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Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på
Svalbard

Det vises til Nærings - og fiskeridepartementets brev 27. november 2017 i sak om høring av forslag
til endringer i forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings - og sluttseddel (landingsforskriften).
Departementet foreslår at regelverket om landing av fisk gjøres gjeldende også for Svalbards
landterritorium, gjennom egne bestemmelser i ny tt annet ledd i landingsforskriften § 2.
Kontrollmyndighet på Svalbard foreslås i henhold til utkast til nytt tredje ledd tredje punktum i § 2
å være Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag for henholdsvis pelagisk fangst og hvitfisk.

Sysselmannen vil f or sin del bemerke at det stedlige virkeområdet til havressursloven ble utvidet til
å omfatte landterritoriet på Svalbard ved kgl. res. 8. januar 2016 nr. 9 . F or skriftene til loven får
likevel ikke anvendelse for dette området uten at dette fastsettes særs kilt.

Formålet med landingsforskriften er ifølge dennes § 1 å sikre bærekraftig forvaltning av viltlevende
marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurs - og
kvotekontroll og for statistikkformål. Vi mener i lys av dette at det er positivt at det n å innføres
regelverk om den praktiske gjennomføringen av kontroll med ressursuttaket i havområdene, også
når fisk landes på Svalbard.

A nsvaret for å utføre selve kontrollen foreslås lagt til Norges Sildesalgslag og Norg es Råfisklag . V i
merker oss imidlertid at det ikke er foretatt en nærmere vurdering av de administrative og
økonomiske konsekvensene ved ut øvelse av kontroll på Svalbard . Departementet viser her kun til at
de øvrige praktiske forhold som må legges til rette for selve utøvelsen av ressurskontrollen
forutsettes løst gjennom nærmere dialog mellom Fiskeridirektoratet, Råfisklaget, Sildeslagslaget og
Sysselmannen.

Vi vil i den forbindelse for ordens skyld under streke at Sysselmannen for sin del hverken har
kompetanse eller ressurser til å utføre oppgaver innenfor kontroll med uttak av marine ressurser på
Svalbard. Derfor er det viktig at man – som departementet også viser til – også her følger det
prinsipp som l egges til grunn når det gjelder kontroll - og tilsynsmyndighet på Svalbard, der de
myndigheter som har kontroll ansvar innen et fagfelt på fastlandet også utøver dette på Svalbard.
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Sysselmannen vil likevel, som på øvrige fagfelt, bidra med Svalbardfaglig kompetanse og praktisk 
tilrettelegging for utøvelsen av kontrolloppgavene.  
 
Vi har dessuten noen bemerkninger av regelteknisk karakter. For det første mener vi at når 
landingsforskriften nå skal gjøres gjeldende for landterritoriet på Svalbard, bør alle nødvendige 
tilpasninger til de stedlige forhold inntas i selve forskriften. Ifølge landingsforskriften § 10 skal 
mottaker oppgi «kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer». Siden Svalbard ikke 
er en egen kommune, bør forskriften suppleres for å ivareta dette forholdet. Videre mener vi at 
ordlyden i forslaget til nytt andre ledd i § 2 kan kortes ned slik: «(F)orskriften gjelder også på 
landterritoriet på Svalbard».  
 
Vi har for øvrig ingen merknader til forslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Berit Sagfossen 
assisterende sysselmann 
 
   
  Hanne Margrethe Ingebrigtsen 

juridisk rådgiver 
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