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Hallo. 

Jeg har lest forslaget til forskrift for turistfiske,   

Mye fornuftig  som jeg stort sett ikke har noen innvendinger til. 

 

Jeg har drevet Velfjordferie.no sammenhengende siden 1991. 

Nå med 45 senger og 20 utleiebåter.  En økning av kvoten til 30 kg er meget velkomment.  

 

På Helgelandskysten hvor vi holder til, og videre nordover,  er fiskeresursene betydelig større en 

i Sørnorge. 

Vi blir derfor ekstra hardt rammet av 15 kg grensen.  Bildet nedenfor illustrerer vel med all 

tydelighet hvorfor. 

Vel,  dette er en trofefisk,  men hvordan skal man få en slik fisk med seg hjem hel !!?? 

 

En grense på 30 kg er til å leve med,  men en overskridelse vil av og til finne sted - slik som 

eksempelet under. 

Slike fisker har stor reklameverdi for oss.  Den ble tatt på slutten av oppholdet og den lovlige 

kvoten var allerede fyllt. 

Så hva gjør man ? De kan ikke selge fisken,  og for å få den med hjem,  må den fileterer,   

og da risikerer man destruering og en saftig bot. 

Mener Departementet dette er en fornuftig reaksjon ? 

 

30 kg vil for de aller fleste være tilfredstillende.  Men noen ganger er turistene ekstra heldige - 

som i dette tilfellet: 

Bør de ikke da kunne beholde fangsten ? Jeg mener dette elegant kan løses ved å legge gebyr på 

overskuddsfisk. 

Denne kan gjøres progrressiv,  slik at massefiske blir veldig kostbart,   

eventuelt konfiskasjon og tiltale ved svært store mengder. 

 

I innledningen blir turisfisket beskrevet som nærmest uregulert.  

Det vil jeg protesere på,  intet fiske er strengere regulert,   

Bare håndredskap er lovlig,  dette er i praksis en svært streng regulering  

i motsetning til hva norske fritidsfiskere kan bruke. 
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Til slutt: Turistfiske er en form for eksport av fisk - samfunnsøkonoimisk svært lønnsom sådan.  

Kiloprisen er mangedoblet tradisjonell eksport. 

Rinvirkningene av mitt anlägg lokalt er mange ganger det en sjarkfisker bidrar med - 

med en fjerdedel av oppfisket kvantum.  

 

Med hilsen 

Sigmunf Aarstrand 
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