
ffi
W

DERES REF

Samtlige politimestere
S amtlige statsadvokatembeter
Sjefen for Økokrim
Politidirektoratet
Nærings- og fi skeridepartementet
NHO Reiseliv

RIKSADVOKATEN

vÅn n¡¡.:
2018100207-008 TNY004
34t

DATO:

25.04.2019

BØTESATSER FOR UTFØRSEL AV FISK OG F'ISKEVARER OVER TILLATT
MENGDE

Riksadvokaten har brakt i erfaring at privatpersoners utførsel av fisk fra Norge s¡mes å

være økende, og et ikke ubetydelig problem i ulike sammenhenger. Fisk er en våre viktige
naturressurser og av den grunn har myndighetene som kjent fastsatt et omfattende
regelverk for å regulere uttaket. Av samme grunner er også fritidsfiske regulert. Det er
blant annet satt krav til fiskeredskaper, minstemål og kvoter for utførsel av fisk og
fiskevarer fra sportsfiske, jf. nærrnere om dette nedenfor.

Et økende turistfiske vil kunne bidra til redusert bærekraftig forvaltning av ressursene, og
således ha negative effekter pâmiljøet i havet og på kysten. Slik økning har også en side

til Norges næringsinteresser, særlig kystfiskere og registrerte turistfiskevirksomheter.

Regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer reguleres i Forskrift om utførselskvote av fisk
og fiskevarer fra sportsfiske l. juni 2006. Forskriften gjelder ikke for fangst av laks, ørret,
røye eller ferskvannsfisk. Av forskriften $ 2 fremgår en utførselskvote på 10 kilo per
person, eller 20 kilo, dersom fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en

turistfi skevirksomhet registrert i Fiskeridirektoratets register.

Straff for overtredelse fremgår av lov 6. juni 1997 nr.32 om innførsle- og
utførsleregulering $ 4 og erbøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Påtalemyndighetens praksis ved fastsettelse av bøter for overtredelse av forskriften er

relativt lik over hele landet. De politidistrikter som har denne type saker bøtelegger ut fra
en minstesats på ca. 4000 kroner og deretter en sats med 100 kroner per kilo fisk eller
fiskevare. Disse satsene har stått uendret siden gjeldende praksis ble etablert i 2012.
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Selv om riksadvokaten normalt overlater til politiet og statsadvokatene å fastsette

bøtenivået for ulike lovbrudd, er det riksadvokatens oppfatning at det nå er tid for endring
av bøtene for ulovlig utførsel av fisk og fiskevarer. Det er naturlig at endringene fastsettes
fr a Riksadvokatembetet.

Et bøtenivå må reflektere de ovennevnte hensyn, og hvilken fortjeneste man kan få for fisk
og fiskevarer i utlandet.

Riksadvokaten beslutter derfor at de gjeldende satser med umiddelbar virkning skal dobles,
slik at minstesatsen fastsettes til en bot stor kr. 8000 og deretter økes med kr. 200 per kilo
fisk eller fiskevare. Subsidiær fengselsstraff fastsettes på vanlig måte. Merk at det ikke skal
fastsettes subsidiær fengselsstraff for lovbrytere under 18 år på handlingstidspunktet, jf.
straffeloven $ 55 tredje ledd.

Dersom utførselen er ledd i en mer planlagt eller organisert virksomhet, jf. straffeloven

$ 77 første ledd bokstav e, må satsene økes skjønnsmessig.

Ovenstående bes umiddelbart tatt inn i lokale påtaledirektiver.
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