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Høring - Forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og 

til ny forskrift om turistfiskevirksomheter -   

 

Vi viser til forslag mottatt på høring den 28. september 2016 om endringer i havressursloven 

og utkast til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v.  

 

Klima- og miljødepartementet er enig i at det er på tide å innføre rutiner for registrering av 

fangst i forbindelse med turistfiske. Det er et stort behov for å skaffe mer informasjon om 

hvor mye fisk som tas ut av de ulike bestandene langs kysten. Ikke minst gjelder dette de 

svake kysttorskbestandene både i nord og sør. Vi støtter derfor Nærings- og 

fiskeridepartementets forslag om å innføre en registreringsplikt for turistfiskevirksomheter og 

plikt til å rapportere fangst.  

 

For å stimulere turistene til å benytte tjenestene til de registrerte turistfiskevirksomhetene, 

foreslår NFD en forskriftsendring som innebærer at utførselskvoten økes fra 15 kg til 30 kg 

pr. person pr. døgn. Sett på bakgrunn av de svake fjord- og kysttorskbestandene, spesielt i sør, 

er vi sterkt i tvil om dette er i tråd med et bærekraftig uttak. I følge Havforskningsinstituttets 

rapport "Kunnskapsstatus kysttorsk i sør (Svenskegrensa - Stadt) 2016" står fritids- og 

turistfiske med stang og snøre for 33,7 % av total dødelighet for kysttorsken sør for 62°N. 

Lignende tall oppgis nord for 62ºN. Ved en økning av utførselskvoten til 30 kg kan en familie 

på to voksne og to barn ta med seg 120 kg fiskefilet ut av landet mot i dag 60 kg filet. Hvis 

man gjør om disse tallene til rund fisk, blir tallene store. KLD ser behovet for en "gulrot" i 

form av en variabel kvote for å få turistene til å benytte seg av de registrerte 
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turistfiskevirksomhetene, men ber NFD finne en løsning som er mer skånsom for fjord- og 

kysttorskbestandene.  

 

Forslaget om mulighet for å forby turistfiske med utenlandske fartøy som drives i 

næringsøyemed støttes. Likeledes forslaget om at utførselskvoten skal gjelde innenfor en 

periode på 7 dager i stedet for dagens 24 timer.  

 

Som det vises til i forslaget vil data som hentes inn i forskningsøyemed, kun dekke registrerte 

turistfiskevirksomheter. For å få mer robuste data over hvor mye som utføres fra landet via 

turistfiskenæringen, kan man også tenke seg en ordning der alle turistene må kunne vise til en 

registrert fangst i et register dersom de blir stoppet på grensen. Det vil være en utfordring i 

fremtiden å få en slik ordning til å fungere, men det kan bli påkrevet.  

 

Vi viser også til at det i regjeringsplattformen er fastsatt et mål om å bevare landets sterke 

tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten. En bærekraftig 

forvaltning av kysttorsken er etter vår oppfatning av betydning for å opprettholde mulighetene 

og interessen for kystfriluftsliv og sjøfiske i den norske befolkningen også i fremtiden.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Per W. Schive (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Inger Winsnes 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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