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Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø 

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette rapporten ”Turistfiske i sjø - Vurdering 

av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø”, på 

høring.  

 

Rapporten i sin helhet finnes på følgende nettside (i pdf-format): 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/rapporter_planer/rapporter/2011/turistf

iske-i-sjo.html?id=650220 

 

Høringsfrist er fredag 9. desember 2011. 

 

 

Bakgrunn for rapporten 

 

Fiskeri- og kystdepartementet besluttet 2. september 2009 å nedsette en arbeidsgruppe 

for å utrede mulige forvaltningstiltak rettet mot næringsvirksomhet basert på turistfiske 

i sjø. Bakgrunnen var den økende oppmerksomheten som turistfiske har fått de seneste 

årene, og det faktum at forvaltningen har lite kunnskap om omfanget av det uttaket som 

turistfisket står for. Turistfiskenæringen er en voksende næring som har et medansvar 

for uttaket av fiskeressursene, men er ikke underlagt reguleringer på lik linje med 

andre som driver næringsvirksomhet basert på uttak av våre felles ressurser. Samtidig 

er det viktig å understreke at den sterke veksten i turistfiskenæringen er positivt for 

arbeidsplasser og verdiskapning i distriktene, og at eventuelle tiltak bør bidra til å støtte 

opp om denne næringen.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/rapporter_planer/rapporter/2011/turistfiske-i-sjo.html?id=650220
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/rapporter_planer/rapporter/2011/turistfiske-i-sjo.html?id=650220


Side 2 

 

Arbeidsgruppen har bestått av til sammen 12 personer fra Fiskeri- og 

kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridirektoratet, Innovasjon 

Norge, NHO Reiseliv, KS Sør-Norge, KS Nord-Norge, LO, Sametinget, Norges 

Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag.  

 

Arbeidsgruppens mandat har vært å vurdere behovet for å regulere næringsvirksomhet 

basert på turistfiske i sjø. Dette innebærer å gi en beskrivelse av situasjonen 

vedrørende turistfiske slik den er i dag, hvordan dette reguleres i andre land. 

Arbeidsgruppen skulle også redegjøre for eventuelle mulige tiltak rettet mot 

næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø. 

 

Rapporten ble overlevert departementet 27. juni 2011.   

 

Forslagene i rapporten  

 

Nedenfor følger en kort gjennomgang av arbeidsgruppens forslag til forvaltningstiltak. 

 

Det foreslås en obligatorisk registreringsordning for turistfiskebedrifter. Formålet er å få 

en god oversikt over aktørene i turistfiskenæringen, som tilbyr tjenester som innebærer 

næringsbasert uttak av fisk. Et register over turistfiskebedrifter vil legge bedre til rette 

for en velfungerende rapporteringsordning, herunder ivareta forvaltningens behov for 

kontroll av at fangst blir rapportert.  

 

Det foreslås en ordning som pålegger de registrerte turistfiskebedriftene å rapportere 

fangst. Havressurslovens formål er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende 

marine ressursene, og rapportering av fangst fra turistfiskebedrifter er et naturlig tiltak 

for å få en bedre kartlegging av uttaket av ressursene, og dermed et bedre grunnlag for 

ressursforvaltning.  

 

Det foreslås at det innføres et obligatorisk fartøyregister hvor det fremgår om fartøyet 

skal brukes til utleie. Et slikt register vil gi en bedre oversikt over fartøymengden som 

leies ut for fiske i sjøen og dermed gi forvaltningen informasjon som mer direkte 

relaterer seg til uttaket i sjøen enn en bedriftsregistreringsordning. Et fartøyregister vil 

i tillegg kunne være et ledd i arbeidet for økt sikkerhet og avklaring av 

ansvarsforholdene ved utleie av båt.  

 

Forutsatt at det innføres en registreringsordning for turistfiskebedrifter, foreslår 

arbeidsgruppen at det innføres en enkel form for variabel utførselskvote. Dette 

innebærer at turistene kan ta med seg mer fisk ut av Norge dersom fangsten er tatt i 

forbindelse med opphold på en registrert turistfiskebedrift.  Ordningen vil gi 

incitamenter til bruk av registrerte turistfiskebedrifter 

 



Side 3 

Arbeidsgruppen foreslår videre at dagens regel om at utførselskvoten på 15 kg fisk per 

person gjelder pr 24 timer erstattes med en 7-dagersregel, at det utarbeides 

situasjonsrapporter om ressursgrunnlaget ved nyetablering av turistfiskebedrifter, at det 

foretas en nærmere avklaring av hva som er ”håndredskap” i henhold til 

fiskeriforbudsloven § 3 og at det gjøres en nærmere vurdering av om det kan fastsettes 

forbud mot turistfiske fra utenlandske fartøy som drives i næringsøyemed.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Evensen 

avdelingsdirektør 

 

Alessandro A. T. Astroza 

rådgiver 

 


