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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I HAVRESSURSLOVEN § 22 OM 
SPORTS- OG REKREASJONSFISKE OG TIL NY FORSKRIFT OM 
TURISTFISKEVIRKSOMHETER M.V. 
 
 

 

Vi viser til høringsbrev av 30.9.2016. Vi har forelagt høringen vårt organisasjonsledd i 
Fiskeridirektoratet. Vårt høringssvar baserer seg på deres innspill.  
 

NTL er enig i behovet for mer kunnskap og kontroll med ressursuttaket som 
turistfiskenæringen bidrar til. Departementet har i høringsnotatet vist til 
begrepsavklaringer som vi ser på som særdeles viktige, og som må framheves i den 
endelige utformingen av bestemmelser. 
 
NTL mener at en registreringsordning må gjøres så enkel/intuitiv og lite tidkrevende 
som mulig, både for utøvere og for forvaltningen. Vår erfaring er at gode 
applikasjoner/app’er fungerer langt bedre enn elektroniske skjema/papirskjema. I 
høringsbrevet viser departementet til at enkle standardiserte papirskjema bør være 
tilgengelige i båten eller på overnattingsstedet. For de båttyper som brukes av mange 
av dagens virksomheter, vil papirskjema om bord være svært lite hensiktsmessig. 
 
Departementet ber om høringsinstansene syn på hvordan det foreslåtte 
regelverket kan gjøres kjent for turistfiskevirksomheter. Og viser til at et samarbeid 
mellomreiselivsorganisasjonene og Fiskeridirektoratet fremstår som naturlig. 
Departementet viser til at næringen i begrenset grad har vært regulert tidligere, og at 
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om alle virksomhetene som vil bli omfattet 
av virkeområdebestemmelsen. 
 
NTL mener at Fiskeridirektoratets brede kommunikasjonskompetanse og kjennskap til 
fiskeriene må benyttes og utvikles. Når departementet peker på at det ikke foreligger 
tilstrekkelig informasjon om virksomhetene som vil kunne bli omfattet av 
virkeområdebestemmelsen, må Fiskeridirektoratet få rammer for å kunne kartlegge 
dette. Departementet legger til grunn av Fiskeridirektoratet oppretter og fører et 
register. Opprettelse og drift av et slikt register må sees i sammenheng med 
utviklingen av nye registersystemer i Fiskeridirektoratet, som for eksempel Saga/app 
og kartverktøyet Yggdrasil.  



 

 

Vi går imot forslaget om månedlig rapportering i forskriften § 3 og foreslår i stedet at 
det legges til rette for fortløpende elektronisk registrering. På den måten vil 
forvaltningen få en mer kontinuerlig oversikt over aktivitetsbildet. 
 
Vedrørende forskriftens § 8 om overtredelsesgebyr. NTL mener det bør være klare og 
tydelige retningslinjer i bestemmelsen. Forvaltningspraksis må ta utgangspunkt i 
konkrete regler. Det er etter vår oppfatning ikke nok å vise til at det etter hvert vil 
opparbeides en fast forvaltningspraksis. 
 
I sammenheng med eventuell innføring av overtredelsesgebyr som sanksjonsform, må 
en eventuell overgangsfase hvor det ikke vil være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr, 
konkretiseres, slik at både næring og forvaltning har noe å forholde seg til 
(tilpasningsperiode). 
 
Vedrørende forskriftsforslagets § 2 om utførselkvote og dokumentasjon av kjøp. NTL 
mener at forskriften bør pålegge eventuell dokumentasjon som viser at fisken eller 
fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Departementet har bedt om innspill 
til om perioden på 24 timer når det gjelder varighet av utførselskvoten, bør endres til 7 
dager. NTL mener at det ikke er grunn til å endre på regelen om 24 timer. En grense 
på 7 dager vil avskjære for eksempel helgeturister fra våre naboland fra å kunne 
benytte seg av utførselskvoten. 
 
NTL mener at det må settes av tilstrekkelig med ressurser til utvikling og oppstart av et 
register. Selv om driften sannsynligvis vil kreve mindre ressurser, er det åpenbart at et 
slikt register vil kreve oppdatering og kvalitetssikring for å fungere etter intensjonene. 
Et register må være bygd opp slik at det er mulig å endre selve registeret ved 
eventuelle fremtidige behov for nye versjoner av registeret. 
 
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 

             
 
 
Kjersti Barsok             Torstein Brechan 
første nestleder             forbundssekretær 
 


