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Juni 2005 

1 Forord 
Fiskeridepartementet skiftet navn til Fiskeri- og kystdepartementet den 1. oktober 2004. 

Navneendringen tydeliggjør bredden i våre ansvarsområder. Våre oppgaver er å ivareta en 

trygg og sikker ferdsel langs kysten og legge til rette for at det kan drives en lønnsom 

næringsvirksomhet nå og i framtiden. 

 

Da vi startet vårt arbeid i politisk ledelse for Norges framtidsnæring, ønsket vi å konsentrere 

oppmerksomheten om følgende politiske prioriteringer: 

 Utløse verdiskapingspotensialet 

 Sikker ferdsel langs kysten 

 Enklere å være aktør i næringen 

 

Dette heftet gir en oversikt over viktige saker vi har arbeidet med i 2004 og første halvår i 

2005 innenfor Fiskeri- og kystdepartementets område. 

 

   

Svein Ludvigsen 
Fiskeri- og kystminister 

Janne Johnsen 
Statssekretær 

Jorhill Andreassen 
Politisk rådgiver 
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Juni 2005 

2 Utnytting av verdiskapingspotensialet 
 

Fiskeri- og havbruksnæringen har gjennom de siste 20 årene vokst fra en sterkt offentlig 

støttet næring med lav lønnsomhet, til å bli en av Norges viktigste eksport-næringer. 

Næringen er nå tilbake i en positiv utvikling. Norsk eksport av sjømat i 2004 var på 28,3 mrd 

kroner, en økning med om lag 2 mrd. kr fra 2003 (pris per kg fisk).  Flere ulike sentrale 

forskningsmiljøer og Norges forskningsråd har fremmet visjoner og vurderinger av et 

betydelig uforløst verdiskapingspotensial for marin sektor i Norge innen en horisont på 20-30 

år framover. Regjeringen mener at privat sektor må ta hovedansvaret for å utløse 

verdiskapingspotensialet. Dette kan imidlertid bare skje dersom myndighetene legger til rette 

for god samordning av offentlige virkemidler.  

 

Norsk eksport av sjømat 1995 – 2004 
© EFF, Datakilde SSB
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Regjeringsutvalget for Marin Verdiskaping 
 
Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) avsluttet sitt arbeid med forslag til strategi 

for marin verdiskaping i september 2004. Det er utarbeidet fire rapporter som gir viktige 

innspill til arbeidet med den nye Stortingsmeldingen om marin næringsutvikling. 

 

Fire embetsgrupper har stått for utredningsarbeidet til RMV. Embetsgruppene har hatt 

følgende oppgaver: 

 Vurdere en tilpasning av de offentlige virkemidlene til langsiktige mål i fiskeri- og 

havbrukspolitikken 

 Utvikle en strategi for global konkurransekraft i norsk havbruk 

 Utarbeide en handlingsplan for å få fram torsk som kommersiell oppdrettsart 

 Bidra til å realisere en utvikling av kommersiell marin bioteknologisk industri 

 

    
 
 
 



 6

 
Stortingsmelding om marin næringsutvikling – Den blå åker 
 

 

 

 

Fiskeri- og kystministeren la 18. mars  

2005 fram regjeringens stortings-melding 

om marin næringsutvikling – Den blå 

åker.  Meldingen understreker de store 

mulighetene i fiskeri- og 

havbruksnæringen og legger vekt på økt 

lønnsomhet og markedsforståelse, satsing 

på forskning og innovasjon og bærekraftig 

ressursforvaltning. 

 

Regjeringen vil fremme utviklingen av sterke marine miljøer langs kysten, preget av 

lønnsomme og omstillingsdyktige foretak. Hovedfokuset legges om fra et råvare- og 

fangstperspektiv til et forbruker- og markedsperspektiv og det gjelder å bedre 

konkurranseevnen i global sammenheng. 

