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FORSLAG TIL I{YE REGLER I TT]RISTFISKE

Norges Fiskarlag har i landsstyremØtet27 . oktober 2016 behandlet forslag til nye regler for turistfisket
og fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag er positiv til det framlagte forslaget til regulering av turistfiskeaktiviteten, slik
dette framkommer i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat av 28. september 2016.
Fiskarlaget mener dette er riktig vei å gå for å få oversikt over hva konsekvensene fra dette fisket
er for ressursene i kystsonen.

De framlagte forslag til tiltak er langt på vei identisk med det som ble foreslått av arbeidsgruppen
som la fram rapporten <Turistfiske i sjø> i20lI, og som Norges Fiskarlag ga kommentarer til i
brev oversendt NFD i brev av 12.12.2011.

Registrering av enheter.
Norges Fiskarlag støtter forslaget om registrering av bedrifter som skal drive med utleie med
formål å betjene turistfiskeaktiviteter. En gjennomføringav en slik registrering vil kunne gi
informasjon om
hvor stor <kapasiteD de har med hensyn til senger og båter.

Norges Fiskarlag er uenig med departementet å unnta <bedrifter> på grunn av få enheter, det være
seg hytter eller båter. Dersom kravet om å bli registrert settes til kr 50 000 må dette gjelde for alle
der formålet er å tilby tjenester til turistfiske.

Et unntak her vil medføre at det enklere kan oppstå <<gråsonen> der man ikke har båter men et
større hus som leies ut, eller at en har en større båt som er tilpasset de som leier seg inn i huset.
Omsettes det for mer enn 50 000 kroner gjennom slik virksomhet, vil også dette omfattes som
registreringspliktig.

Norges Fiskarlag viser for øvrigtil Departementets kommentar under omtale av $ 2 Registrering,
hvor de skriver at

<<Det er tilstrekkelig å sende inn grunnleggende informasjon som navn, adresse og oversiU over

fartøy og turistfiskerelevante fasiliteter, samt antall sengeplasser. I tillegg må virksomheten

forplikte seg til å overholde plikten til å rapportere omfangst og informasjonsplikten.>

Norges Fiskarlag kan derfor ikke se at dette er et urimelig krav for en bedrift å oppfrlle når de
driver denester knyttet til turistfiske som næring eller tilleggsnæring til annen aktivitet.
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Registrering av fartøy.
Et hovedargument for registrering av fartøy vil være å skaffe oversikt over hvem som følger det
regelverk som er utarbeidet i henhold til produktloven, og dersom det oppstår alvorlige hendelser,

vil det raskt kunne gis melding til aktuelle instanser om hvilket farløy dette er. Videre har det
betydning for senere undersøkelser om eksempelvis kapasitet i et område å ha oppdatert kunnskap
om antall fartøy som er aktive.

Norges Fiskarlag registrer Departementets kommentar om manglende lovhjemmel i
Havressursloven for å kreve fartøy som benyttes i utleiesammenheng registrert. Dette bør likevel
ikke være til hinder at den enkelte bedrift som benytter fartøy til utleie, registrerer disse enten i et

eget register for slike fartøy eller at det legges inn i registreringen av det som bedriften har å tilby

Norges Fiskarlag krever at blir et krav om at alle fartøy som skal benyttes i utleiesammenheng
blir registrert med eget nummer i et norsk register for fartøy.

Registrering av fangst.
Ved behandling av rapporten om <Turistfiske i sjo i sjø, viser Departementet til at det var
varierende kommentarer til hvordan rapportere fangst. De fleste var opptatt av at det burde være
praktikable og enkle rapporteringsordninger.

Norges Fiskarlag er enig i dette, og mener detbør være svært enkelt å etablere en
rapporteringsordning som gir tilstrekkelig informasjon om hva som beskattes av arter i området.
En rapportering t-or hver gruppe burde være tilstrekkelig, når det gis informasjon om art og samlet
antall kilo, sammenholdt med antall personer i gruppen.

Norges Fiskarlag krever at det blir en plikt for den som driver utleie å samle inn informasjon om
fangst som de enkelte turistfiskegruppene lander pr uke, og at det rapporteres på art og kilo, samt

antall personer som står bak fangsten.

En slik rapportering vil raskt kunne avklare at den mengde fisk som fiskes, også er den fisken
som turistfiskegruppen tar med seg ut av landet i foredlet tilstand.

Tillatt utførselskvote.
Norges Fiskarlag går mot endring i tillatt utførselskvote, og mener det blir feil å øke denne for at

bedriftene skal registrere seg og sin aktivitet. Det er ofte påpekt fra både utleiere og turister at det

er tilstrekkelig med dagens nivå på l5 kg utførselskvote. (Dette bør også motstanderne ta til
etterretning.)

Norges Fiskarlag viser til at en begrunnelse for å sette en utførselskvote kn¡rttet til turistfisket, var
å signalisere til de som ønsket å komme til Norge for å fiske en mengde fisk, med tanke om at

dette kunne omsettes i hjemlandet, at dette ikke var ønsket. Norsk regelverk vedrørende utførsel
av fisk bør langl på vei utformes til å være i samsvar med hva som kan regnes som import eller
ikke til de enkelte land.

Gjeldende grense har i så måte fungert godt, men kontrollmyndighetene har avslørt at det foregår
en omgåelse av regelverket. Hvorvidt dagens regel for utførsel omgås med hensyn til 24-timers
regelen, er ukjent. Dersom dette er tilfellet, vil Norges Fiskarlag ikke ha problemer med at det
innføres en 7-dagers regel.

Norges Fiskarlag forutsetter at det gjennomføres en rask prosess denne gangen for å få etablert
rutiner og rapporteringsordninger som kan bidra til bedre oversikt over hva denne næringen bidrar
med og hvor mye som beskattes og tas ut av landet.>
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