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Høring – endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på 

Svalbard 

 

Vi viser til brev av 27.02.2018 hvor vi fikk oversendt tilleggsinformasjon om forslag til 

endring av landings- og seddelforskriften. På høringen av 27.11.2017 sto ikke Visit 

Svalbard AS / Svalbard Reiselivsråd på adresselisten. Men vi vil likevel gjerne gi en 

uttalelse. 

Det er stor interesse for landing av fisk på Svalbard og det er derfor behov for å få på 

plass nødvendig regelverk som ivaretar en tilfredsstillende ressurskontroll også ved 

landing på Svalbard. 

I Meld. St. 32 (stortingsmeldingen) signaliserte regjeringen at man vil legge til rette for 

sjømatnæring knyttet til lokalmat og reiseliv på Svalbard, og at innføring av regelverk for 

ressurskontroll vil være et viktig bidrag for å legge til rette for reguleringen av omsetning 

av lokalt fanget fisk til kommersielt bruk.  

Visit Svalbard AS er tilfreds med forslaget om å utvide det stedlige virkeområdet til 

forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) slik at den også 

gjøres gjeldende for territoriet på Svalbard. De siste årene har det vært stor interesse for 

å etablere fiskemottak i Longyearbyen, og lokalt reiselivet er opptatt av lokal 

ressurstilgang, lokal produktutvikling og lokal verdiskapning – og lokal tilknytning og 

autentisitet vedr produktutvikling. Det er derfor viktig at endring i landingsforskriften 

sikrer at utvikling av lokale matprodukter blir ivaretatt.  

 

Merknad: 

Visit Svalbard AS slutter seg til forslaget om å utvide det stedlige virkeområdet til 

forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel slik at den også gjøres gjeldene for 

landterritoriet på Svalbard. Departementets syn om at det ikke foreligger grunner til å 

behandle landinger på Svalbard på en annen måte enn på fastlandet og at 

landingsforskriften i sin helhet derved gjøres gjeldende for landterritoriet på Svalbard 

støttes av Svalbard Reiselivsråd.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Visit Svalbard AS 

 

-sign- 

Ronny Brunvoll 

Reiselivssjef 

 