 

Potensialet for økt verdiskaping er betydelig. Det gjelder markedsmulighetene, oppdrett av 

nye marine arter, bedre utnyttelse av biprodukter, bioteknologi og bioprospektering, utvikling 

og eksport av marin teknologi og turisme basert på fiske og kystkultur. Det nye marine 

innovasjonsprogrammet som regjeringen varsler i meldingen signaliserer at regjeringen satser 

på kysten og de marine næringer. 
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Strukturering av fiskeflåten 
 
Overkapasitet i fiskeflåten er dårlig utnyttelse av investert kapital, og fører til lavere 

avkastning enn det som kunne vært oppnådd fra fiskeriene. Dette går igjen ut over næringens 

evne til å fornye seg, rekruttering, og den økonomiske evne til å til å foreta oppgraderinger av 

flåten for å skape trygge og gode arbeidsplasser langs kysten. Lav lønnsomhet reduserer i 

tillegg den enkeltes mulighet til å foreta de investeringer som er nødvendige for å sikre 

levering av fisk av høy kvalitet. Overkapasitet innebærer også økt press på ressursene og 

vanskeliggjør en økologisk bærekraftig forvaltning av fiskestammene. Derfor har Regjeringen 

foretatt en rekke grep for å legge til rette for en mer strukturtilpasset flåte basert på frivillige 

strukturvirkemidler.   

 
Strukturfondet  
 

Strukturfondet for kapasitetstilpassing av fiskeflåten ble satt i verk 

1. juli 2003. I 2004 ble ordningen finansiert med 70 mill. kroner, 

hvorav 35 mill. kroner ble finansiert ved strukturavgift, mens statlig 

medfinansiering var 35 mill. kroner. Ordningen er videreført i 2005. 

Strukturfondet gir tilskudd til kondemnering av fiskefartøy under 15 

meter. Til nå er 204 fartøy kondemnert gjennom Strukturfondet. De 

fleste av fartøyene er i torsk gruppe I. Summen av kvote på de 

kondemnerte gruppe I båtene er per juni 2005 rundt 4600 tonn (14% 

av kvoten for gruppen under 10 meter og 4.5% av gruppekvoten for 

fartøy mellom 10 og 15 meter).  
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Driftsordninger for kystflåten i samtlige fylker 
 
Prøveordningen med driftsordninger for kystflåten ble 

fra april 2004 innført for samtlige fylker. Et samlet 

Storting står bak at ordningen skal prøves ut i hele 

landet.  

 

Målet er at ordningen skal bidra til økt lønnsomhet, gi 

bedre muligheter for fornying av flåten og skape mer 

attraktive arbeidsplasser. 
 

Med driftsordningen kan fartøyeiere søke om 

samarbeid og utveksling av kvoter for ett kvoteår av 

gangen innenfor fylket. Det blir gitt adgang til å 

utveksle kvoten av samme fiskeslag i tre år i løpet av 

en periode på fem år. Utveksling av kvoter kan bare 

finne sted mellom fartøy som er i samme 

lengdegruppe.   



 9

Strukturkvoter for fartøy mellom 15 og 28 meter 

 

 

Regelverket for en strukturkvoteordning for fartøy 

med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 15 

og 28 meter ble vedtatt i november 2003, med 

virkning fra 1. januar 2004.  

 

Ordningen gir mulighet for langsiktig forhøyet 

kvotegrunnlag for enkeltfartøy ved at andre fartøy 

permanent blir tatt ut av fiske. 

 

 

 
Strukturkvoteordning for havfiskeflåten  

 

Kapasitetsutnyttelsen i havfiskeflåten er for lav.  

Beregninger som er foretatt av kapasitetsutnyttelsen i ulike 

flåtegrupper viser at stortrålerne i gjennomsnitt har 175 

driftsdøgn. Dette gir en overkapasitet på 50 % dersom denne 

gruppen drifter 330 dager i året. For de øvrige gruppene er den 

beregnede overkapasiteten på mellom 10-25%. 

 

Utfordringen er å gi næringa rammebetingelser som gjør at hver og en kan optimalisere sin 

drift. Mer rasjonell utnyttelse av dagens havfiskeflåte vil gi bedre lønnsomhet for den enkelte 

og for samfunnet.  

 

For å stimulere til den nødvendige struktureringen i havfiskeflåten er det etablert en ny 

strukturkvoteordning for havfiskeflåten, til erstatning for dagens enhetskvoteordning. Dette 
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innebærer blant annet en kraftig forenkling av reguleringssystemet ved at 7 ulike forskrifter 

erstattes av 1. 

 

 

Grafisk framstilling av endringen 
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Hvilke utslag har Regjeringens politikk gjort for en vanlig fisker? 
 
