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Høyring - forslag til ny forskrift om omsetning i første hand av viltlevande marine
ressursar

Norsk Sjømannsforbund har gått gjennom høringen og har følgende betraktninger.

Hovedformålet med Råfiskloven har vært å sikre stabile rammer rundt
førstehåndsomsetningen av fisk og skaldyr til beste for både kjøpere og for fiskere som
selgere.
Tidligere begrenset virksomheten til salgslagene seg til å skape stabilitet i omsetningen, men i
nyere tid har salgslagene fått tilført flere nye oppgaver.
Gjennom sin rolle i omsetningen på første hånd, har salgslagene viktig informasjon om
bestand og kvoteuttak. Denne informasjon har blitt svært viktig for myndighetene i
forvaltningen. Dette har betydning når bestander skal kartlegges og kontroll med ressursuttak
skal kontrolleres.
Salgslagene spiller en viktig rolle i forhold til å tilpasse fangsten til mottakskapasiteten
gjennom innføring og dirigering av fisk fra områder hvor mottak er overbelastet, til andre
områder med ledig kapasitet.
Omsetningsmonopolet som salgslagene har fått gjennom Råfiskloven og andre fullmakter,
regulerer hvilke fiskeslag som skal omsettes gjennom lagene. Etter innføring av den nye
Havressursloven som ble gjort gjeldende for alle viltlevende marine ressurser med unntak for
anadrome laksefisker, melder det seg et behov for å ta stilling til omsetning av mange, ikke
utnyttede arter, i tilfelle disse på et senere tidspunkt skulle bli gjenstand for kommersiell
utnyttelse.
I denne settingen vil det være naturlig og mest hensiktsmessig å endre råfiskforskriften til å
omfatte alle viltlevende marine arter, med mindre de av særlige grunner bør holdes unntatt.
Dette vil være mer avklarende og hensiktsmessig, i stedet for å liste opp arter som
salgslagenes monopol omfatter.
Vi må ha som mål at Råfiskloven fortsatt i framtiden skal være robust, bærende og i stand til å
ivareta de mange oppgaver, for både fiskerne, kjøperne og samfunnet. Det er av stor
betydning at loven er dynamisk, og at det blir gjort tilpassinger ut fra samfunnets behov, uten
at lovens intensjon blir svekket.
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Ut fra ovenstående har vi følgende å bemerke:

1 Norsk Sjømannsforbund støtter forslaget om endringer i råfiskforskriften, slik at
salgslagenes omsetningsmonopol endres til å omhandle alle viltlevende marine
ressurser, unntatt anadrome laksefisk. Dette vil medføre en forenkling og en
fleksibilitet i forhold til håndtering av nye arter som ikke utnyttes i dag, samtidig
som man vil få oversikt og kontroll over arter som ikke utnyttes.

2 Endring/speilvendingen av råfiskforskriften til Råfiskloven vil være positivt i
forhold til innføring av ordning med fangstsertifikat, da dette vil være et viktig
bidrag til å begrense omsetning av ulovlig fanget fisk. Ilandføringsplikten ble
utvidet som følge av ny Havressurslov. Det vil derfor være tidsriktig og
hensiktsmessig at ilandføringsplikten omfattes av salgslagsmonopolet, slik at det
kan legges til rette for mottak av nye og uutnyttede arter.

3 Norsk Sjømannsforbund har ingen merknader til endringen som foreslås, som vil
medføre at sel vil bli omfattet av omsetningsplikt gjennom salgslag.

4 Speilvendingen vil medføre at myndighetene gjennom omsetningsmonopolet på et
tidlig tidspunkt vil få kjennskap til når nye arter blir kommersiell inntresant, og vil
derved kunne utøve nærmere kartlegging, kontroll og vedta en forvaltningsstrategi
som ivaretar føre var prinsippet.

5 Når det gjelder omsetning av villaks, synes dagens fangster å være på et minimal
nivå og omsetningen foregår i kategori "landmannsprodukter" hvor salget er svært
lokalt. Vi er i tvil om omsetning og salg av villaks, ut fra dagens bestandssituasjon
og omsetningsstruktur bør underlegges salgslagenes omsetningsordninger. Dagens
salgsstruktur hvor villaksen selges lokalt som kort reist mat, er en spesialitet, og er
med på å gi villaksen stempel som fisk av svært god kvalitet et med et godt
rennorme.

6 Departementet legger opp til en nærmere definisjon av hvilke arter som spesielt
skal høre inn under monopolet til det enkelte salgslag. Norsk Sjømannsforbund
støtter forslaget. Videre ønsker departementet å oppheve omsetningsmonopolet for
oppdrettsfisk. Norsk Sjømannsforbund ber departementet særskilt å vurdere
nærmere om oppdrett av torsk bør omfattes av råfiskforskriften slik at
omsetningen underlegges omsetningsstruktur i salgslagene.
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7 Norsk Sjømannsforbund deler departementets syn på at selv om
endringen/speilvendingen av ny råfiskforskriften medfører at flere arter nå skal
omsettes gjennom salgslagenes monopoler, så bør dette ikke automatisk medføre
at inntekt fra omsetningen av tare, høsting av pigghuder, kråkeboller og maneter,
ikke skal kunne danne grunnlag for opptak i fiskermanntallet. Derimot finner vi
det naturlig at høsting av alle fiskeslag i sjøen, uansett frittlevende art skal kunne
tas med i beregningsgrunnlaget for opptak til fiskermanntallet.

Med vennlig hilsen
Norsk Sjømannsforbund

Saksbehandler: Werner Kiil

Kopi:
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