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SVAR - 16/5144-1 FORSLAG TIL ENDRINGER I HAVRESSURSLOVEN § 22 OM 

SPORTS- OG REKREASJONSFISKE OG TIL NY FORSKRIFT OM TURISTFISKE 

VIRKSOMHETER - HØRING 
 
Norges Råfisklag er positiv til forslaget vedrørende regulering av turistfisket slik det er fremlagt 
av Næring- og fiskeridepartementet i høringsnotat om turistfiske 28.09.2016. Råfisklaget støtter 
også forslagene fra Norges Fiskarlag angående registrering av enheter, fartøy, fangst og 
utførselkvote. Vi har i tillegg noen merknader vedrørende praktisk gjennomføring av ordningen.  

 

Registering av enheter 
Råfisklaget mener i liket med Norges Fiskarlag at det er nødvendig å registrere alle turist-
virksomheter. Det vil være naturlig at Fiskeridirektoratet har ansvaret for en slik registrering, 
men vi vil peke på at salgslagene har etablerte ordninger for påmeldinger i fiskeriene. For 
Råfisklaget vil det være en enkel etablering av en slik registreringsordning. 

 

Registering av fartøy 
Når det kommer til registrering av fartøy støtter Råfisklaget forslaget til Norges Fiskarlag ved at 
det blir et krav om at alle fartøy som skal benyttes i utleiesammenheng registreres med eget 
nummer i et norsk register for fartøy. Det enkleste her vil være at fartøyene registeret i 
småbåtregisteret. 

 

Registrering av fangst 
Råfisklaget støtter at det burde være enkle og praktiske rapporteringsordninger når det kommer 
til registrering av fangst. Det tillegges imidlertid at det allerede er etablerte strukturer og systemer 
gjennom seddelregistering på nett. Råfisklaget har laget en versjon av sluttseddel der denne kan 
registreres direkte på vår web-side. Denne registeringen kan med få grep forenkles slik at den er 
tilpasset formålet med registering av fangst for turiskfiskere. Fordelen med en slik registering er 
at kvantumet fisk kommer inn i en etablert løype for mulig kontroll og oversikt for alle 
fiskerimyndigheter. 

 

Tillatt utførselkvote 
I likhet med Norges Fiskarlag støtter Råfisklaget en 7-dagersregel på utførselskvoter. Fra 
Råfisklagets side ville dette kunne lede til at det blir vanskeligere å omgå regelverket til utførsel 
av fangst og dermed bidra positivt i forvaltningsøyemed. Vi mener også at kvantumet på 
utførselkvoter ikke bør økes. Turistkvoten er liberal og stor i internasjonal sammenheng. 
 
Norges Fiskarlag har i liten grad nevnt kontroll i sitt innspill. Her mener Råfisklaget det må 
legges inn kontroll hjemmel både for Fiskeridirektoratet og salgslagene. Slik det er i dag fins det 
kontroll-parametere for fangstredskap og utførsel av fangst.  



Det burde i tillegg være mulig å utføre kontroll på anleggene der krav om identifisering og 
merking av fangst gjelder.  Dette med klare henvisninger til aktuell utførselkvote. 
Ressurskontrollen utføres både av Fiskeridirektoratets inspektører og salgslagets kontrollører. Det 
vil være hensiktsmessig å kunne utføre slike kontroller samtidig med annen kontrollvirksomhet.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES RÅFISKLAG 
 
Charles Ingebrigtsen 
Avdelingssjef ressurs og miljø 
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