
 

 
 

Informasjon til registrerte turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet 
Fra Yes Seafishing – medlemsorganisasjon for sjøfisketurisme 

Yes Seafishing ønsker alle aktører i næringa et riktig godt nytt år! 

Informasjon fra møte med Fiskeridirektoratet 

Organisasjonen ble invitert til et dialogmøte med Fiskeridirektoratet og styreleder Tor Erik Lind 
fra Lavangen, styremedlem Thore Erling Pettersen fra Bessaker og daglig leder Gunnar Almlid 
deltok på møtet i Bergen, 8. Jan 2019. 

Møtet kom i stand med bakgrunn i ønske om å drøfte erfaringene etter første år med registrering 
og rapportering av fangster. 

Fiskeridirektoratet ga Yes Seafishing ros, både for det informasjonsarbeidet som er gjort og den 
konstruktive måten vi har jobbet med myndighetene for å få dette til å bli ei grei ordning for alle 
parter.  

Fiskeridirektoratet la fram følgende tall for 2019: 

 Totalt registrerte fisketurismebedrifter er 955  
o 625 av disse er obligatoriske registrerte 
o 330 er frivillige registrerte 

 
 Rapporteringen fra de registrerte fordelte seg slik: 

o Av de obligatoriske registrerte har 280 av 625 ikke rapportert noe 
o Av de frivillige registrerte har 172 av 330 ikke rapportert noe 
o Det vil si at av de 955 registrerte har 452 bedrifter ikke rapportert i det hele tatt! 

 

I tillegg forklarte direktoratet at blant det som er rapportert, er det svært mange som ikke har 
rapportert i henhold til forskriften. Det gjelder særlig at man har unnlatt å rapportere hver tur og 
i stedet rapportert samlet fangst hver mnd.  

Fiskeridirektoratet ga klart utrykk for at selv i betraktning av at dette var første året med 
lovmessig rapportering, så var dette resultatet altfor dårlig.  Direktoratet forventet en langt bedre 
etterlevelse av loven fra kommende sesong. De var lydhøre for våre vurderinger og vil 
samarbeide konstruktivt med Yes Seafishing for å få dette til å fungere bedre.  

Som talsorgan for næringa må vi innse at de tallene som ble lagt fram er nedslående og viser 
ganske klart at deler av næringa har en vei å gå for å kunne ‘skinne av selvrespekt og anseelse’. 



Fangstrapporteringsprogram 

Vi fikk en orientering av Fiskeridirektoratet om arbeidet deres som gjøres for å utvikle en digital 
løsning for rapportering av fangster, særlig beregnet for de minste aktørene. Vår vurdering er at 
det ikke ser ut til å være en prioritert sak hos Fiskeridirektoratet og forventer ikke at det kommer 
en gratis digital løsning med det første. 

Yes Seafishing har fått utviklet et eget fangstrapporteringsprogram, YesFish, som er et enkelt og 
rimelig verktøy for turistfiskebedrifter. YesFish er en internettbasert løsning som ikke krever noe 
installasjon av programvare, kun tilgang til internett. Turistfiskerne rapporterer selv sine fangster. 
YesFish kan brukes både fra smarttelefon, nettbrett og PC. Systemet har vært i bruk av mange 
aktører i 2018 med meget gode tilbakemeldinger. Systemet overfører automatisk fangstdata til 
Fiskeridirektoratet. 

YesFish har vært kun tilgjengelig for medlemmer av Yes Seafishing, men på anmodning fra 
Fiskeridirektoratet er det besluttet at rapporteringsprogrammet også kan tilbys ikke-medlemmer. For ikke-
medlemmer vil prisen være kr. 80,- (+ MVA) pr. båt. pr. utleieperiode (f.eks. en uke). Medlemmer betaler 
kr. 50,-. Oppstartkostnad er kr. 500,- (+ MVA).  

Kort presentasjon av systemet finnes her.  

Og hvis noen ønsker å høre noen brukererfaringer så kan dere ta kontakt med Thor-Sverre Hansen hos 
Nordkapp Havfiske (mobil 90192790 / post@nordkapphavfiske.com) eller Inger Lise Eian hos Roan 
Rorbuer (mobil 99470785 / eianil@online.no). 

Konferanse/workshop/kurs 2019 

Yes Seafishing har tidligere arrangert 2 åpne konferanser med god deltakelse for aktører innenfor 
sjøfisketurisme. Det vil i år bli arrangert en ‘lukket’ konferanse for medlemmer den 4. og 5. mars i 
Tromsø.  

Denne vil være mere oppbygd som workshop/kurs og her er noe av innholdet: 

 Som tidligere vil noen av medlemmene framføre sine egne historier med presentasjoner fra sitt eget 
anlegg med litt forskjellige fokus 

 Vi vil også få noen utvalgte turoperatører til å dele sine tanker om markedet og framtida, og disse 
tankene ønsker vi at medlemmene selv skal være med å diskutere, da oppdelt i mindre 
arbeidsgrupper 

 Et ‘minikurs’ i web og sosiale medier fra en lokal leverandør av IT-tjenester er planlagt 
 Fiskeridirektoratet deler sine erfaringer etter første året med registrering og fangstrapportering 
 Det rettes fokus mot kvalitetsstempelet ‘Excellence Seafishing Norway’ gjennom et basiskurs i 

viktige fokusområder for god sjøfisketurisme, samt presentasjon av kriteriene og veien til å bli 
kvalitetsmerket 

 I tillegg skal deltakerne aktiviseres gjennom gruppearbeid om Yes Seafishing sine fremtidige 
arbeidsoppgaver og prioriteringer 



 

Høres dette spennende ut så er det ikke for seint å melde seg inn i Yes Seafishing, og dermed få 
anledning til å delta. Samt nyte godt av fordelene med å være medlem av næringas egen 
interesseorganisasjon. Mere informasjon om organisasjonen finnes på hjemmesiden.  

Det er vedlagt en innmelding/samarbeidsavtale som kan returneres i underskrevet tilstand til 
post@yesseafishing.no hvis man ønsker å være med på et felles løft til egen og næringas beste!  

Kontaktopplysninger Yes Seafishing 
Navn Mobil Email Arbeidsområde 

Gunnar Almlid 90774907 gunnaralmlid@outlook.com 

Daglig leder (medlemsservice, 
kompetanse, medie- og 
myndighetskontakt) 

Stig Sæther 91378996 stig@stigpaa.com 

Konsulent (adm. koordinering, 
YesFish, hjemmeside etc) 

Tor-Erik Lind 45046964 t-erik-l@online.no 

Styreleder. Driver Aa Gård Sjøfiske, 
Lavangen 

 


