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Slår i bordet om turistfiske og forlanger strengere regler - vil luke vekk de useriøse
Vest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig med en godkjenningsordning for
havfisketurismen i Norge. - Utenlandske aktører er overrepresentert blant de useriøse. De vil ha
vekk, sier Bente Olsen Husby i regionrådet.
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Regionrådet startet i 2018 et prosjekt for å se hvordan det er mulig å legge til rette for økt verdiskapning og en mer forsvarlig
gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark.
- Målet for Vest-Finnmark Regionråd er å få utarbeidet et system som gjør at man får regulert næringen, slik at
havfisketurismen i enda større grad gir et positivt bidrag til næringsutvikling i lokalsamfunnene, sier daglig leder, Bente Olsen
Husby, i Vest-Finnmark Regionråd til Fiskeribladet.

Gir næringen dårlig ry
Det finnes i dag ikke noen klar oversikt over hvor mange det er som driver med havfisketurisme i Vest-Finnmark.
Ifølge Fiskeridirektoratet er det imidlertid 50 bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret. Undersøkelsen viser at det i
tillegg finnes mange som tilbyr aktiviteter innen havfisketurisme, men som ikke er registrert i noe register. Disse er vanskelig å
fange opp.
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=64845
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- Dette er useriøse aktører som ikke bidrar til verdiskapning lokalt. Og selv om disse er i mindretall, er det gjerne de som
likevel blir mest synlige og som bidrar til at næringen ofte får et dårlig ry kastet over seg, sier hun.
For folk i regionen ønsker aktører i havfisketurismen velkommen. De ser at seriøse aktører bidrar til aktivitet, inntekter og
arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

Befolkningen ønsker næringa velkommen
- Nesten 75 prosent av innbyggerne mener at havfisketurismen skaper aktivitet i egen hjemkommune. Utfordringen ligger i
hvordan de useriøse aktørene, og de som regelrett driver med ulovlig ressurskriminalitet, utøver sin virksomhet, sier Husby.
Hun fortsetter:
- De negative elementene innen havfisketurismenæringen, skyldes i stor grad de som driver useriøst og ulovlig. Det er et
problem for de som faktisk driver etter lovverket, og som er viktige arbeidsgivere og bidrar til lokalsamfunnet. 90 prosent av
innbyggerne som har svart, sier at de useriøse aktørene ødelegger for de seriøse.

Vil ta det opp med myndighetene
Det er i dag få virkemidler for å fange opp de som driver ulovlig i næringen. Derfor mener Vest-Finnmark Regionråd det er
nødvendig å få utviklet et tydelig regelverk som sikrer at havfisketurismen i enda større grad gir et positivt bidrag i
lokalsamfunnet, og ønsker å ta et ansvar i dette arbeidet.
- Det kan være utenlandske aktører som ikke forstår dagens regelverk. Så et tydeligere regelverk vil også gjøre det enklere for
disse å bli seriøse aktører. Og enklere for oss å luke vekk de som fremdeles måtte være uvillige til drifte bedriften sin etter
reglementet, fortsetter Husby.
Regionrådet ønsker å jobbe videre med prosjektet og vil invitere berørte myndigheter, etater, næringer og
interesseorganisasjoner til et samarbeid, der målet er å finne ordninger som fungerer og ivaretar alle interesser.
- Dette vil være et steg i riktig retning, fordi det er en ny næring med utfordringer som regelverket i dag ikke er tilpasset for.
Regionrådet ønsker å bidra til å utvikle og teste ut en pilot for havfisketurisme i Vest-Finnmark, som etter hvert kan
implementeres andre steder i landet, heter det i uttalelsen fra Vest-Finnmark Regionråd.
( VILKÅR )
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