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Høringssvar. Forslag til endring av regler om turistfiske.

Lofotrådet behandlet i møte 13.12.2019 utfordringer knyttet til turistfiske (sak
42/19-1). Høringssvaret ble behandlet i møte i Lofotrådets AU 13.02.2019 (sak
20/20).
For Lofotrådet er bærekraftig forvaltning av havets ressurser svært viktig.
Turistfiske i Lofoten er blitt et attraktivt produkt som det er høy etterspørsel
etter. Vi er bekymret for den utviklingen vi har sett de siste årene innen det
reiselivsbaserte fiskeriet, turistfiske. Det er derfor positivt at departementet nå
foreslår regelendringer som vil gi et tydeligere regelverk for turistfisket. Det er
etter vår erfaring stor avstand mellom det kontrollregime den ordinære
fiskerinæringa er underlagt i forhold til turistnæringen.
Informasjonsplikt overfor gjester skal etter forskrift om turistfiskevirksomheter
§ 4 "informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske,
herunder om fiskeredskaper, omsetningsbestemmelser og utførselskvoter."
Det er positivt at departementet ser behov for å tydeliggjøre i forskriftsteksten
den plikten virksomhetene har til å gi tilstrekkelig opplæring og informasjon til
turistene for å sikre korrekt fangstrapportering. Dette fordi man i praksis er
avhengig av at turistene rapporterer fangstene på korrekt måte, både for
virksomhetene og for forvaltningen med hensyn til oversikten over ressursuttak
fra havet.
De siste års utvikling i turistfisket i Lofoten viser økende praksis av at største
delen av fisken kastes og kun «indrefileten» (loinsen) ivaretas. Dette er svært
uheldig og en utvikling som er stikk i strid med den ressursforvaltningen vi har
sett i primærnæringen der hele fisken nyttiggjøres.
Lofotrådet mener forslaget til endring av §2 vedrørende utførselsregulering er et
skritt i riktig retning. Dette betinger også at det iverksettes kontroller som sørger
for at lovverket overholdes. Fiskeridirektoratet har ansvaret for kontroller av
primærnæringen, og det må være mulig å etablere et tilsvarende system for
kontroll av turistfiske.
Lofotrådet støtter løpende rapportering av fangstene.
Lofoten er et område der havet kan være utfordrende selv for de som er godt
kjent. Det bør derfor vurderes krav om autoriserte guider i forbindelse med

turistfisketillatelsene. Det har vært dødsulykker i Lofoten, og mangel på
kunnskap og erfaring er en medvirkende årsak til dette. Vi forutsetter at
båtførersertifikat blir krevd ved leie av båt, og med krav om kvalifiserte guider
ombord mener vi sikkerheten vil styrkes.
Lofotrådet kan ikke se at høringen tar inn muligheten til en lokal fiskekortordning
for denne type fiske, noe som har vært diskutert i flere sammenhenger og som
ville kunne gi et verdifullt bidrag til lokalsamfunnene. Fiske i saltvann bør
reguleres gjennom innføring av fiskekort.
For å bli registrert som havfisketuristbedrift hos Fiskeridirektoratet må bedriften
være mva-registrert i kommunen der havfisketurismevirksomheten utøves.
Det er viktig for Lofotrådet at uttak i Lofoten registreres og at det stilles krav til
bærekraftig ressursutnyttelse. Det bør også gjøres en kartlegging og
konsekvensutredning av praksisen med «catch and release» da vi er kjent med at
dette foregår i stor grad, ikke minst knyttet til kveite.
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