
Fra:    Sigmund Aarstrand [sigmund@aarstrand.no]
Sendt:  6. desember 2011 08:12
Til:    Astroza Alessandro Andrès Tøvik
Emne:   Re: Høring av turistfiskerapporten

Hei.
Jeg takker for tilsendt høringsrapport.
Forslaget om registrering av bedrifter er forståel
ig, og argumentet for å gi gjester ved disse 
anleggene en  fleksibel utførselskvote er positive 
og fornuftige. 
Denne fleksibiliteten håper jeg også vil få konsek
venser for opphold kortere enn 7 dager.  Våre 
svenske naboer kommer gjerne på kortidsbesøk i hel
gene.  Det ville være direkte negativt,  hvis 
disse ikke får ta med seg fisk hjem.  Kanskje 3 da
ger i stedet for 7 kan være et alternativ?
Registrering av fangst og båter:  
Først registrering av fangst: Ved mitt anlegg er d
et 18 båter som kommer inn til alle døgnets tider.
 
 En detaljert fangstregistrering er i praksis umul
ig,  det ville være særdeles arbeidskrevende og 
være en inngripen i gjestenes ferie  som de neppe 
ville godta. Registrering må derfor eventuelt bli 
en begrunnet gjetning.  Selv en summering av gjeste
nes fangst ved avreise ville bety mye 
ekstraarbeid og føre til uvilje blant gjestene.  
Norske fritidsfiskere tar 10 - 15 gagner mere fisk
 enn utlendiger i og med at de kan fiske med 
profesjonell redskap,  dette er uregistrert fangst
.  Utkast og dumping fra  yrkesflåten er mange 
titall  ganger mer enn der utlendigene tar med seg.
  
En registrering av turistfiskere smaker derfor av 
symbolverdi mer enn av omsorg for resursene.
Reistrering av båter:  Reistrering av båter med fø
rer som tar med seg turistfiskere virker fornuftig
, 
 derimot virker argumentene for reistrering av små
 uteiebåter lite meningsfylte,  igjen på bakgrunn 
av manglende registrering av norske fritisbåter som



 driver et vesentlig mer omfattende fiske.
Både reistrering av små båter og fangst ville føre
 til omfattende ekstraarbeid og kostnader for den 
enkelte bedrift,  men også for myndighetene.  
Jeg vil anmode departememntet om å tenke seg grundi
g om før man innfører slike krav.
Med hilsen
Velfjorferie.no
Sigmund Aarstrand

Den 5. des. 2011 kl. 14.58 skrev Astroza Alessandro
 Andrès Tøvik:
 

Hei igjen og takk for dine innspill.
 
Når det gjelder arbeidet med variabel  utførselskv
ote og andreforslag, viser vi til at rapporten som
 ble 
fremlagt til departementet i juni nå er sendt på en
 bred høringsrunde
Fristen for høringsinnspill er  satt til 9.desember
 2011.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/hoeringer/
hoeringsdok/2011/horing--av-
arbeidsgrupperapport-om-turis.html?id=654193
 
Departementet vil ta sikte på å gjennomføre en gru
ndig oppfølging av innspillene i etterkant av 
 høringsrunden.
 
 
med vennlig hilsen
 
Alessandro A.T. Astroza
Rådgiver
Fiskeri- og kystdepartementet
Telefon: +47 22 24 64 63 / +47 98 86 56 74
E-mail: ata@fkd.dep.no
 
Godkjent av: Geir Evensen
 



Sigmund Aarstrand [sigmund@aarstrand.no]
Sendt: 5. september 2011 09:44
Til: Astroza Alessandro Andrès Tøvik
Emne: Re: Utførselskvote for turistfiskere
Hallo!
Hvordan går det med arbeidet vedrørende revisjon av
 utførselskvoter?
Som aktør i mer enn 20 år er jeg meget onteressert
 i å se de mest aktuelle forslagene før de
blir endelig vedtatt. Jeg har allerede sendt et inn
spill, men vil gjerne nevne følgende
moment:
 
1. Det er særdeles viktig med en oppmyking av gjeld
ende kvote.
Drakonisk bøtlegging, inndraging av fangst og innre
iseforbud koster landet dyrt i form av
negativ reklame og tapte turistinntekter. Det dreie
r seg tross alt om små mengder fisk, som
også for 'store' fangster er godt betalt - bedre e
nn tradisjonell eksport. Et enkelt gebyr for
fangster over f.eks 50 kg pr person ville løse pro
blemet uten å provosere unødig. Trofefisken kan
rolig sløyfes, den er meningsløs.
 
2. Registrering av bedrifter. Ja, kanskje det. Viss
e krav til aktørene ser jeg som rimelig.
Registrering av båter og fangst derimot er ikke hen
sikstmessig. Norske
fritidsfiskere tar vesentlig mer fisk enn turisten
e. Er det aktuelt å registrere disse?? Jeg minner
om de strenge begrensningene til redskapsbruk for u
tlendinger - i motsetnong til norske
fritidsfiskere som kan bruke 'profesjonell' rredska
p.
 