Fiskeren fra Troms 

 Hadde to båter - har kjøpt to 

båter  

 Har strukturert; sitter igjen med 

en båt 

 Nå; 3 fulle torskekvoter, 3 fulle 

seikvoter, 3 fulle hysekvoter og 

nesten 3 fulle sildekvoter Økt 

gjelden fra 12 millioner (1.1.03 

betalte 8,5 % rente), til 18 

millioner med (rente i dag på 4,5 

%). 

=200.000 kroner mindre i rente i dag 

enn for to år siden – til tross for at 

gjelden er økt med  6 mill. 

 2003: 6 mann på båten (lotten på 

kr.264.000,-) 

 2005: 10 manns besetning  

(forventet lott  på ca. 580.000,-) 

 Til sammen på de 4 båtene var 

det 11 mann ansatt i 

utgangspunktet  (den ene båten 

lå mer eller mindre i opplag )  

  

= 10 arbeidsplasser sikret,  

lengdegruppen tilbakeført et kvantum 

som vil kunne forsvare mer enn 2 

arbeidsplasser.  
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Regulering av fisket  

Foto: fiskeri.no 

 

 

 

De viktigste fiskeriene for kystflåten er nå 

adgangsbegrenset. Ved å regulere adgangen til å 

delta i det enkelte fiskeri, har heltidsfiskeren 

blitt prioritert.  

 

 

I 2004 har vi gjennom reguleringen av fisket redusert overreguleringen, og alle fartøy som 

fisket torsk i 2004 var regulert med garanterte torskekvoter. I 2005 har alle fartøy som fisker 

torsk, hyse, norsk vårgytende sild og nordsjøsild, samt notfartøy over 13 meter som fisker 

makrell blitt tildelt garanterte kvoter. Det er dermed lagt til rette for økt forutsigbarhet. 

Fiskerne får gjennom dette større mulighet til å planlegge driften og vektlegge råstoffkvalitet, 

og derigjennom øke verdiskapingen i fiskerinæringen.  

 

Gjennom de innførte reguleringer i fisket søker vi også å imøtekomme industriens behov for 

forutsigbarhet og derved muligheter for mer langsiktig planlegging i produksjonen. Ved å 

prioritere heltidsfiskeren ivaretas også hensynet til industrien ved at forholdene ligger til rette 

for avtaler mellom landindustrien og fiskeflåten.   

  

Samlekvoter  

I 2002 innførte Fiskeridepartementet samlekvoteregulering (en samlet kvote for torsk, hyse og 

sei) for fartøy under 15 meter i torsk Gruppe I. I 2003 ble også alle fartøy i Gruppe II regulert 

med samlekvoter. Denne reguleringsformen er videreført både i 2004 og 2005. 

Samlekvotereguleringen er svært positivt mottatt både av fiskerne og av kontrollinstansene. 

Målet om å skape mer ro i fisket og redusere kappfisket, slik at de enkelte fiskere bedre kan 

utnytte lokale fortrinn, synes i stor grad å være oppnådd. 
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Industri 
Et av hovedmålene for departementets virksomhet er å bidra til økt lønnsomhet i hele 

verdikjeden. Gjennom omstrukturering og fornyelse føres det en fiskeripolitikk med sikte på 

økt verdiskaping og lønnsomhet. På den måten kan marin sektor bidra til utvikling av robuste 

kystsamfunn og trygge arbeidsplasser.  

 

Tradisjonelt har markedets betydning for vekst og verdiskaping fått for lite opp-merksomhet. 

Vi endrer dette. Markedet og industriutvikling er sentrale elementer i et helhetlig 

verdikjedeperspektiv. Periodisering og overregulering i fisket fører til kappfiske og 

kappkjøping der både kvalitetshensyn og innsats for økt verdiskaping blir ofret.  Ved 

fastsettelsen av reguleringer for fisket i 2004 innførte vi derfor økt bruk av fartøykvoter i 

kystflåten. Eksempelvis i torskefiskeriene i nord. Erfaringer viser at dette fremmer kvalitet og 

bidrar til jevnere flyt av råstoff til industrien.  

 

Andre tiltak som er introdusert for å styrke markedssiden og få til en jevnere råstofftilførsel til 

industrien er eksempelvis; 

 industribedrifter som eier trålere bør ha anledning til å benytte lokale kystfartøy til å 

fiske alle trålfartøyets kvoter og ikke nødvendigvis, som tilfellet er i dag, være tvunget 

til å nytte egen tråler, og  

 endring av eierbegrensningene i trålflåten. 

