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Turistfisket må begrenses, ikke økes! – høringsuttalelse fra Miljøvernforbundet. 

NMF kan ikke akseptere at det åpnes for mere turistfiske langs kysten. Fisket er uoversiktlig, 

ukontrollert og ikke bærekraftig. Hvert år eksporteres det et ukjent antall tonn med fisk ut av 

landet. Turistfiske er i dag en direkte trussel mot kysttorsken på sørlandet og kveita. NMF 

krever at myndighetene halverer mengden fisk fra 15 kg til 7.5 kg som turistene får ta med seg 

ut av landet. 

 

Det foregår i dag et turistfiske langs kysten som er uoversiktlig, ukontrollert og ikke bærekraftig. 

På landsplan finnes det over 600 turistfiskeanlegg. Dit kommer et ukjent antall turister som fisker det 

de måtte få på kroken. Storkveita er en av favorittene, skal vi tru de utallige youtube-videoene man 

finner på internett. Storkveita, er hunnkveiter, som er viktige for gytebestanden. Hannkveitene kan 

bli opptil 50 kg, mens hunnkveita kan bli opptil 300 kg. Når kveita gyter i fjordene vil turistfiske 

være en trussel mot kveitebestanden langs kysten. Turistfiskerne er å finne langs kysten hele året og 

gir ikke kveita noe som helst ro når de kommer inn fjordene for å gyte. Gytetiden for kveita er i 

perioden desember til mai. En annen art som lever farlig med turistfiskere på fiske er kysttorsken. 

Kysttorsken, spesielt i Sør-Norge har en særdeles svak gytebestand og er svært sårbar for beskatning. 

Turistfisket bidrar i dag til et uoversiktlig uttak av kysttorsk som kan skade bestanden. 

Turistfiskerne tar gjerne bare fileten av fisken. Dette betyr at 1 kg frosset fisk på vei ut av landet er 

egentlig langt mere fisk. Ifølge norsk omregningsfaktor er 1 kg torskefilet uten skinn og bein lik ca. 

3,0 kg rundt torsk. Dette betyr i teorien at 15 kg frosset torskefilet egentlig er ca. 40 kg sløyd fisk. 

Når myndighetene nå ønsker å fordoble turistkvoten fra 15 til 30 kg forstår man hvor galt det blir.  

Når man i tillegg ikke fører ressurskontroll ved de ulike anleggene vet man egentlig ingenting om 

hvor mye fisk som fiskes. Nyhetsoppslag om turister som har forsøkt å smugle flere hundre kilo fisk 

over grensa vitner om et turistfiske fullstendig uten kontroll. 

NMF kan ikke akseptere at turistkvoten for eksport av fisk ut av landet økes. NMF krever at 

kvoten reduseres med 50 % til 7,5 kg. Samtidig må ressurskontrollen ved turistfiskeanleggene 

styrkes. 
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