
Fakta  
 
Omsetning av fangst   

 Det er først og fremst viktig at fritidsfiske utføres som rekreasjon og til eget 
forbruk, men om en fisker til mer enn eget forbruk har en fritidsfisker mulighet 
for å levere fangst til godkjent kjøper.  

 Omsetning av fisk og skalldyr skal alltid skje gjennom et salgslag eller en 
godkjent kjøper.  

 Du blir betraktet som fritidsfisker dersom båten ikke er et registrert fiskefartøy,  
og kan da maksimalt fiske for 50 000 kroner per kalenderår.  

 Dersom flere personer fisker fra ett fartøy er det også en begrensning 50 000 
kroner per fartøy per kalenderår.  

 Overstiger en grensen på 50 000 kroner blir en registreringspliktig 
etter merverdiavgiftsloven for næringsdrivende. 

 Du kan heller ikke drive fritidsfiske med en merkeregistret båt. 
 
Les mer om regelverket for salg av fangst  
 

 Skattepliktig inntekt knyttet til salg av fisk og skalldyr 
 Inntekter fra salg av fisk og skalldyr som fritidsaktivitet er skattepliktige. Det 

gjelder også når du som privatperson selger via sosiale medier.  

 Den delen av salgsinntekt fra fritidsfiske som overstiger 4000 kroner er 
skattepliktig som arbeidsinntekt etter skatteloven § 5-10. 

 Du finner informasjon om hvilke kostander som kommer til fradrag ved 
fritidsfiske her.  

 Driver du fiske som næringsvirksomhet er overskuddet skattepliktig og du har 
krav på fradrag for kostnader etter skatteloven § 6-1 

 For å fastslå om fisket du driver er næringsvirksomhet, må du vurdere om 
fisket:  

o drives for egen regning og risiko  
o har et visst omfang  
o er egnet til å gå med overskudd over tid og  
o tar sikte på en viss varighet  

 I regelverket er det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet går fra å være 
fritidsaktivitet til å bli virksomhet. Dersom kostnadene på sikt overstiger 
inntektene, kan dette indikere at aktiviteten ikke er næringsvirksomhet.  

 Du må selv vurdere om fisket er næringsvirksomhet eller hobby. Er du usikker 
på om du driver fiske som næringsvirksomhet, kan du få hjelp til vurderingen 
ved å gå til denne siden på skatteetaten.no. Dersom du fortsatt er i tvil kan du 
ta kontakt med Skatteetaten og be om en vurdering. 

 Du kan ikke i tillegg ha inntekter fra fritidsfiske i tillegg til næringsinntekter fra 
fiske.  

 

 

 

 

 

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Sal-og-utfoersel/Sal-av-fangst
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Sal-og-utfoersel/Sal-av-fangst
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/2/1/5/
http://www.skatteetaten.no/naringsdrivende


Skal du ta med fangst ut av Norge?  

 Om du medbringer fisk og fiskevarer ved utreise fra Norge, må du påse at du 

holder deg innenfor gjeldende utførselsreglene, som kvoten og 

deklarasjonsplikten. 

 Kvoten gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av 

Norge. Utførselsreglementet omfatter turistfiskere.  

 Her kan du lese mer om reglene for utførselskvote  

 

https://www.toll.no/no/varer/fisk/kvote/

