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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

 

Høringssvar – nye regler for turistfiske 
 

Fiskebåt viser til høringsbrev av 28. september d.å. fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor det 

fremmes forslag til nye regler for turistfiskevirksomheter og endringer i grensene for utførsel av 

fiskevarer.  

 

Forslaget går ut på å innføre krav om registrering av turistfiskevirksomheter, samt å pålegge slike 

virksomheter en plikt til å rapportere fangst som skjer i regi av virksomheten. For å gjøre dette 

foreslås det inntatt en hjemmel i havressurslovens § 22.  Nærmere krav til hvordan registrerings- 

og rapporteringsplikten foreslås inntatt i en egen forskrift. Videre foreslås det å øke 

utførselskvoten for turister som har fisket i regi av en registrert turistfiskevirksomhet.  

 

Fiskebåt er positive til å stille krav til registrering og fangstrapportering fra  turistfiske-

virksomhetene. Dette vil gi kunnskap om hvilket ressursuttak turistfiskenæringen står for, og 

bedre forutsetninger for å treffe nødvendige forvaltningstiltak.  

 

Fiskebåt har ingen merknader til forslaget om å endre havressursloven § 22. 

 

Når det gjelder forslaget til ny forskrift om turistfiskevirksomheter støtter vi utformingen av 

kravet til registrering og rapportering av fangst, men mener at virksomhetene i tillegg bør 

rapportere hvor mange fisketurister som har fisket i perioden. På den måten vil man få mer 

kunnskap om hvilken innsats og kapasitet turistfisket representerer, uavhengig av hvor mye fangst 

de ilandfører. Når det gjelder informasjonsplikten mener Fiskebåt at det vil bli en utfordrende 

oppgave å kontrollere etterlevelsen av denne uten at det stilles nærmere krav til hvordan 

informasjonen skal gis. Etter vårt syn bør det som minimum stilles krav om at informasjonen gis 

skriftlig og på et språk som turisten behersker.  

 

Fiskebåt støtter ikke forslaget om å innføre en variabel utførselskvote. I høringsnotatet vises det til 

at det ikke foreligger noen gode anslag på det samlede uttaket av fiskeressurser fra turistfiske. 

Hovedformålet med å innføre en registrerings- og rapporteringsplikt er nettopp å få bedre 

oversikt. Det fremstår da svært merkelig at man skal legge til rette for en betydelig økning av 

uttaket før man har skaffet slik kunnskap. Når det i tillegg hensyntas at turistfisket foregår 

kystnært og i stor grad retter seg mot kysttorsken fremstår forslaget å lite konsekvent i forhold til 

gjeldende forvaltningsregime som tar sikte på vern av kysttorsken. Det er dessuten vanskelig å 

forstå at det skal være behov for å gi turistene anledning til å utføre ennå mer fiskevarer enn det 

som allerede er mulig.  

 

Dersom det likevel skal innføre en variabel utførselskvote bør det heller skje ved å redusere eller 

fjerne adgangen til utførsel for fisketurister som ikke har høstet fisken i regi av en registrert 

virksomhet. En eventuell økning av utførselskvoten må under ingen omstendighet medføre økte 

avsetninger til sports- og rekreasjonsfiske.   

 



 
 

 

 

Fiskebåt mener at grensen på 24 timer mellom hver utførsel bør utvides til en  periode på 7 dager. 

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

Audun Maråk        Sturla Roald 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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Norges Fiskarlag 


