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Uttalelse: 

Innspill fra Moskenes kommune til Forslag til endringer av havressursloven §22 om 

sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v. 

Moskenes kommune er en av landets mest fiskeriavhengige kommuner. Reiseliv /turisme er en 

annen stor næring som også inkluderer turistfiske. 

Vi er opptatt av at disse næringene skal eksistere side om side uten at de skal være i konflikt 

med hverandre. 

Vi er godt kjent med de tydelige reguleringene som gjelder for yrkesfiskere mht kvoter og 

ressursuttak samt omsetningsreglene knyttet til fiskeriene. 

Turistene fisker av samme bestand som yrkesfiskerne. Vi finner det derfor betimelig at det 

iverksettes tiltak for å registrere omfanget av dette fisket. En bærekraftig forvaltning av våre 

felles fiskeressurser vil tjene alle. 

Det er et etisk dilemma knyttet til turistfiske da det er allment kjent at kun en liten del av fisken 

tas vare på og benyttes til mat – resten blir kastet. Turistene har i dag anledning til 15 kg filet pr 

pers. Vi ønsker at det vurderes et system der det er vekten av rund fisk som gir utgangspunkt for 

utførselskvote. Det er forslått at utførselskvoten endres fra pr 24 timer til 7-dagersregel. Dette 

siste støtter vi opp om. 

Det er foreslått endringer mht utførselskvote. Det mener vi tiden ikke er moden for. Det viktige 

nå er å få på plass ei registreringsordning, og at det etableres en ordning der all fisk som blir tatt 
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opp blir tatt vare på. Vi stiller også spørsmål om det er rett å få lov til å ta med en trofefisk, da 

dette kan være med på å øke fisket kvantum i håp om den maksimale trofefisken. 

Registreringsplikt for turistfiskebedrifter støtter vi. Vi støtter departementets forslag til å hjemle 

krav om tillatelse for å drive turistfiske. Vi er også enig i at det styrker informasjonsplikten til 

de som driver i næringen overfor de som er tilreisende fisketurister. 

Det er etter vårt syn rimelig at det innføres rapporteringsplikt for alle, da yrkesfiskerne i dag 

rapportere daglig. Hvor vidt 1 gang pr. mnd er nok stiller vi spørsmål ved. 

Vi er kjent med at allemannsretten gir fri tilgang til fiske i sjø, men vi ønsker at det iverksettes 

en utredning om mulighetene til å innføre en avgift/ fiskekort slik vi i dag har for f.eks 

laksefiske som er begrunnet utfra grunneierrettigheter. Kan eventuelle inntekter styrke forskning 

rundt temaet turistfiske? 

Vi støtter obligatorisk fartøyregister. Det bør også stilles krav til sikkerhet om bord og 

kompetanse hos leietaker av båt. Alternativet er krav om kvalifisert personell som tar med 

turisten på fisketur. 

Vi støtter videre forslaget om at det utredes forbud mot turistfiske med utenlandske fartøy som 

drives i næringsøyemed. 
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