
Sjømatklyngen Senja har følgende innspill til reguleringsmøtets sak 8/2018 om 

regulering av fisket etter torsk nord for 62° N og sak 12/2018 om regulering av fisket etter 

uer i 2019 

 

Behov for reguleringstiltak også i turistfisket - konsekvenser for bl.a. kysttorsk og 

kystnær uer som følge av manglende reguleringer 

 

Fra 1. januar i år trådte i kraft et nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. Dette 

regelverket omfatter imidlertid bare registrering av turistfiskebedrifter og elementer av 

fangstrapportering, og fremstår mest som et grunnlag for kartlegging av turistfisket. Selve 

turistfisket synes å være like uregulert som før, til tross for at dette har vært sterkt økende 

over mange år. Fisketuristene synes samtidig å ha blitt stadig mer spesialiserte, ved at det 

fiskes målrettet etter bestemte arter som kveite, uer, steinbit, torsk (hovedsakelig kysttorsk, 

ettersom størst innsats om sommeren). Det har bl.a. skjedd en spesialisering i fisket etter uer, 

hvor enkelte «team» fisker store kvanta i løpet av få dagers fiske. Gjennom imponerende god 

lokalkunnskap/informasjonsutveksling, spesialtilpasset utstyr og høyt aktivitetsnivå skjer det i 

dag utvilsomt nedfisking av slike lokale bestander her i nord. 

 

Sjømatklyngen Senja mener det snarest må innføres reguleringer i turistfisket som reelt 

sett begrenser fisketrykket/uttaket av de lokale bestandene, ikke minst for kysttorsk og 

uer hvor den generelle bestandssituasjonen er dårlig. Dette må nødvendigvis være i 

form av begrensninger som gjelder utøvelsen av fisket ute på sjøen, noe som pr. i dag er 

helt uregulert med unntak av generelle minstemålbestemmelser. På sikt bør det 

vurderes om det bør stilles krav om guide, også av sikkerhetshensyn.  

 

Det er ganske utrolig at man i Norge, som bl.a. er verdenskjent for den velutviklede 

fiskeriforvaltningen i Barentshavet, ennå ikke har greid å få på plass fungerende reguleringer i 

turistfisket. Norge er på dette området i realiteten å betrakte som et u-land, noe som utnyttes 

maksimalt av utlendinger til å utøve «turistfiske» som næring hvor verdiene går ut av landet, 

mens resultatet lokalt er nedfiskede bestander. Denne situasjonen bidrar dessuten til å svekke 

legitimiteten for gjeldende fiskerireguleringer hos kystbefolkningen.   

 

Også turistfiskebedriftene i Senjaregionen er utålmodige, ettersom dette handler om 

deres fremtidige eksistensgrunnlag. De ønsker fisketurister som kommer for 

opplevelsens skyld, men erfarer at utlendinger som driver dette som næring er tidlig ute 

og legger beslag på kapasitet og således er til fortrengsel for reelle turister.  

 

 

 

POSTADRESSE: Sjømatklyngen Senja, postboks 609, 9306 FINNSNES  BESØKSADRESSE: Kunnskapsparken Finnsnes, Bernh Lunds vei 4 

KLYNGELEDER: Bernt Bertelsen – 934 37 000 - bernt@kupa.no  STYRELEDER: Egil Johansen – 911 23 613 - sjefen@nordsenja.no 

 

 

mailto:%20-%20bernt@kupa.no
mailto:%20-%20sjefen@nordsenja.no

