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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velkommen. I dag legger vi fram planen for å reformere norsk fiskerikontroll. Til det har jeg også med meg sjef Økokrim, Pål Lønseth. Han vil orientere om Økokrim sitt arbeid for å bekjempe fiskerikriminalitet. 
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Store verdier, store fristelser
• Norsk villfiskeksport 2020: 31,5 milliarder
• Evig ressurs, hvis bærekraftig forvaltet
• Respekt for kvotene nødvendig forutsetning

• Trusler:
– Utenlandske kriminelle nettverk (Økokrim)
– Ulovlig fiske og omsetning nasjonalt (NOU)

• Kampen mot fiskekrim - jobb nummer én!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er kontrollen med vår nasjonalformue vi snakker om – de store fiskebestandene som finnes i våre farvann. De må høstes bærekraftig om de skal fortsette å være en evig ressurs. I fjor, ble det eksportert norsk villfisk for 31,5 milliarder kroner. Norske fiskeressurser metter tusener og er et viktig livsgrunnlag for mange lokalsamfunn langs hele kysten. Ressurskontroll er en krevende jobb. For store verdier tiltrekker seg også kriminelle aktører.  Økokrim skriver i sin siste trusselvurdering at utenlandske kriminelle nettverk har fattet interesse for norske fiskeressurser.  Næringens organisasjoner erkjenner også at ulovlig fiske og omsetning blant norske aktører er et alvorlig problem. Jeg har mottatt flere varsler om at seriøse industriaktører nå står i fare for å bukke under, fordi de ikke lenger klarer å konkurrere mot dem som bryter lover og regler.  Kampen mot fiskekrim er derfor høyt prioritert. Fisken vår bidrar til å skape mange arbeidsplasser - ikke bare for oss som er voksne nå, men for ungene våre og generasjoner etter dem.
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Fiskeriaktivitet

Mottaksanlegg

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS | Fiskeridirektoratet

• > 6 000 fartøy
• > 400 mottak
• > 200 000 landinger årlig
• 1 300 fullkontroller
• lite avdekkes

• Mangel på verifiserbar 
dokumentasjon gir stort 
handlingsrom for de som er 
villige til å bryte reglene

Vi må tenke helt nytt når det 
gjelder fiskerikontroll

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kartet viser hva vi skal ha kontroll på. Vi har over 6 000 fiskefartøy i Norge. Og til sammen gjennomføres over 200 000 landinger av fisk på de drøyt 400 fiskemottakene vi har i landet. Om vi firedobler den fysiske kontrollen sammenlignet med i dag, vil likevel 98 prosent av landingene skje uten kontrollør.  Vi må derfor tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll.



Nærings- og fiskeridepartementet

      

Handlingsplan med fire hovedspor

• Digitalisering og dokumentasjon
• Mer effektiv ressurskontroll
• Styrket satsing mot alvorlig fiskekrim
• Effektivt reaksjonsapparatet ved lovbrudd

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målet er at lover og reguleringer følges. Dess bedre vi lykkes med det, dess færre ressurser trenger vi å bruke på kontroll, etterforskning og straffeforfølgning. Den mest effektive strategien for bedre fiskerikontroll er å satse på forebygging. Det var også hovedbudskapet i NOUen Framtidens fiskerikontroll som ble lagt frem kom i slutten av 2019. Jeg tror aktørene i fiskerinæringa ikke er så forskjellige fra folk flest. De følger lover og regler og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Samtidig kan det være fristende å ta noen snarveier, dersom muligheten byr seg og sjansen for å bli tatt er liten. For de aller fleste vil det være tilstrekkelig å redusere muligheten for å kunne ta disse snarveiene. Det må bli vanskeligere å omgå loven uoppdaget.  Samtidig vil kriminelle aktører prøve  å finne nye veier for å omgå lovverket. For å stoppe disse, må det sterke lut til.  For å lykkes med det, har vi utarbeidet en handlingsplan med fire satsingsområder, eller arbeidspakker, som jeg har snakket om tidligere. Disse er: Digitalisering og dokumentasjonEn mer effektiv ressurskontrollEn styrket satsing mot alvorlig fiskekrimEt effektivt reaksjonsapparat ved lovbrudd   Hver for seg og sammen skal disse fire satsingsområdene bidra til å bekjempe fiskerkriminalitet.
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Digitalisering og dokumentasjon
Datadrevet etterlevelse (Compliance by design)