 

Mot slutten av 2003 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for vurdering av tiltak som kan føre til 

økt lønnsomhet og verdiskaping i norsk fiskeindustri – den såkalte Grønnevetgruppen ledet av 

Leiv Grønnevet. Mandatet var å utrede og belyse mulighetsrommet for økt verdiskaping i 

fiskeindustrien. 
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Arbeidsgruppen for økt verdiskaping i fiskeindustrien 

 

 

 

 

 

Gruppen overleverte sin rapport 

og sine anbefalinger 15. juni 

2004. Forslagene drøftes i 

Stortingsmelding nr. 19. 

 

 
 

Arbeidsgruppen fremmet disse forslagene: 
 
• Industrien skal kunne eie fiskefartøyer på linje med fiskerne 
• Kvoter skal kunne slås sammen uten tidsavgrensning og uten 

avkorting innenfor de respektive hovedgrupper 
• Det etableres fartøykvoter i alle sentrale fiskerier. Alle kvoter 

inngår i grunnlaget for sammenslåing.  
• Det innføres samfunnskontrakter der en bedrift til fritt å 

disponere kvoter den eier uten å beholde fartøyet. 
Forutsetningen er at vesentlige deler av råstoffet blir nyttet til 
foredling i Norge. 

• Det bør foretas en omfattende revisjon av Råfiskloven, 
herunder vurdering av hvorvidt eneretten til 
førstehåndsomsetning kan videreføres. 

• Det innføres fri adgang til å inngå leveringsavtaler mellom 
fiskefartøy og industribedrift der partene selv bestemmer 
varighet og innhold. 

• Det etableres en offentlig meklingsinstans som med bindende 
virkning fastsetter minstepriser, omsetningsordninger, salgs- 
og betalingsbetingelser og eventuelle andre forretningsmessige 
spørsmål som partene ikke blir enige om. 

• Det etableres en lovbestemt adgang til å etablere en 
næringsfinansiert kapasitetsreduksjon i fiskeindustrien. 

• Gjennom Innovasjon Norge etableres et program med en årlig 
ramme på minimum 150 mill. kroner for langsiktige 
utviklingskontrakter for fiskerinæringen. 

• Den offentlige forskningsinnsatsen må spisses, og 
markedsforskning og forskning på automasjonsteknologi gis 
langt høyere prioritet. 

• Det statlige investeringsfondet Argentum må få adgang til å 
etablere et marint investeringsfond på vilkår som er tilpasset 
den faktiske situasjonen i næringen. 

• Det må etableres adgang til å foreta pantsetting av 
fiskerettigheter. 

• Det må utvikles og etableres moderne IT-systemer for å kunne 
håndtere mer fleksible kvoteordninger og administrative 
tillatelser i fiskerinæringen. 

• Overvåking og analyse av markedsadgang og 
handelshindringer for norske fiskeprodukter må styrkes 
gjennom Eksportutvalget for fisk 

• Regelverket i fiskerinæringen må analyseres for å finne fram til 
bedre balanse mellom nødvendig styring og kontroll og 
inngripen i den enkelte bedrift og fartøys utnyttelse av sine 
rettigheter. 

• Det må etableres regel- og systemendringer som gjør den 
praktiske utøvelsen av fisket mer fleksibel enn i dag. 
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Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 
Regjeringen la i mars 2004 frem 

Stortingsmelding nr. 27 om norsk sjø-

pattedyrpolitikk. Meldingen viser hvilken 

vei vi må gå for å få etablert en 

økosystembasert forvaltning av de store 

bestandene av hval og sel i våre havområder. 

 
 

De viktigste forslagene i meldingen er: 

Generelle tiltak: 

 Innføre et sett generelle prinsipper som skal legges til grunn for forvaltning av sjøpattedyr i 

Norge, og som Norge skal søke bredest mulig internasjonal opplutning om  

 Etablere et vitenskapelig fundament for overgang til økosystembasert forvaltning. 

 Videreføre igangværende overvåkning av bestander og innføre overvåkning av bestander som 

ikke fanges opp av dagens overvåkning  

 Utrede nedre grenser med tilhørende føre-var-grenser for livskraftige bestander av våre sel- og 

hvalarter  

 Etablere overvåkning av bifangst av sjøpattedyr i fiskeriene.  