3. I vår fjord - Velfjorden. er det i praksis ingen
 aktive yrkesfiskere
igjen. Resursen blir utnyttet av våre gjester, og 
vår verdiskapning pr kg fangst er mange ganger
høyere enn for yrkesfiskerne, vi bruker mye mer pe
nger lokalt enn det yrkesfiskerne gjør - sett i



forhold til omsetning. Altså på alle måter positiv
t for lokalsamfunnet både når det gjelder ringvirk
ninger 
og resursbruk.
 
4. Sikkerhet: Vi har nå 18 båter, og vi har i de 21
 sesongene vi har
drevet sien 1991 ikke hatt et eneste alvorlig uhel
l. Noen enkle forholdsregler har etter vår mening
vært viktige:
Sjødyktige og tilstrekkelig store båter og motorer.
 Ikke få av ulykkene
skyldes for dårlige båter etter min mening. Værmel
ding tilføres gjestene, spesielt når meldingen er 
dårlig.
 
Språkkunnskap:
Vi snakker med gjestene og gir dem konkrete råd for
 eventuelle
vankeligheter, f.eks søke nødhavn hvis man blir ove
rrasket. Mobiltelefon: Meget viktig, denne
skal være påslått og i brukbar stand og vårt mobiln
ummer skal være lagret.
Reglene må være enkle for å være gjennomførbare. Ko
mpliserte, vanskelig
gjennomførbare og dyre regler betyr ikke uten vider
e økt reell sikkerhet.
5. I hvilen grad har departemnentet hatt direkte ko
ntakt med aktive aktører?
Det ville gjerne være nyttig for de som tar avgjøre
nsene å snakke direkte med erfarne
aktører.
 
Med hilsen
www.velfjordferie.no
Sigmund Aarstrand
 
Den 1. juli 2011 kl. 15.09 skrev Astroza Alessandro
 Andrès Tøvik:
Hei,
Takk for din e-post og innspill.
Når det gjelder oppfølging av arbeidsgruppens rappo



rt, vil vi ikke ta
stilling til videre prosess før over sommeren. Men
 vi vil uansett lese eventuelle kommentarer og and
re 
innspill med interesse.
 
Med hilsen
 
Alessandro A.T. Astroza
Rådgiver
Fiskeri- og kystdepartementet
Telefon: +47 22 24 64 63 / +47 98 86 56 74
E-mail: ata@fkd.dep.no
Godkjent av Christian Wormstrand
 
ra: Sigmund Aarstrand [sigmund@aarstrand.no]
Sendt: 28. juni 2011 13:20
Til: Postmottak FKD
Emne: Utførselskvote for turistfiskere
 
Til Jørn Krog - eller tilsvarende.
Jeg hører antydninger om at man vurderer ytterlige
re innskjerping av utførselskvoten foir fisk.
Medfører dette riktighet??
 
Den eksisterende kvoten er allerede et problem for 
næringen, og jeg har
til gode å høre en saklig begrunnelse for den. Den 
ble innført 1.juni 2006 uten forutgående
varsling eller høring, og formuleringen i 'begrunn
elsen' fornærmet markedet og medførte en
øyeblikkelig nedgang i antall gjester. Man vurdert
e turistuførselen til opptil 30 000 tonn ifølge
fiskeriministerens uttalelse til meg personlig (po
litisk møte på Herøy, Nordland). Virkeligheten er
omtrent 1/10.
Verdiskapningen pr kg fisk er det manbgedobbelte av
 det yrkesfiskerne
skaper. Hvorfor enkelte kretser tydeligvis søker å
 minimere denne formen for turisme synes
merkelig og i alle tilfelle usaklig.
Jeg har mange ganger tatt til ordet for følgende ju



stering av
kvotebestemmelsene:
 
Fjern trofefisken, vi har mange stamgjester, og for
 dem er en hel
trofefisk uinteressant. Å ta med en hel upartert fi
sk er også usedvanlig upraktisk.
I stedet kan man øke kvoten. Viktigere er imidlerti
d muligheten for å ta
med overskuddsfisk lovlig - mot et eventuelt gebyr 
- som igjen kan graderes slik at
massefiske unngås: Moderat gebyr
for de første 25 kg og betydelig mer for overskyten
de mengde. Alt under
foruitsetning av at turistene melder seg frivillig,

Det er fristende å nevne meldingen om at trålere kv
erner uønsket fisk for å kamuflere utkast.
Turisten var også før kvoteinnføringen underlagt de
 strengeste
reguleringene, i og med at de kun kan bruke håndsn
øre og stang - til forskjell fra norske fritidsfis
kere
som kan drive nærmes profesjonelt.
Jeg ser fram til en tilbakemelding på denne henvend
elsen.
Med hilsen
Sigmund Aarstrand
www.velfjordferie.no


