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Merknader til høring om endring av vilkår for omsetning av torsk fra 
fritidsfiske

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til høringsnotat om vilkår for omsetning av torsk fra 
fritidsfiske, datert 11.06.2012. Frist for høringen er satt til mandag 03.09.2012. Vi beklager 
oversittelse av fristen, som skyldes sykmelding hos vår saksbehandler på dette fagområdet.

De foreslåtte endringene har som formål å forbedre muligheten til å kontrollere om omsetning av torsk 
fra fritidsfiskere har et reelt opphav fra fritidsfiske. DN støtter ønsket om å unngå at fisk fra 
kommersielt fiske skal kunne selges som fangst fra fritidsfiske for å omgå kvotebegrensningene. 
Kostnadene forbundet med å registrere fritidsfartøy er så lave, at vi ikke ser det som urimelig at slik 
registrering vil være påkrevd for å kunne omsette fisk fra fritidsfiske. Vi støtter derfor de foreslåtte 
endringene i forskriften med hensyn til tiltak for å forbedre kontrollen.

DN er imidlertid kritisk til forslaget om å heve grensen for omsetning av torsk fra fritidsfiske fra 1000 
kg til 2000 kg. Som det nevnes er bakgrunnen for at grensen tidligere ble senket fra 2000 kg til 1000 
kg et ønske om å redusere presset på kysttorsken. Situasjonen for kysttorsken er fortsatt slik at man 
ikke bør vurdere å innføre tiltak som kan føre til en økt beskatning. Snarere tvert imot. Man må kunne 
anta at en forholdsvis stor andel av torsk som omsettes av fritidsfiskere er kysttorsk, sett ut fra at 
denne gruppen tradisjonelt fisker fra mindre fartøyer nær kysten og i fjordene. Den foreslåtte 
endringen vil også etter vårt syn ha en uheldig signaleffekt i forhold til arbeidet med å bedre 
forholdene for kysttorsk. Vi ber derfor om at grensen for omsetning av torsk for fritidsfiskere holdes 
uendret på 1000 kg.
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