 Legge til rette for tilpasning av fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget.   

 Innføre konsesjonsordninger for hvalfangst og selfangst som ledd i arbeidet med å etablere 

forutsigbare rammer for næringene 

 

Tiltak vedrørende hval: 

 Arbeide for å øke uttaket av vågehval innenfor rammen av Den internasjonale 

hvalfangstkommisjonen (IWC). Utrede hvordan DNA-registeret for vågehval kan benyttes til å 

beregne bestandsstørrelse  

 Utvikle metoder for elektronisk overvåkning av hvalfangsten   

 Åpne for utvidet fangstsesong så snart elektronisk overvåkning kan gjennomføres 
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Tiltak vedrørende sel: 

 Øke fangstkvotene betraktelig for bestandene av grønlandssel. Forvaltning av grønlandssel i 

Østisen må gjennomføres i samarbeid med Russland  

 Iverksette tiltak for å bedre kunnskapen om bestandsstørrelse og bestandsbiologi hos 

klappmyss  

 Utrede metodiske forbedringer for overvåkning av kystsel  

 Regulere bestandstilveksten av kystsel   

 Åpne for at utlendinger kan få adgang til å delta i jakt på kystsel   

 Legge om støtten til selfangstnæringen for å utvikle næringens lønnsomhet  

 Oppmuntre næringen til å etablere fellesprosjekter med russiske selskaper med sikte på økt 

selfangst i Østisen  

 Vurdere behovet for mobile slakterianlegg for sel  

 
Under behandlingen av meldingen i Stortinget 18. mai 2004 fikk regjeringen støtte for alle de 

foreslåtte tiltak.  Stortinget ba regjeringen i tillegg vurdere om Den nordatlantiske 

sjøpattedyrkommisjonen kan gis en aktiv oppgave i fastsettelsen av totalefangstkvoter og om 

snarest råd å øke uttaket av vågehval vesentlig. Videre ba Stortinget regjeringen om å vurdere 

å åpne for forskningsfangst på andre hvalarter og om å legge fram en ny stortingsmelding 

senest høsten 2008. 

 
Kongekrabben 
Det ble i 2002 for første gang åpnet for 

kommersielt fiske etter kongekrabbe i 

Norge. I 2003 ble kvoten i norsk sone 

doblet fra 100.000 til 200.000 dyr, mens 

den ble økt ytterligere 80.000 til 280.000 

dyr i 2004, og er satt til samme nivå i 

2005.   
Foto: Eksportutvalget for fisk 
 

I den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, fastsatte Norge og Russland i 2003 en 

vestgrense for kongekrabbens videre utbredelse. Grensen er satt ved 26° østlig lengde 

(Magerøya). 

 

I august 2004 ble det vedtatt en forskrift om fangst av kongekrabbe vest for 26°Ø. Forskriften 

åpner for fritt fiske og utkastforbud for all kongekrabbe i Norges indre farvann, sjøterritorium 
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og økonomisk sone vest for 26°Ø. Forskriften gir adgang til å fiske etter både hunn-og 

hannkrabber av alle størrelser kongekrabbe og forbud mot å gjenutsette levedyktig 

kongekrabbe i dette området. Fisket er ikke adgangsbegrenset. Dette innebærer at både yrkes- 

og fritidsfiskere kan fiske krabbe. I juni 2005 vedtok Fiskeri- og kystdepartementet å åpne 

opp for deltakelse av fartøy under 7 meter i gruppe I og 6 meter i gruppe II i fisket etter 

kongekrabbe.  

 

Det skal i løpet av 2005 nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå hele regelverket for 

kongekrabbeforvaltningen basert på erfaringene i den kommersielle fangsten. 

 
En best mulig ressurskontroll 
 

En ansvarlig ressursforvaltning og like konkurransevilkår for fiskerinæringen er grunnlaget 

for stabil vekst og forutsigbarhet. Vi ønsker å sikre dette grunnlaget for dagens og fremtidens 

næringsutøvere gjennom en effektiv ressurskontroll.  

