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Svar på høring om vilkår for omsetning av torsk frå fritidsfiske. 
 
Norges Fritids og Småfiskerforbund er en organisasjon som skal ivareta sine 
medlemmers rettigheter samtidig som vi skal verne om resursene i sjøen. 
 
Vi setter stor pris på at en nå har fått på plass forslag til en endring når det gjelder 
omsetning av torsk fanget i fritidsfisket. 
 
Så til punktene i høringen. 
 
2.2 Krav til registrering av fritidsfartøy ved omsetning av torsk  
Vi er enig i at en setter krav til registrering av fartøy som benyttes i dette fisket, men 
vi ber om at en også får anledning til å benytte båter som er registrert i skipsregisteret 
da en del fritidsfiskere har båten registrert der. 
 
2.3 Aldersgrense for omsetning av torsk  
Vi støtter departementet sine vurderinger på dette punktet. 
 
2.4 Endra omsetningsgrense for torsk i fritidsfisket  
Auke i omsetningsmengden i fisket er svært viktig og vi er glade for at departementet går 
inn for dette. Vi vil samtidig peke på at omsetningsgrensen for fritidsfisket torsk var på 
3000kg rund vekt til og med 2008. Etter dette har totalkvoten i dette fisket økt betydelig. 
Torsk fanget i fritidsfisket leveres på lokale mottak og vil kunne gi positive 
ringvirkninger for lokalt næringsliv, særlig i nord-Norge. 
Vi mener derfor at der bør være rom for å øke omsetningsgrensen til 3000 kilo rund vekt 
eller 1500 kilo sløyd og hodekappet. For fritidsfiskerne i nord er torskefisket det 
vesentligste fiskeriet. Fritidsfiskerne sin totale omsetningsgrense på 50000 kroner bør for 
en stor del kunne fylles ved torskefiskeriet for de som bor i nord-Norge. 
Alternativt kunne en ha en omsetningsgrense på 2000 kilo sør for 62 grader og 3000kilo 
nord for 62 grader. 
 
2.5 Oppheving av fiskeforbod i periodar med fiskestopp 
NFSF har ingen innvendinger til departementet sine vurderinger på dette punktet. 
 
 
Lykke til med det videre arbeidet for å regulere omsetningen av fritidsfanget torsk til 
beste for de som deltar i fisket og for lokalsamfunnene og næringslivet der de bor. 
 
Med hilsen 
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