
         
 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet  

Postboks 8090 dep  

0032 OSLO 

postmottak@nfd.dep.no 

 

HØRINGSSVAR - FELLES UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET 

REGION NORD, TOLLREGION NORD-NORGE OG SKATT NORD - FORSLAG 

TIL ENDRINGER I HAVRESSURSLOVEN §22 OM SPORTS- OG 

REKREASJONSFISKE OG TIL NY FORSKRIFT OM TURISTVIRKSOMHETER 

Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten har over flere år hatt en formell 

samarbeidsavtale, og det gjennomføres årlig flere samarbeidskontroller av alle de tre 

etatene. Samarbeidet i nord har vært spesielt godt, etter vår oppfatning, og 

problematikken rundt turistfiske har vært drøftet jevnlig de siste årene, både lokalt, 

operasjonelt og på de årlige leder- og oppsummeringsmøtene. 

I forkant av utsendelsen av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet, 

med forslag til regler for turistfiske og turistfiskevirksomheter, var de tre etatene 

enige om å sende en felles uttalelse rundt dette temaet. Spesielt siden dette har vært 

et økende problem de siste 3-4 årene, med bl.a. stadig større og flere beslag av 

turistfisk på grenseovergangene i Nord-Norge.  

Vi ønsker derfor å sammenfatte Fiskeridirektoratet region Nord sitt innspill samt 

Tollregion Nord-Norge sin uttalelse, til en felles uttalelse også sammen med Skatt 

Nord. 

 Alle tre etatene er fornøyde med at det nå ser ut til å komme på plass en 

registreringsordning for turistfiskeanlegg. Det har vært et sterkt ønske om 

dette, spesielt i forhold til å få oversikt over slike etableringer i de nordlige 

regioner av landet. Vi mener imidlertid at ordningen bør omfatte alle 

virksomheter som har til intensjon å leie ut et eller flere fartøy til turister. 
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 Det er felles enighet om at 24-timersgrensen for utførselskvoten bør erstattes 

av en lengre periode, og her har etatene konkludert med at 7 dager bør være 

tilstrekkelig, slik at en unngår en uthuling av regelverket ved at det opprettes 

turistfiskeanlegg i grensenære strøk. 

 

 Når det gjelder variabel utførselskvote på 30 kg pr turist som fisker fra et 

registrert turistfiskeanlegg, vs 15 kg for anlegg som ikke er registrert, er man 

av den oppfatning at 30 kg er et uforholdsmessig stort kvantum, sett i forhold 

til at dette er en ressurs som kan høstes fritt av fisketurister uten at det kreves 

noen former for avgift. 

 

 For å få en god kontroll i forhold til nytt regelverk, bør det utarbeides en god 

og oversiktlig dokumentasjon som fremlegges av turistfiskere ved all 

utpassering fra Norge. Kopi av dokumentasjonen må ligge igjen ved det 

aktuelle turistfiskeanlegget. Det bør vurderes om turistfiskeren skal ha plikt til 

å stoppe ved utpassering for stempling av dokumentasjonen fra den 

registrerte turistfiskevirksomheten. Videre bør det fremgå av 

dokumentasjonen fra turistfiskeanlegget når den enkelte turisfisker skal utføre 

fisken (dato for utreise).  

 

 I forhold til sikkerhetsaspektet mener vi at dette er et vesentlig punkt som bør 

tilknyttes utformingen av det nye regelverket. Vi vil derfor foreslå at fartøy 

som benyttes til turistfiske for eksempel blir pålagt å ha AIS om bord. 

 

 Vi mener også at bestemmelsen omkring troféfisk bør vurderes tatt ut av 

forskriften, eventuelt at det innføres en maksimal tillatt størrelse på fisk som 

blir tatt i land av turistfiskere. I de nordligste regionene er dette aktuelt 

spesielt for fiske etter kveite, som er populært blant turistfiskere. 
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