
 
 

 
 

  og  F iskar lagets  Servicekontor  AS Postboks  1233 Torgard,  7462 Trondheim    
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 
 
0032 OSLO 
 

 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato  
 2022/914-1 Maria Pettersvik Arvnes, 906 23 689 01.09.2022  

 
 

Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd  

Norges Fiskarlag viser til invitasjon fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gi innledende innspill 
til den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen skal det ses 
nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, samt ny kunnskap om dyrevelferd. 
Norges Fiskarlag mener det er viktig at dyrevelferd ivaretas på best vis, og støtter utarbeidelsen av 
stortingsmeldingen.  

Vi ønsker imidlertid å påpeke at fiskerinæringen er en fangstnæring. Det betyr blant annet at det er 
andre krav til avlivning av fangst i kommersielt fiskeri sammenlignet med slakterier for oppdrettsfisk. 
I høringen av, og i forarbeidene til dyrevelferdsloven (Ot. Prp nr. 15 2008-2009, Om lov om 
dyrevelferd) uttalte blant annet Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet at avlivningsmetoder 
for fiske måtte tilpasses fiske og fangst, slik at metodene blir praktisk gjennomførbare for de ulike 
redskapstypene. Videre ble det pekt på at avlivning på individnivå ikke kunne være normgivende for 
utøvelsen av tradisjonelt fiske. Departementet slo i sin vurdering fast at «Det må være et mål at 
avliving kan skje med minst mulig stress og smerte for dyret, men det må tas hensyn til hva som er 
praktisk gjennomførbart. Når det gjelder avliving av villfanget fisk i stor skala, har departementet lagt 
til grunn at de fangst- og avlivingsmetoder som er i alminnelig bruk blant næringsutøvere, ikke vil 
være i strid med loven slik den forstås i dag».  

Slik vi ser det er dette et viktig prinsipp som særpreger fiskeriene som fangstnæring, og som vi 
forutsetter at blir videreført i arbeidet med den nye stortingsmeldingen.  

For å sikre at det legges et solid grunnlag for å vurdere hvordan dyrevelferd kan ivaretas på best 
mulig måte mener Norges Fiskarlag at det må legges opp til tett dialog med blant annet 
fiskerinæringa. Vi vil derfor understreke at vi gjerne bidrar med utdyping og dialog innenfor vårt felt i 
det videre arbeidet.  
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Med hilsen 

Norges Fiskarlag 
 
 
 

Sverre Johansen  
 

 
         Maria Pettersvik Arvnes 

 
 

 
          

Kopi til: Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet 

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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