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Høringssvar - Endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på 

Svalbard  

 

Fiskeridirektoratet viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring av 27. november 2017, 

herunder tilleggsinformasjon av 27.02.2018, om endringer i forskrift av 6. mai 2014 nr. 607, 

landingsforskriften, til også å omfatte landterritoriet på Svalbard. 

 

Først vil Fiskeridirektoratet svare på høring datert 27.11.2017. Forslag til formuleringer som 

vi foreslår endret er understreket. 

 

Nærmere om landingsforskriften 

 

I første setning i avsnitt 2 under dette punktet skrives det: 

«Opplysningene som gis i medhold av landingsforskriften bidrar til å sikre mer korrekt 

registrering av høstet kvantum, samt at det sørger for at man får flere kontrollpunkt gjennom 

et fiskemottaks produksjonsprosess.» 

 

I samme avsnitt skrives det videre: 

«De krav som stilles til veiing etc. gjennom produksjonsprosessen, skal i tillegg sikre 

grunnlaget for å sammenligne det kvantum som selges ut av et fiskemottak med det som 

registreres som kjøpt inn til bedriften.» 

 

Nærings- og Fiskeridepartementet endret den 20. februar 2017 § 16 i landingsforskriften. 

Endringen medfører at det ikke er krav om produksjon og lager i journalen. Dermed er det 

kun krav om å registrere kvantum ved mottak og ved uttak/uttransport. 
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Fiskeridirektoratet mener derfor at understreket ordlyd om produksjonsprosesser, se 

ovenfor, ikke gir et riktig bilde. Det er ut fra landingsforskriften ikke krav om opplysninger 

gjennom produksjonsprosessen. Den understrekte ordlyden bør derfor fjernes. 

 

 

Ansvarlig ressurskontrollmyndighet på Svalbard 

 

I setning 3 og 4 i dette avsnittet skrives det: 

 

«Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at det for eventuelle landinger av pelagisk 

fangst på Svalbard, vil være mest hensiktsmessig at Norges Sildesalgslag er ansvarlig for 

ressurskontrollen. Når det gjelder hvitfisk, vurderer seksjonen det som naturlig å legge 

oppgavene med ressurskontroll til Norges Råfisklag, ettersom Råfisklaget har tilsvarende 

ansvar for landinger på Nordmøre og nordover. 

 

Både Fiskeridirektoratet og salgslagene har kontrollansvar. Formuleringene i høringsnotatet 

kan oppfattes som om det er salgslagene alene som har et slikt ansvar. Fiskeridirektoratet 

vurderer at det vesentlige i denne sammenhengen er hvilke salgslag som skal ha ansvar for 

aktivitet på Svalbard. Ordlyden bør dermed endres slik: 

 

«Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at det for eventuelle landinger av pelagisk 

fangst på Svalbard, vil være mest hensiktsmessig at Norges Sildesalgslag er ansvarlig salgslag 

for ressurskontrollen. Når det gjelder hvitfisk, vurderer seksjonen det som naturlig å legge 

oppgavene som tilhører salgslagene med ressurskontroll til Norges Råfisklag, ettersom 

Råfisklaget har tilsvarende ansvar for landinger på Nordmøre og nordover. 

 

 

Nedenfor følger merknader til brev datert 27.02.2018 om tilleggsinformasjon til høring. 

 

 

Innføring av landingsforskriften på Svalbard 

 

Kostnad vekt 

 

I skrivet av 27.02.2018 heter det: 

 

«For restauranter og detaljister som kjøper inntil 200 kilogram fisk per uke, og for fartøyene 

som leverer fisken til disse, vil følgende krav etter landingsforskriften gjelde:  

 

a) Vekten som skal benyttes ved mottak av fisk skal være godkjent i henhold til 

regelverket etter lov 26. januar 2007 nummer 4 om målenheter, måling og 

normaltid (landingsforskriften § 6).  
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Kostnader ved innkjøp av vekt vil avhenge av hvilken vekttype som velges, men 

vil ligge på mellom 2000-5000 kr.» 

 

Fiskeridirektoratet mener at det ikke bør være oppgitt et kostnadsoverslag. Både priser og 

teknologi endres over tid. Følgelig anbefaler vi at understrekt tekst fjernes.  

 

Dersom NFD allikevel velger å oppgi kostnad bør dette endres til en fra pris og 

Fiskeridirektoratet vil foreslå følgende tekst: 

 

Kostnader ved innkjøp av vekt vil avhenge av hvilken vekttype som velges, fra ca. 2000 kr. 

 

 

Kontrollmyndighet 

 

Krav i pkt. b er i høringen foreslått som følger: 

 

b) «Veid kvantum fordelt på art, opplysninger om den som lander, landingen, 

kjøper og omsetning skal føres på en såkalt landings- eller sluttseddel, 

(landingsforskriften §§ 8-14). Norges Råfisklag (hvitfisk) og Norges Sildesalgslag 

(pelagisk fisk) er foreslått som kontrollmyndigheter på Svalbard, og informasjon 

om innsending av seddel fås ved henvendelse dit (www.rafisklaget.no, 

www.sildelaget.no ).» 

 

Her har vi samme type merknad som medtatt under avsnittet «Ansvarlig 

ressurskontrollmyndighet på Svalbard». Vi mener at begrepet kontrollmyndigheter bør 

byttes ut med ansvarlige salgslag. Denne endringen samsvarer også bedre med foreslått 

forskriftstekst. 

 

Regnskap 

 

Krav  etter pkt. c er i høringen foreslått som følger 

 

c) Kravet til journal anses oppfylt gjennom ordinært regnskap, herunder bilag og 

faktura, til restauranten eller detaljisten. 

 

Fiskeridirektoratet mener at ordlyden ordinært regnskap er noe upresist. Det bør presiseres 

at det kreves regnskap utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. Vi foreslår følgende 

tekst: 

 

Kravet til journal anses oppfylt gjennom regnskap i henhold til gjeldende regelverk, herunder 

bilag og faktura, til restauranten eller detaljisten. 
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Med hilsen 

 

 

Thord Monsen 

seksjonssjef  

 Finn Hov 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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