
Innføring av landingsforskriften på Svalbard 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag om å utvide det stedlige 
virkeområdet til forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), slik at den 
også gjøres gjeldende på landterritoriet på Svalbard. Høringen er tilgjengelig på departementets 
nettsider: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-landingsforskriften-til-ogsa-a-
omfatte-landterritoriet-pa-svalbard/id2580113/  

Det er  interesse for landinger av fisk på Svalbard, og derfor behov for å få på plass nødvendig 
regelverk som ivaretar en tilfredsstillende ressurskontroll også ved landinger der. I regjeringens 
stortingsmelding om Svalbard1 signaliserte regjeringen at man ville 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 kommersiell 
bruk. 

Landingsforskriften gjelder all fisk som landes og omsettes i første hånd, dette inkluderer også fisk som 
landes og omsettes direkte fra fritidsfisker eller fritidsfartøy til restauranter og detaljister. Det vil si at 
forskriften gjelder for den som lander fisk, den som mottar fisk og den som kjøper fisk i første hånd. 
Med fisk menes i denne sammenheng alle viltlevende marine ressurser og produkter fra disse, med 
unntak av anadrome laksefisk. Dette kommer ikke tydelig frem i høringsnotatet. Nærings- og 
fiskeridepartementet gjør derfor med dette oppmerksom på høringen og hva innføringen av 
regelverket vil bety for restauranter og detaljister på Svalbard, samt for fartøyer som leverer fisk til 
disse. 

Landingsforskriften stiller en rekke krav til alle som leverer, mottar og kjøper fisk. Disse kravene gjelder 
også for restauranter og detaljister som ønsker å kjøpe fisk direkte fra fisker, men med noen 
forenklinger. 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). 
Kostnader ved innkjøp av vekt vil avhenge av hvilken vekttype som velges, men vil ligge på 
mellom 2000-5000 kr.  

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 ). 

c) Kravet til journal anses oppfylt gjennom ordinært regnskap, herunder bilag og faktura, til 
restauranten eller detaljisten. 

 

Frist for merknader til høringen er satt til 23. mars 2018. 

 

                                                      
1 Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-landingsforskriften-til-ogsa-a-omfatte-landterritoriet-pa-svalbard/id2580113/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-landingsforskriften-til-ogsa-a-omfatte-landterritoriet-pa-svalbard/id2580113/
http://www.rafisklaget.no/
http://www.sildelaget.no/

