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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Epostmøte 14. februar 2020  

 
Sak: Styre-sak 11/20 

 
HØRING VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER AV REGLER I 
TURISTFISKET 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 13. februar 2020 
har regionrådet drøftet forslag til regelendringer knyttet til turistfiske. Fra møtet gis følgende 
enstemmige uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Salten Regionråd er positiv til at Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativ til å regule-
re turistfiskenæringen i større grad enn tidligere. Vi anser det som viktig at man er samstemt 
i Nord-Norge omkring forslag til regelendringer i turistfisket, og har derfor hatt en god dialog 
med andre regionråd i Nord-Norge som gjelder saken. Salten Regionråd ønsker å gi ros til 
Vest-Finnmark Rådet for det målrettede arbeidet som har vært gjort over lang tid innenfor 
dette området, herunder utarbeidelsen av et kunnskapsgrunnlag og de funn som er avdekket 
gjennom prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Vi støtter i så måte opp under dette 
arbeidet og støtter i stor grad opp under høringsinnspillet som er gitt fra Vest-Finnmark Rå-
det. 

Havfisketurisme er ei viktig distriktsnæring langs kysten og bidrar i flere tilfeller til å opprett-
holde aktivitet og infrastruktur som kommer lokalsamfunnene til gode. NHO Reiseliv define-
rer havfisketurisme til å gjelde bedrifter som tilbyr overnatting, båtutleie og tilrettelegger for 
fiske hvor turisten fisker med stang. Prosjektet og kunnskapsgrunnlaget «Havfisketurisme i 
Vest-Finnmark» har blant annet avdekket en rekke lover og forskrifter, elementer og sam-
menhenger som bør endres eller justeres i gjeldende regelverk og forvaltningsregime. Dette 
for å støtte opp om de seriøse aktørene som driver bærekraftig og skaper ringvirkninger lo-
kalt, samtidig som man får på plass systemer og lovhjemler som bidrar til å luke ut de use-
riøse aktørene. 

Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag omhandler følgende: 
1. Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg 

fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert tu-
ristfiskevirksomhet. Departementet ber også om tilbakemelding på om utførselskvo-
ten bør endres fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å kun gjel-
de èn gang årlig. 

2. Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun 
tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Departementet mener at det-
te vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i for-
bindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sen-
trum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske. 



 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 1120 -vedtak - høring vedrørende forslag til endringer av regler i 
turistfisket 

 Styret  Side: 2 av 4 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 14.02.20 
  

 

 

3. Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informe-
re om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Man ber også om tilba-
kemelding på om antall arter det bør rapporteres på bør utvides, og om fangstrappor-
teringen skal skje fortløpende (i dag er det krav til rapportering 1 gang pr måned). 

I tillegg ber departementet om innspill og tilbakemeldinger på; 

4. Om det finnes måter for forvaltningen å kunne tilrettelegge for ytterligere bruk av 
restråstoff fra turistfiskebedrifter. 

5. Hvorvidt det er ønskelig at det etableres en fremtidig tillatelsesordning for turist-
fiskevirksomheter, og hvorvidt det bør gjøres en lovendring for å kunne stille vilkår 
om en slik tillatelse.  

I tråd med Vest-Finnmark Rådet ønsker Salten Regionråd å påpeke overfor Nærings- og 
fiskeridepartements at forslaget til regelendringer i turistfisket ikke vil bidra til å løse de to 
største hovedutfordringene;  

− Få kontroll og dokumentasjon på det marine ressursuttaket.  

− Å øke sikkerheten på sjøen i tilknytning til utøvelse av fisketurisme, både med tanke 
på sikkerhet for fisketuristene og økt sikkerhet med tanke på samhandlingen med 
andre aktører som opererer på havet.  

Dersom man skal kunne få på plass en helhetlig og god forvaltning av havfisketurisme som 
næring, må man jobbe seg gjennom hele verdikjeden (som er styrt på tvers av flere depar-
tementer). Mange av forslagene til tiltak som er fremmet av ulike interessegrupper innen de 
tradisjonelle fiskeriene i løpet av det siste året, synliggjør at man ikke har tatt inn over seg 
det faktum at det er snakk om to helt ulike verdikjeder. 