• Sikker sporing av alle fiskefartøy (VMS)
• Aktivitets- og fangstrapportering (ERS) fra alle fartøy
• Havneavgangs-/ landingsmelding
• Krav til automatiserte veiesystemer på fiskemottakene 

(høring våren 2021)
• Utvikling og piloter: FangstID, OPS Fiskeri 

Mer skal automatiseres på sikt:
• registrering av fangst på havet
• registrering av art og størrelse ved landing 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det aller viktigste er satsingen på digitale løsninger. Vi ønsker at høsting og omsetning skal dokumenteres av en uavhengig tredjepart. På den måten blir alle opplysninger helt  korrekte og vi vil få dokumentasjon på om regler følges eller ikke. Krav om elektronisk rapportering av posisjon, aktivitet og fangst for alle norske fiskefartøy var et av forslagene utvalget mente det hastet aller mest å innføre. Det samme gjaldt krav om å melde inn planlagt landingstidspunkt. Et konkret forslag om dette har vært på høring og jeg har besluttet at Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS, og at Alle fiskefartøy skal rapportere aktivitet og fangst gjennom det elektroniske rapporteringssystemet ERSOg alle fiskerfartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande.Disse kravene skal gjelde fra 1. januar 2022, men vil iverksettes puljevis for flåten under 15 meter. Den neste hjørnesteinen i den nye digitale ressurskontrollen er å få på plass nye krav til veiesystemene ved fiskemottakene. I dag er det ingen krav til å dokumentere veieresultatet som skrives inn landings- eller sluttseddel. Fiskeridirektoratet  jobbet sammen med teknisk ekspertise i Justervesenet  med forslag til nye regler for veiesystemer i hele fjor og det vil komme et konkret forslag på høring i løpet av våren. Det langsiktige målet er at mer skal automatiseres på sikt, både registrering av fangst på havet og registrering av art og størrelse ved landing. Løsningene for dette må vi utvikle i samarbeid mellom næringa og forvaltninga. Jeg er derfor glad for at Sjømat Norge og Norges Fiskarlag nå står klare til å dra i gang et offentlig-privat samarbeid om digital utvikling i fiskerinæringa.
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Mer effektiv og smartere ressurskontroll

• Informasjonsforvaltning
• Organisering
• Kompetanse
• Regulatoriske tiltak

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den andre hovedsatsingen i handlingsplanen for en bedre fiskerikontroll er tiltak for å forbedre selve kontrollarbeidet. Fiskerikontrollutvalget pekte særlig på informasjonsforvaltning, organisering og kompetanse som svake områder i myndighetenes kontrollarbeid.  Fiskeridirektoratet har nå satt i gang en stor satsing for å forbedre informasjonsforvaltningen. Videre vil felles standarder og løsninger for sektoren blir en viktig del av OPS-samarbeidet. Det blir også lagt stor vekt på å utnytte BarentsWatch sine systemer for fartøysporing og trygg digital kommunikasjon mellom kontrolletater best mulig. Utvalget mente at ressurskontrollen ikke var godt nok organisert med for mange, små enheter, som ikke ga rom for faglig spesialisering og god ressursutnyttelse. Utvalget mente både salgslagenes rolle og Fiskeridirektoratets organisering burde endres.  Disse problemstillingene er viktige og de følges opp. Jeg har dialog med Fiskeridirektoratet både om forbedring av deres IKT-systemer, organisering av analysearbeidet og øvrige oppgaver i ressurskontrollen. Spørsmålet om salgslagenes rolle syns jeg imidlertid ikke var tilstrekkelig belyst i utredningen, og jeg har derfor bedt departementet om å utarbeide et bedre beslutningsgrunnlag for dette i løpet av våren. Så vil jeg fremheve at kontrollavgiften i fiskeriene fra 2021 gir rom for investeringer i teknologi og kompetanse. Det er avgjørende for at Fiskeridirektoratet skal lykkes med sin reformering av ressurskontrollen.Smart bruk av reguleringer er også viktig for en effektiv kontroll. Nye røktingskrav kom på plass sommeren 2020 og forbud mot mobile mottak av kongekrabbe fra 2021. Krav til video mv. på fiskemottak vil bli vurdert i 2021.[Gi ordet til sjef Økokrim, Pål Lønseth] 



