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Høring - Forslag til endring i havressursloven § 22 om sports-
og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiske-
virksomheter

Departementet foreslår:

1. At det etableres en hjemmel for rapporteringsplikt av fangst som skjer i regi av 
turistfiskevirksomheter. Det foreslås å opprette en enkel rapporteringsordning om 
ressursuttaket. Målsetningen er å få et bedre bilde av ressursuttaket som stammer fra 
turistfisket.

2. Å innføre et krav om registrering av turistfiskevirksomheter. 

3. At det innføres en obligatorisk registrering av turistfiskevirksomheter, hvor 
virksomhetene oppgir relevant bedriftsinformasjon. Utførselskvoten foreslås økt fra 15 
kg til 30 kg for turister som har fangstet i regi av registrerte turistfiskevirksomheter

Klima- og miljødepartementet har ansvar for bestemmelsene i naturmangfoldloven kapittel 
II. Miljødirektoratet og fylkesmennene har en viktig oppgave med å informere og veilede 
om bruken av bestemmelsene og etterstrebe at vurderingene som foretas, ligger på riktig 
nivå. 

Miljødirektoratet har et ansvar for allemannsretten og friluftsloven. Fiske i sjøen er å 
betrakte som en allemannsrett selv om den ikke er lovfestet i friluftsloven. Retten til 
sportsfiske på sjøen er en rett som tilkommer enhver. 

Miljødirektoratet er enig i høringsforslagene. Vi er videre enige i argumentasjonen bak 
forslagene og behovet for at forvaltning av arter baserer seg på et godt faktagrunnlag. 
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Miljødirektoratet mener at de plikter som pålegges næringsvirksomheter og enkeltpersoner 
ikke er uforholdsmessig store sett i forhold til viktigheten av de opplysninger som 
endringsforslaget vil frembringe. 

Miljødirektoratet har ut over dette, ingen kommentarer til forslaget. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Terje Qvam Arild Sørensen

seksjonsleder seniorrådgiver
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