Havfisketurisme er en del av reiselivsnæringen, og kan i liten grad sammenlignes og regule-
res likt med tradisjonelt fiske - selv om man i utgangspunktet høster av samme ressurs. Bak-
grunnen for dette er at reiselivsnæringen er ulik andre sektorer på to vesentlige områder:  

− Kunden må i utgangspunktet flyttes til det stedet der forbruket skal finne sted. Dette i 
motsetning til de fleste andre næringer, fiskerinæringen inkludert, hvor det er produk-
tet som reiser.  

− Kunden kjøper ikke et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inne-
holder flere og svært ulike komponenter. Ofte består også disse av momenter som ik-
ke leveres av selve virksomheten som selger produktet.  

Begrepet “verdikjede” er derfor vanskelig å bruke om reiselivet siden denne tilnærmingen i 
utgangspunktet har et produktfokusert perspektiv. Dette forutsetter igjen at man har et pro-
dukt, og at selger har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plasse-
ring. I reiselivet er det faktisk kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter 
reisen.  

Med utgangspunkt i ovennevnte ønsker Salten Regionråd å gi følgende tilbakemelding på de 
ulike høringspunktene i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til regelendringer i turist-
fisket: 
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1. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi adgang til 
å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en regi-
strert turistfiskevirksomhet. På den ene siden ønsker vi en innstramming i dagens re-
gelverk, hvor man i større grad regulerer hvor mye fisk man kan ta med ut av landet, 
og hvem som kan ta med ut. Samtidig mener vi at høsting og foredling av fisk er en 
sentral del av norsk friluftstradisjon, og at det gjennom denne tradisjonen er viktig å ta 
vare på fangsten, samt at vi faktisk spiser fisken. I dette ligger også en sosial dimen-
sjon, hvor man i den norske høstingstradisjonen deler med slekt og venner, dersom 
fangsten har vært god.  

Videre er det slik at Salten er en region med tradisjon for privat fritidsfiske utenom fis-
keturistbedriftene, hvor vi både har tradisjon for å finne mening i det å ta med fisk 
hjem eller til slekt og venner her hjemme eller over landegrensa. Dagens regelverk til-
later dette, mens det gjennom nytt forslag til regelverk vil bli forbudt. Vi kan vanskelig 
se at det er ønskelig å ramme denne aktiviteten på denne måten, og ber derfor de-
partementet vurdere gode løsninger som også ivaretar denne dimensjonen innenfor 
fritidsfiske.  

Salten Regionråd anbefaler at perioden for utførselskvoten begrenses fra en periode 
på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å gjelde et visst antall ganger per år. Vi 
mener at utførsel kun én gang årlig kan virke noe strengt.  

2. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å tillate utfør-
sel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Dette 
begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte skinn og bein over lange 
avstander, og anses ikke som fornuftig sett fra et ressursbevarende ståsted. I tillegg 
vil sannsynligheten for at fisken som helhet kan gå til spille øke som følge av at de 
fleste bakteriene finner vi på skinnet og i buken (der innvollene har vært).  

Havfisketuristnæringen kan godt utfordres til å ha som et langsiktig mål at gjestene 
skal vris mest mulig over til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til 
rette for et fiske der man får ta med seg fisk tilbake til hjemlandet. Men dette vil ta tid, 
da det vil kreve å jobbe mot andre kundegrupper og andre markeder. 

3. Salten Regionråd mener at turistfisket må forvaltes innenfor bærekraftige rammer og 
støtter forslaget om en tydeligere informasjonsplikt for turistfiskevirksomheter til å in-
formere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Vi er også av den for-
mening at rapportering bør skje fortløpende digitalt, da det finnes systemer for dette. 
Hvorvidt antall arter det bør rapporteres på skal utvides, bør departementet avklare i 
et samspill med næringens bransjeorganisasjoner, Havforskningsinstituttet og Fiske-
ridirektoratet. 

Salten Regionråd ber departementet å vurdere og innføre turistfiskekort for fiske i sjø, 
hvor bestemmelser for utførsel av fisk er forklart og innrapportering av fangst må gjø-
res innen en bestemt dato etter fangst. På denne måten vil man kunne oppnå en 
bedre regulering av utførselskvoten. 

4. Salten Regionråd støtter Vest-Finnmark Rådet i anbefalingen om at det bør etableres 
et pilotprosjekt, for å avdekke samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige 
sluttprodukter ved ytterligere bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradi-
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sjonelle hvit- og rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i sluttrapp-
orten for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark», som er ut-
arbeidet i regi av Vest-Finnmark Rådet.  

 
 
 

 

 