 

Departementet opprettet i 2004 en kommisjon med oppdrag å gi anbefalinger til tiltak for å 

komme ulovlig utkast av fisk til livs. Kommisjonen har fremlagt en rekke forslag som vi nå 

arbeider videre med. Et viktig organisasjonsmessig grep som ble tatt umiddelbart var å 

prosjektorganisere et overordnet regionalt ressurskontrollarbeid i Fiskeridirektoratet. Dette 

innebærer at to regioner, Region Troms og Region Møre og Romsdal, nå får ansvaret for 

avgrensede deler av kontrollarbeidet i hver sin del av landet. Den sjøgående ressurskontroll er 

et område med behov for bedre samordning og regionovergripende styring. Dette vil legge til 

rette for en fleksibel og god utnyttelse av de samlede kontrollressurser og kompetanse i 

regionkontorene. Dagens regionstruktur berøres ikke med dette og ansatte skal ikke flyttes, 

men være tilgjengelige i den overordnede prioriteringen.  

 

Det tekniske regelverk for utøvelse av fisket er gjennomgått og forenklet ved at 21 forskrifter 

nå er samlet i én forskrift, som trådte i kraft 1. mai 2005.  
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Kystvakten foretar kontroll. Foto: Ernst Inge Dahl 
Espeland 
 

Norge som fiskerinasjon skal fremstå med 

troverdighet når det gjelder så sentrale målsettinger 

som langsiktig, bærekraftig forvaltning av havets 

levende ressurser. Derfor er vi avhengige å lykkes i 

norske havområder, ovenfor norske fartøy og i 

samarbeidet med andre stater. 

 

 

Under fiskeriforhandlingene i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble man i 2004 

enige om en rekke tiltak for å styrke kontrollen med ressursuttaket i Barentshavet. Tiltakene 

er spesielt rettet mot den uoversiktlige omlasting av fisk til transportfartøy som finner sted i 

dette havområdet. Fra norsk side er tiltakene gjennomført og i kraft. 

 

  
                                  Foto: Kystvakten 

 
 

Videre ble vi etter langvarige forhandlinger med EU i 2004 enige om et felles regelverk for 

vanntrekk.  
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Havbrukspolitikken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2004 ble det for øvrig utlyst havbeitetillatelser for hummer og store kamskjell. 

Saksbehandlingen er delegert til Fiskeridirektoratets regionkontor. De første tillatelsene ble 

tildelt ved årsskiftet. 

 
Markedsarbeid  
Markedsarbeidet har i stor grad vært preget av de pågående safeguard- og dumpingsakene 

med EU.  På grunn av problemene på EU-markedet har det også vært lagt stor vekt på å bedre 

adgangen til markeder utenfor EU, og åpne nye markeder for norsk fiskeri- og 

havbruksnæring. Arbeid med tolliberalisering gjennom den pågående forhandlingsrunden i 

WTO og inngåelse av EFTA-frihandelsavtaler har vært og vil fortsatt være prioriterte 

arbeidsoppgaver i departementet. 

 
Handelsrestriksjoner for norsk oppdrettslaks i EU-markedet 
 
Europakommisjonen innførte fra 6. februar 2005 beskyttelsestiltak mot import av 

oppdrettslaks til EU-markedet. Tiltakene omfattet både minsteimportpris og tollkvote. 

Tiltakene møtte stor motbør blant EUs medlemsland, og Norge og Chile tok saken inn for 

WTOs tvisteløsningsorgan. Den 27. april 2005 avviklet Europakommisjonen derfor 

beskyttelsestiltakene og innførte ensidige midlertidige anti-dumpingavgifter mot norsk laks. 

Norge holder fast ved at det ikke er grunnlag for tiltak i henhold til WTO-regelverket, verken 

for beskyttelsestiltak eller anti-dumpingavgifter.  Det er en liten andel av EUs minst 

konkurransedyktige aktører som står bak kravet om handelsrestriksjoner mot norsk 

laksenæring. Norske myndigheter er derfor beredt til å ta anti-dumpingtiltaket fra 

Kommisjonen inn for WTO. 

Både i 2004 og 2005 har det vært særlig fokus på følgende: 

 Arbeid for å unngå samt begrense effekten av beskyttelses- og 

dumpingtiltak iverksatt av EU med formål å ramme import av norsk 

oppdrettslaks; 

 Forenkling og modernisering av regelverket for å bedre rammevilkårene 

for oppdrett i Norge. 
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Endring av midlertidige antidumping-tiltak mot import av norsk laks til EU 
 
17. juni 2005 ble representanter for norsk laksenæring og Europakommisjonen enige en 
rammeavtale som regulerer eksporten av norsk laks til EU. Det skal forhandles videre om en 
langsiktig løsning basert på rammeavtalen. 
 