Økokrims arbeid på fiskekrimfeltet
• Fiskekrim er en alvorlig trussel mot viktige 

samfunnsverdier

• Behov for styrket kunnskap hos politiet

• Behov for bistand til distriktene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økokrims rolle (MONICA?) Forslag:Økokrim er en viktig leverandør av nasjonal strategisk etterretning og yter bistand til distriktene i deres etterforskning. I dialog med Justisdepartementet, Politidirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet, har Økokrim det siste året tatt en mer aktiv rolle på fiskekrimfeltet. Våre trusselvurderinger tilsier at fiskerikriminalitet er en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier. Økokrim har derfor økt fokus på denne formen for kriminalitet. For å styrke politiets kunnskapsgrunnlag, har vi en periode hatt en hospitant ved Økokrim fra NFD som har bidratt med å styrke informasjonstilfanget på fiskekrimfeltet. Vi ser at det er behov for styrke kunnskapsgrunnlaget i politiet, og at Økokrim har en viktig rolle her både som leverandør av etterretningsinformasjon og som bistand til distriktene. �Vi ser fram til å jobbe tett med politidistriktene og kontrollmyndighetene for å sette ytterligere fokus på fiskekrim. 



Tipsløsning – tips.politiet.no/fiskekrim

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å styrke kunnskapsgrunnlaget i politiet lanserer Økokrim i dag en egen tipsløsning for informasjon om fiskerikriminalitet. Tipsløsningen vil gi publikum mulighet til å videreformidle informasjon til Økokrim om hendelser de mener politiet bør ha kjennskap til. Tipsløsningen vil være tilgjengelig på (Økokrims? – dette må avklares med Inge) hjemmesider. Vi står nå foran en vintersesong der vi av erfaring vet at det er mistanke om omfattende lovbrudd i form av under- og feilrapportering av hvitfisk. Jeg vil oppfordre publikum til å ta i bruk tipsløsningen slik at politiet kan etterforske og straffeforfølge alvorlig fiskerikriminalitet. [Gi ordet tilbake til fiskeri- og sjømatministeren]
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Styrket satsing mot alvorlig fiskekrim
• Internasjonal samhandling

– Videreføre Blue Justice-satsingen og arbeide for 
et forpliktende samarbeid på fiskekrimfeltet

• Utvikle et internasjonalt kompetansesenter for 
fartøysporing, og styrke analyseenheten i 
Vardø

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Internasjonal skal vi videreføre Blue Justice-satsingen og arbeide for et forpliktende samarbeid på fiskekrimfeltet.Vi ønsker også å bygge videre på det som fungerer – og da særlig analysearbeidet som gjøres i Fiskeridirektoratet og fartøysporing i Vardø. Vardø har en unik kompetanse innen fartøysporing som vi vil se på muligheten for å rendyrke gjennom å utvikle et internasjonalt kompetansesenter for fartøysporing.
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Kontrolloffensiv i vinterfisket 2021
• Økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle tider
• Økt inspektørkapasitet og tre kontrollfartøy
• Samarbeid Kystvakten, salgslagene, Justervesenet og Mattilsynet
• Styrket datasammenstilling og bedre risikovurderinger
• Forventer godt samarbeid med ansvarlig næring!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avslutningsvis vil jeg si litt om kontrolloffensiven i vinterfisket 2021. Fiskeridirektoratets regioner, Kystvakten og salgslagene har lagt planer for økt tilstedeværelse de neste månedene. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle tider. Fiskeridirektoratet vil flytte så mange inspektører som mulig nordover og de vil være tilstede når fisk landes, også på kveldstid og i helger. Fiskeridirektoratet har også de senere årene styrket kapasiteten til den sjøgående kontrollen og alle de tre fartøyene til direktoratet vil være tilstede under vinterfisket. Det siste fartøyet («Frey») ble overtatt av direktoratet i desember 2020 og er allerede operativt.Tilstedeværelsen skal være risikostyrt. Fiskeridirektoratet har de senere årene gjort store endringer i risikostyringsmodellen for å sikre en mer effektiv og treffsikker kontroll, og Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet vil jobbe sammen for å fortløpende identifisere de største risikoobjektene. De løpende vurderingene vil være avgjørende for hvor direktoratets inspektører og andre tilsynsmyndigheter vil være tilstede i løpet av sesongen. 
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Journalister som har spørsmål kan ta kontakt 
med pressevakten

Tlf.: 902 51 303 
E-post: media@nfd.dep.no 

Les mer om framtidens fiskerikontroll: 
www.regjeringen.no/fiskerikontroll

http://www.regjeringen.no/fiskerikontroll
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