til høringsnotat av 8. september 2011 fra fiskeri – og kystdepartementet. Notatet er 
basert på arbeidsgrupperapporten om turistfiske i sjø.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2009 og dens mandat har vært å vurdere behovet for å regulere 
næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø. Gjennom dette arbeidet har man gitt en 
beskrivelse av situasjonen vedrørende turistfisket slik det er i dag og hvordan det reguleres i 
andre land. Arbeidsgruppen skulle også redegjøre for eventuelle mulige tiltak rettet mot 
næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø.

Norges Kystfiskarlag mottar ofte henvendelser som omhandler måten turistfisket i dag foregår 
på. Organisasjonen synes det er bra at det utarbeides klarere retningslinjer for praktiseringen 
av turistfiske. Norges Kystfiskarlag mener det er behov for et regelverk som sikrer at den økte 
aktiviteten kommer kystsamfunnene til gode, og ikke går på bekostning av tradisjonell 
fiskerivirksomhet og lokale bestander. Et slikt regelverk bør i størst mulig grad bidra til å 
styrke samarbeidet mellom reiselivsnæringen og fiskerinæringen.

En obligatorisk registreringsordning for turistfiskebedrifter for å få en oversikt over aktørene i 
næringen og som pålegges å rapportere fangst, vil gjøre det letter å kartlegge uttak av 
ressursene. Man vil da få et grunnlag for ressursforvaltning.
Et obligatorisk fartøyregister vil hensiktmessig for å innhente informasjon om antall fartøy i 
turistfiske og for å øke sikkerheten.
Utførselskvoten på 15 kg som i dag gjelder pr. 24 timer foreslås erstattet med 7-dagersregel, 
og man ønsker å innføre en variabel utførselskvote i forbindelse med at turistene har tatt 
fangsten ved opphold på en registrert turistfiskebedrift. Sistnevnte for å få turistene til å 
benytte seg av registrerte bedrifter.
Samtidig er det viktig å få en avklaring på hva som er ”håndredskap”, jf. Fiskeriforbudsloven 
§ 3 og at det vurderes om det kan fastsettes forbud mot turistfiske fra utenlandske fartøy som 
driver i næringsøyemed. 
Norges Kystfiskarlag synes arbeidsgruppen har kommet fram til gode forslag til 
forvaltningstiltak når det gjelder turistfiske i sjø, men har også vedtatt noen tilleggspunkter 
som bør vurderes.

Landsstyret i Norges Kystfiskarlag har i møte 7. mai 2009 diskutert den økende utviklingen 
av turistfiske langs kysten. Her har man tatt opp andre momenter enn det som er foreslått i 
rapporten om turistfiske i sjø.
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Landsstyret i Norges Kystfiskarlag vedtok i møte 7. mai 2009 følgende krav til regulering:

• Norges Kystfiskarlag er ikke mot turistfiske, men mener at turistfiske i fremtiden må 
drives under kontrollerte forhold. Ressurskontroll, fangstregistrering og atferd på 
sjøen må ha høyt fokus.

• Fremtidas turistfiske bør knyttes tettere opp til den tradisjonelle kystflåten. 

• Det bør kreves fiskeavgift for utenlandske turistfiskere som fisker i sjøen. En slik 
avgift kan fungere etter mønsteret for fiske i ferskvann. Et slikt grep ville sikre 
rapportering av fangstsammensetning og antall fiskedøgn. Avgiften vil kunne 
finansiere kontroll og oppfølging av regelverket, samt informasjon om viktigheten av 
norsk kystfiskekultur og forvaltning. 

• Kommunene bør ha rett til å regulere turistfisket innenfor den enkelte kommunes 
forvaltningsområde. 

Enstemmig vedtatt.

Med vennlig hilsen
Norges Kystfiskarlag

Bente Myklebust
Saksbehandler
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