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Forslag til endring av regler om turistfiske - høring 

 
Vi viser også til høring av «Forslag til endring av regler om turistfiske» sendt ut av Nærings- og 

fiskeridepartementet med høringsfrist 17.02.20. I høringsbrevet står det bl.a.: 

 

«Selv om ressursuttaket fra turistfiske er begrenset sammenliknet med ressursuttak fra alminnelig 

fiskerivirksomhet, gis det i dag ikke et fullstendig bilde av ressursuttaket fra havet som stammer fra 

turistfiskevirksomheter. Det er også en utfordring at turister kun tar med seg de mest verdifulle 

delene av fisken ut av landet, og kaster resten. Dette er en uønsket sløsing med fullverdige 

ressurser.» 

 

Matsvinn og ressurssløsing 

Turistfiske er en viktig del av det norske reiselivet og viktig vekstnæring i mange kystsamfunn. 

 

Det er i dag en erkjennelse av at en vesentlig mengde fisk går til spille i turistfiske, enten gjennom 

dårlig filetutnyttelse eller dødelighet som følge av fang-og-slipp. Dagens regler er en utførselskvote 

på 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter, og 10 kg for alle andre. Slik reglene er rigget, 

og til dels pga holdninger fra en del turistfiskere, så skjer det et vesentlig matsvinn i «jakten» på å 

holde seg innenfor reglene. Mange tar bare vare på og tar med seg filetdelen/loinen for å maksimere 

den vektmengde fisk som lovlig kan tas med hjem. Fisk blir kastet over bord fra båt eller ikke brukt 

etter filetering på land. 

 

Turistfiske sin andel av total fiskerifangst i Norge er avgrenset, men likevel representerer dårlig 

filetutnyttelse og utkast av fisk et vesentlig matsvinn. Naturviterne mener dette er et stort paradoks 

og utfordring i tider da bærekraft og klima tilsier at vi skal minimalisere matsvinn der vi kan. 

Reduksjon av matsvinn er et delmål under FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 

 

Vi har ikke sikre tall på omfang av matsvinn i turistfiske. Noen har lagt til grunn at 70% av fisken fra 

turistfiske aldri blir brukt som mat og kastes (Fiskeribladet aug. 2019), enten fra båt pga «feil» 

størrelse, feil fisk ol., eller etter filetering på land. 

 

Naturviterne har vært i kontakt Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det 

eksisterer i dag ikke sikre tall som kan tallfeste omfang av matsvinn og ressurssløsingen. Vi er blitt 

opplyst at Havforskningsinstituttet (HI) jobber med kartlegging av dette, og at en rapport om dette 

skal være klar i juni 2020. 

 

Oppsummering 

Naturviterne ber Nærings- og fiskeridepartementet om å gjøre tiltak og endringer av reglene 

for turistfiske som reduserer matsvinn, sikrer bærekraftig bruk av restråstoff og unødvendig 

sløsing med viktige fiskeressurser i turistfiske, slik at vi sikrer en bærekraftig fisketurisme-

næring i Norge. Dette er også viktig for omdømme for denne reiselivsnæringen. 
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