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Høring 
Forslag til endring av regler om turistfiske. 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker med denne høringen å gi sine innspill til endring av 

regelverket for turistfiske. Vi vil gi konkrete innspill på endringer, men også betraktninger på hvilke 

områder som bør reguleres i møte med en ny næring i vekst. For våre organisasjoner er hensynet til 

lokalbefolkningens adgang til å fiske ved arealkonflikt som følge av nye etablereringer til sjøs, 

hensynet til bestandsforvaltning, naturmangfold og matsvinnproblematikk viktige poenger og 

verdier som vi må forvente balanseres og beskyttes i lovverket. Fiskeressursene tilligger det norske 

folk i fellesskap og uttak av denne råvaren må forvaltes på en allmenntjenlig og bærekraftig måte.  

 

Matsvinn og restråstoff 

Forum for natur og friluftsliv Troms, heretter FNF Troms, mener at matsvinn og dårlig 

utnyttet restråstoff er uakseptabelt i lys av det vi vet om vår tids natur og miljøutfordringer 

med press på jordas ressurser. Vi støtter derfor regelendringer som skal redusere dette 

svinnet og sikre ivaretakelse av mest mulig råstoff. For å sikre at reiselivsopplevelsen kan 

styrkes vil det imidlertid kunne være akseptabelt med ordninger som åpner for at 

reiselivsbedriftene kan tilby bearbeiding av egenfanget fisk på egnet måte, men en slik 

ordning må da kunne sikre en kontrollordning for at dette faktisk har funnet sted og 

dokumentasjon på hva restråstoffet er brukt til.  

Naturmangfold, helhetlig forvaltning og dyrevelferd 

Turistfiskenæringen har båret preg av store utfordringer knyttet til en manglende kontroll 

med hvor mye fisk, hvilken type fisk og trofefiske (avsluttet ordning) som er tatt ut. Vi mener 

økningen innen denne næringen (lovlig og ulovlig) er så stor at det må tas høyde for at 

uttaket har en betydning for de artene det fangstes på.  

Det er også lokalt stort press på bestander, blant annet kysttorsk, uer, sei og kveite som er 

særlig bekymringsfullt i lys av helhetlig forvaltning og naturmangfold- flere steder er det ikke 
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bare turistfiske, men også andre kilder som er til skade for bestandene. (forurensning, 

akvakultur med mer). FNF Troms mener en vurdering i tråd med økosystembasert 

forvaltning er nødvendig når tillatelser til nye næringer deles ut. FNF Troms er kjent med 

erfaringer som tilsier en praksis der spesielt kysttorsken er utsatt og i lyst av den alvorlige 

tilstanden denne bestanden er i blir uttak på denne arten spesielt bekymringsverdig.  

Hvorfor er kysttorsken så utsatt? Etter erfaringer FNF Troms er blitt gjort oppmerksom på er 

det spesielt områdene der kysttorsken lever som blir brukt av turistfiskere- selv om det er 

andre fiskemuligheter, for eksempel på stor og fin sei nærmere land enn det som er tilfellet 

for kysttorsken. Dette ser man også av eksemplene med store frysebokser fulle av filet. Mye 

av turistfisket pågår mens Skreien har forlatt kysten og er på vandring i Barentshavet- 

dermed blir presset på nettopp kysttorsken ekstra stor.  FNF Troms mener det må et ekstra 

fokus på kontroll av uttak av kysttorsk- og en overvåkning av bestandsutviklingen der det 

er mye turistfiske.  

Selv om trofefiske er avskaffet mener vi det er belegg for å legge til grunn at det enda 

foregår såkalt “fang og slipp”- dette grunnet skader på fisk i farvann med mye turistfiske som 

tyder på denne praksisen. Vi mener det av dyrevelferds og bestandsforvaltningshensyn er 

uakseptabelt at dette forekommer. En vanlig fisker er pliktig å ta om bord all fangst over 

minstemålet og dette bør gjelde også for turistfisket. Denne praksisen skremmer også fisken 

bort fra lokaliteten. I tillegg er det bekymringsfullt hva som skjer med annen fangst når 

torskefilet er foretrukket av så mange som alt tyder på- på land kommer den jo ikke.  

Tradisjonelt kystfiske har en lang tradisjon i Norge og dette fisket har også en 

forvaltningsmessig dimensjon med utstrakt erfaringsbasert kunnskap. Fiskere har i lang tid 

måtte forvalte sine lokale tilrorer på en slik måte at dette sikret fortsatt mulighet til å leve av 

bestandene i området. I lys av økosystembasert forvaltning er slikt fiske ikke bare mest 

klimavennlig, men har også en egenverdi grunnet kunnskap om praksis som ivaretar 

økosystemene i et gitt område. FNF Troms mener derfor at kystfiskere bidrar på en viktig 

måte til bevaring av intakte økosystemer som primærnæring. Deres praksis er med andre 

gode retningslinjer for bærekraftig fiske.  

FNF Troms er kjent med at lokalbefolkning og lokale fiskere mange steder rapporterer om en 

praksis fra turistfiskenæringer som ikke er i overenskomst med lokal kystfisker praksis. Blant 

annet er det et problem at firmaene som driver med turistfiske fisker og “tærer”på de 

samme fiskeplassene dag etter dag, flere ganger i døgnet -også når det ikke er fisk. Lokal 

kunnskap tilsier at dette er en dårlig praksis der bestandene ikke får revitalisert seg på riktig 

måte.  

På bakgrunn av ovennevnte utfordringer mener FNF Troms at tiltak som økt kontroll, 

konsesjonssystem og krav til tillatelser som blir gitt er gode incentiver som vil gi en fordel 

til seriøse aktører som ønsker å drifte på en miljømessig måte i tråd med lokal praksis. Det 
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vil da også være mulig å ta hensyn til den øvrige fiskeflåten og sikre lokalbefolkningen 

mulighet til fritidsfiske.   

Arealkonflikter 

For FNF Troms er det som nevnt ovenfor viktig at lokalbefolkningen gis muligheter til å drive 

rekreasjons og fritidsfiske – og at det er mulig å opprettholde et tradisjonelt kystfiske. 

Etablereringer av nye næringer bør ha et regelverk der disse hensynene blir balanserte. 

Spesielt i lys av at fjord og hav allerede er arealer under stort press fra mange ulike aktører. 

Turistfiske i for stort omfang vil fortrenge “vanlige folks” tilgang på fiskeressurser og dette er 

ikke en ønskelig utvikling. I handlingsplanen for friluftsliv er det et uttalt mål at flere skal 

kunne oppleve fangst og sanking- da må det nødvendigvis være områder igjen til disse 

formål (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-

friluftsliv/id2607767/). 

FNF Troms mener at økt kontroll, på linje med det som fiskerinæringen selv er underlagt 

og konsesjonsbasert/tillatelsesbasert regulering over hvor mange aktører det kan være i et 

område av hensyn til blant annet rekreasjons og kystfiske. Matsvinn er ikke akseptabelt. 

FNF Troms vil understreke at vi har forståelse for at mange forsøker å drive lovlig og med 

hensyn til bestander, sikkerhet og lokalbefolkning med forsøk der de registrerer all fangst- 

dette mener vi er formålstjenlig. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Fylkeskoordinator 

FNF Troms 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Troms er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms: Harstad 
Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, 
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Troms Fylkeskystlag, 
Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 
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