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Norges Fiskarlag 
 
 
VILKÅR FOR OMSETNING AV TORSK FRA FRITIDSFISKE - HØRING 
 
Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i et høringsnotat av 11. juni d.å. nye vilkår for 
omsetning av torsk fra fritidsfiske. Konkret foreslår departementet at: 
 

- det blir innført krav om registrering av fartøy for omsetning av torsk fra fritidsfiske 
- det ikke innføres noen nedre aldersgrense for omsetning av fritidsfanget torsk 
- kvantumsgrensen for torsk for omsetning økes fra 1.000 kg til 2.000 kg 
- forskriftens § 3 om fiskeforbud i perioder med fiskestopp oppheves 

 
Fiskebåt har følgende kommentarer til høringsforslaget: 
 
Bokføring av omsatt fangst fra fritidsfiske 
 
Fiskebåt viser til at departementet har satt av 10.000 tonn nordøst arktisk torsk i 2012 som 
skal dekke fangst i rekreasjonsfisket (turist- og fritidsfiske), fangst i ungdomsfiskeordningen 
og fangst fra fritidsfiskere som blir omsatt gjennom salgslagene. Denne avsetningen blir tatt 
av den norske totalkvoten før den blir fordelt mellom trål og konvensjonelle fartøyer i henhold 
til vedtatte kvotenøkler. 
 
Fiskebåt er uenig i at fangst fra fritidsfiskere som blir omsett gjennom salgslagene skal 
trekkes av totalkvoten før fordelingen mellom fartøygruppene blir gjennomført. Fiskebåt viser 
til at slik fangst lå inne i statistikkgrunnlaget for konvensjonelle kystfartøyer (åpen gruppe) da 
fordelingsnøklene ble vedtatt. 
 
Fiskebåt mener at selv om fritidsfiske av torsk som omsettes gjennom salgslagene har et 
beskjedent omfang, bør Norges Fiskarlag ta en prinsipiell diskusjon om hva som bør trekkes 
fra totalkvotene før fordelingen mellom gruppene skjer i henhold til fordelingsvedtakene. 
Fiskebåt mener at fritidsfisket torsk som omsettes gjennom salgslagene som tidligere bør 
belastes kvantumet av nordøst arktisk torsk som er avsatt til åpen gruppe. 
 
Krav om registrering av fartøy 
 
Departementet skriver at det i dag ikke er noen praksis for å identifisere på sluttseddelen 
hvilke fiskefartøy som lander torsk for omsetning, og at fangstene har vært registrert på de 
enkelte fritidsfiskerne. Departementet mener at det er påfallende mange yrkesfiskere som 
har «flinke» fritidsfiskere i familien, og viser blant annet til at det er registrert store fangster 
tett oppunder omsetningsgrensen på barn ned i 7-8 års alder.  
 
Departementet foreslår at det blir registrert på sluttseddelen hvilket fartøy som har fisket 
fritidsfangsten, og mener at dette enklest kan gjøres ved å stille krav om registrering i 
Småbåtsregisteret hos Redningsselskapet.  
 
Fiskebåt støtter dette forslaget, men mener at det i tillegg må stilles krav til at fartøyet er 
egnet til å drive fiske. Det bør ikke aksepteres at hvilken som helst fritidsbåt, som i mange 



 

 

tilfeller er små hurtiggående «speedbåter», blir godkjent som fritidsfartøy som kan levere fisk 
for omsetning. 
 
Aldersgrense 
 
Departementet er redd for at en nedre aldersgrense for omsetning av torsk i fritidsfisket vil 
kunne utelukke mange driftige fritidsfiskere, og kunne svekke rekrutteringen til fiskeryrket. 
Departementet vil derfor ikke foreslå en slik aldersgrense, men inviterer høringsinstansene til 
synspunkter om dette. 
 
Fiskebåt mener det bør være en nedre aldersgrense for å kunne omsette torsk fra 
fritidsfisket. Fiskebåt vil foreslå at denne aldersgrensen settes til 12 år, og mener at dette vil 
være tilstrekkelig for å sikre rekrutteringen. Fiskebåt mener dessuten at det sikkerhetsmessig 
ikke er tilrådelig å stimulere barn under 12 år til å drive «yrkesfiske». Barns fiske for inntekts 
ervervelse er samtidig  en utfordrende grensegang i forhold til reglene om barnearbeid. 
Fiskebåt mener dessuten at en fastsatt aldersgrense vil redusere faren for at ordningen 
misbrukes. 
 
Kvantumsgrensen 
 
Departementet foreslår å heve kvantumsgrensen for torsk fra 1.000 kg til 2.000 kg. Fiskebåt 
har ingen innvendinger til en slik justering, og viser til at kvantumsgrensen også var 2.000 kg 
i årene 2005 – 2010. 
 
Fiskeforbud i perioder med fiskestopp 
 
Departementet foreslår å oppheve § 3 i forskriften om at det er forbudt å drive fiske for 
omsetning i den tiden det er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende 
redskap. Fiskebåt har ingen innvendinger til dette forslaget. 
 
 
Vennlig hilsen 
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