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Høringssvar - forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports - og
rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomhet

Vi viser til høringsbre v av 28. september 2016 om fors l a g til endringer i havressursloven § 22
om sports - og rekreasjo nsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomhet.

Tolldirektoratet har følgende kommentarer til høringen:

Kvote
Tolletaten er opptatt av at en differensiert kvote må være lett å kontrollere.
Varer som medbringes av reisende ut av Norge er i utgangspunktet unntatt fra
deklarasjonsplikten. Reglene som gjelder for medbrakt fisk medfører ikke at turistfiskeren må
deklarere varen med utførsel. Hvis det er ønskelig , må tollforskriften § 4 - 11 - 2 e n dres, jf. § 3 - 1 - 15
første l edd bokstav d.

Tolldirektoratet vil ellers bemerke at den toll - og avgiftsfrie kvoten for re isende fra Norge til EU
er 300 e uro ved landeveistransport og 430 e uro m ed sjø - / lufttransport.

Vedrørende forslaget om å øke utførselskvoten i forskrift om utførselskvote av fisk og
fiskevarer fra sportsfiske fra 15 til 30 kg for turister som har fangst i regi av registrerte
turistfiskevirksomheter:

Slik vi forstår forslaget skal en person som fisker utenom en registrert virksomhet kunne utføre
15 kg fisk, m ens en person som fisker i regi av en turistfiskevirksomhet kan utføre 30 kg fisk,
innenfor en periode på 24 timer. Vi antar at det ikke er meningen at vedkommende turistfisker
kan fiske 15 kg utenfor, samt 30 kg i regi av en turistfiske - virksomhet (totalt 45 kg).

En variabel utførselskvote kan føre til kontrollproblemer for Tolletaten ved utførsel. Tolletaten
må ved vurderingen om kvotereglene er overholdt kunne undersøke om fisken er fanget
innenfor rammene av en turistfiskevirksomhet eller om det er i e gen regi.
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Regulering av turistfiskeanlegg 

Tolletaten er fornøyd med at det kommer regulering av turistfiskevirksomheter i Norge. 

Tolletaten har registrert økning i opprettelse av turistfiskevirksomheter, og det er mistanke om 

at det etableres anlegg som hverken registrerer seg eller innberetter inntekt og merverdiavgift. 

Det har også vært avdekket smugling av båter og forskjellig utstyr til slike anlegg. Vi er derfor 

positive til at turistfiskevirksomhetene blir registrert. 

 

24 timer eller 7 dager 

Med en kvote på 30 kg, er det en fare for at det kan føre til opprettelse av 

turistfiskevirksomheter i grensenære strøk som baserer seg på at det er kort vei til grensen slik 

at fiskerne kan kjøre ut med 30 kg hver dag for å deponere/selge i utlandet. Hvis formålet er å å 

begrense mulighetene for å bringe med seg fisk ut av landet, bør det vurderes om 24-timers 

regelen skal erstattes med en 7- dagers regel. 

 

En 7-dagers regel vil imidlertid kunne være vanskeligere å håndheve. Med en 24 timers regel 

kan en person lovlig utføre kvoten en gang i døgnet og vil i så fall velge korteste vei, det vil si 

samme utpasseringssted. Da kan Tolletaten ha en viss kontroll med hvor ofte den enkelte 

utpasserer. Med en 7-dagers regel vil man måtte velge forskjellige utpasseringssteder dersom 

man vil omgå regelen. Dette vil gi større reiseavstander og man må dermed kunne anta at en 7-

dagers regel vil kunne ha effekt mot den type spekulasjoner.  Hvis et krav om deklarering er 

ønskelig, vil vedkommende uansett måtte stanse ved grensepasseringen for å tollekspedere 

fisken, noe som gjør det mulig for tolletaten å kunne undersøke om og når vedkommende 

eventuelt tidligere har utført fisk.  

 

Tilgjengelighet/nettbasert søk 

Oppdaterte opplysninger om hvilke virksomheter som er registrert må være tilgjengelig for 

Tolletatens grensestasjoner døgnkontinuerlig. Vi antar at et slikt register kan være offentlig og 

tilgjengelig på internett.  

 

Skjema  

Tolletaten mener at NFD eller Fiskeridirektoratet bør utarbeide et standardskjema som skal 

benyttes av alle berørte virksomheter. Dokumentasjonen som legges frem, må også lett kunne 

verifiseres av Tolletaten, og formularet må ikke kunne føre til misbruk av ordningen. Tolletaten 

mener at følgende info bør være med i skjemaet: 

 Turistfiskevirksomhet  

 Type fisk og mengde 

 Navnet på turistfiskeren 

 Tidsperioden for fiskingen 
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Overtredelsesgebyr  

I medhold av forskriften om utførselskvote av fisk og fiskevarer § 2 kan « …fisk eller fiskevarer ut 

over den tillatte kvoten beslaglegges». Vi tolker det slik at Tolletaten ikke gis hjemmel til andre 

former for sanksjoner ved overtredelse av kvoten.  Hvis det er ønskelig at Tolletaten skal kunne 

iverksette et overtredelsesgebyr, fordrer det en endring av bestemmelsene i tollregelverket.   

 

 

Med hilsen 

 

Sonja Finne 

fung. seksjonssjef Anne Merethe Moe Dahlen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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