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Hei, 
Jeg bor på en liten øy i Øksnes vestbygd. Turismen er merkbart økende, ikke minst hva angår turistfiske. 
Presset på stor-kveita er sterkt økende og dette bekymrer sterkt da den videre utvikling av bestanden er 
helt avhengig av store gytefisk. 
Det er gode grunner til å regulere dette fiket og å holde øye med dette. På en tur til Tyskland i sommer 
spurte jeg og min kone flere turistfiskere på flyplassen i Munchen. Vi så den ene kjøleboksen etter den 
andre komme på bagasjebåndet, etter en stund begynte vi å telle, og vi talte 42 isoporkasser og 
kjølebager med fisk fra Norge. Fiskerne kom med fly fra Tromsø og Evenes. På forespørsel om fisket 
hadde vært godt og om de hadde fått mange kilo med seg, svarte de fleste at fisket hadde vært utmerket 
og at de hadde alt for mye fisk med seg. Måten fiskekassene ble håndtert på viste klart at selv med is, så 
snakket vi stort sett om mer enn 15kg. Vår tanke var umiddelbart at det kunne ikke være noen kontroll 
ved utreise fra Norge. Skal det være en reell mulighet for å ha en viss kontroll, så er det helt klart et eller 
flere ledd som mangler på toll siden. 
Vi planlegger selv å leie ut husrom og båt på øya vår, men vi ønsker å bidra til å få en oversikt over dette 
fisket. Vi mener også at mindre tilbydere også bør omfattes av ordningen. Vi ser også et behov for 
materiell på flere språk, som et verktøy til å oppdra og informere turisfiskerne. 
Forvaltningen har vært svært vellykket særlig for skreien, dette nyter hele lan det godt av, og dette må vi 
videreføre på flere fiskeslag. Da er vi sterkt avhengige av å ha et overblikk også på det sterkt økende 
fisket som foregår innaskjærs. 
 
 
Med vennlig Hilsen 
 
Gunnar Baumgarten-Austrheim 
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