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Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport,
oppbevaring, bruk og produksjon av rensefîsk - Høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag viser til høring av forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til
transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk, med høringsfrist l. oktober.

Baþrunn
Selv om det på ressurssiden er tatt grep for å sikre bærekraftig uttak av rensefisk, er det også behov for
tilpasninger i regelverket på akvakultursiden. Dette for å kunne ivareta både villfanget og oppdrettet
rensefisk sin helse og velferd på best mulige måte. Forslaget til regelverksendringer omfatter i all
hovedsak derfor akvakulturregelverket. Såkalt <provisorisk oppbevaring av rensefisk i fangstfasen>,

for eksempel gjennom stengsetting eller i ruser og kar, vil ikke omfattes. Slik oppbevaring vil fortsatt
reguleres gjennom forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) og forskrift omfartøy
som skal føre fangsten levende.

For å unngå dobbeltregulering og uklarheter, foreslår departementet allikevel noen mindre justeringer i
utøvelsesforskriften og forskrift om krav tilfartøy som skal fiske og føre fangsten levende. Disse
endringsforslagene antas ikke å få nevneverdige praktiske eller økonomiske konsekvenser for fiskerne.

Innspill fra Norges Fiskarlag
Norges Fiskarlag er grunnleggende positivt innstilt formålet med de foreslåtte endringene, siden dette

vil kunne bidra til bedre velferd og helse hos rensefisk. For øvrig vil vi konsentrere oss om å gi
innspill til de forslagene til endringer som vil berøre fiskerne.

Høringsnotatet viser til at enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften er utviklet med sikte på

regulering av fangst og levendelagring av torsk, og at disse ikke passer for fangst av rensefisk. Det
gjelder blant annet reglene om bruk av snurrevad ($ 87), plassering og bruk av mellomlagrings- og
restitusjonsmerd og utvidet krav til helsekontroll ($$ 93, 94,95 og 96). Videre viser høringsnotatet til
at det er viktig med god sortering av rensefisk før den overføres til midlertidig oppbevaring og/eller
akvakulturanlegg. Ordlyden i utøvelsesforskriften $ 89, som regulerer sortering, er også

spesialtilpasset torsk og kan ikke uten videre gjøres gjeldende for rensefisk. Departementet foreslår
derfor at utøvelsesforskriften $$ 87, 89,93,94,95 og 96 ikke skal gjelde for rensefisk.

Norges Fiskarlag er enige i departementets vurdering, og støtter forslaget om at utøvelsesforskriften $$

87,89,93,94,95 o996 ikke skal gjelde forrensefisk.

Når det gjelder forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende viser høringsnotatet
til at Mattilsynet har foreslått at $ 9, som stiller krav om godkjenning av fartøy, ikke skal gjelde for
fiskefartøy som brukes til fangst av rensefisk. Av kontrollhensyn vil det imidlertid være behov for en
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rapporteringsordning. Det legges derfor opp til at ny $ 9 (Godkjenning og melding) skal lyde: <Fartøy
skalførfisket tar til godkjennes cN Mattilsynet ut ifrahensynet tilfiskevelferd... Fartøy som brukes i
fangstfor rensefisk er unntattfra kravet om godþenning iførste ledd, men skal innmeldes påfastsatt
skj ema til Mattilsyneh>.

Norges Fiskarlag er enig i departementets og Mattilsynets vurdering, og støtter forslaget om ny ordlyd
i forskrift om krav tilfartøy som skal fiske og føre fangsten levende $ 9.

Norges Fiskarlag mener for øvrig at ordningen med føring av landingsseddel og sluttseddel ved
oppbevaring av rensefisk bør kunne forenkles. Vi vil i første omgang gå i dialog med
Fiskeridirektoratet om dette.

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Jan

Kopi til: Medlemslag og Fiskeridirektoratet.
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