Som del av avtalen inngår at den midlertidige antidumpingavgiften erstattes av en minstepris 
på 2,81 Euro pr kg hel fersk laks. Minsteprisen omfatter alle produsenter og eksportører av 
oppdrettslaks i Norge. De reviderte tiltakene trer i kraft ca. 1. juli 2005 og varer frem til 22. 
januar 2006. 
 
Minste importpris av norsk laks inn til EU markedet vil etter dette være på € 2,81 pr. kg. hel 
fisk. 

 

For å ivareta norske interesser har regjeringen i denne saken hatt omfattende kontakt på høyt 

politisk nivå både med Kommisjonen og medlemslandene. Norske utenriksstasjoner i 

medlemslandene har også hatt løpende dialog med myndighetene i vertslandet og redegjort 

for norske synspunkter. Mange medlemsland med arbeidsplasser i foredlingsindustrien er i 

mot innføring av beskyttelsestiltak. Til tross for dette har Kommisjonen iverksatt tiltak. 

Europeiske forbrukere og EUs foredlingsindustri vil også bli skadelidende.  

 

Norske myndigheter har hatt dialog med Europakommisjonen gjennom hele 2004 med sikte 

på å finne akseptable løsninger. Dialogen førte ikke frem til en løsning. Norges holdning har 

hele tiden vært at enhver løsning må være i henhold til våre WTO forpliktelser. 

Laksenæringen har i 15 år måttet leve med handelsrestriksjoner eller trusler om slike 

restriksjoner ved eksport til EU-markedet. Myndighetene har denne gangen vært beredt til å 

bringe de uberettigede antidumpingtiltakene mot norsk laks inn for WTO for å bidra til en 

langsiktig løsning der EU avstår fra å innføre handelspolitiske tiltak. Næringen har kommet 

frem til en ordning med EU Kommisjonen som medfører at det ikke er aktuelt å foreta seg 

noe i WTO sammenheng nå, se egen boks.  

 

I USA-saken står man foran en 5-årlig vurdering (”Sunset review”)av hvorvidt anti-

dumpingtiltakene som ble iverksatt i 1991 skal opprettholdes. Norske myndigheter er av den 

oppfattning at det ikke er grunnlag for å opprettholde disse tiltakene. Som følge av dette, har 

saken vært drøftet på politisk nivå med amerikanske myndigheter med sikte på å finne en 

løsning. Beslutning i saken forventes å bli tatt i desember 2005. 
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Den norske laksenæringen er konkurransedyktig 

og effektiv, og mottar ingen form for statsstøtte. 

Norske myndigheter setter derfor store ressurser 

inn for å unngå handelspolitiske tiltak mot norsk 

laks.  
 

Illustrasjon: Eksportutvalget for fisk 

 

Verdens handelsorganisasjon og EFTA – frihandelsavtaler  
 
Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EFTAs frihandelsavtaler er sentrale virkemidler for å 

sikre fiskeri- og havbruksnæringen gode betingelser i eksporten av fisk og fiskeprodukter i et 

langsiktig perspektiv.Det er ingen tvil om at de pågående WTO-forhandlingene og spesielt 

forhandlingene om markedsadgang for industrivarer, inklusive fisk, og forhandlingene når det 

gjelder innstramming og klargjøring av WTO-regelverket for dumpingtiltak, på sikt vil føre til 

bedre adgang til mange markeder. Forhandlingene er betydelig på etterskudd, men 

ambisjonen er å avslutte forhandlingene i forbindelse med ministermøtet i Hong Kong i 

desember. Fiskeri- og kystdepartementet deltar aktivt i dette arbeidet for å sikre at 

betingelsene for handelen med sjømat kommer best mulig ut av denne runden.  

 

Regionale og bilaterale avtaler styrer stadig mer av verdenshandelen. EFTA-frihandelsavtaler 

er et viktig handelspolitisk instrument for å sikre fiskeri- og havbruksnæringen 

markedsadgang. Fremforhandling av nye frihandelsavtaler har høy prioritet i regjeringen og 

betydelige ressurser legges inn i dette arbeidet. Gjennom EFTA har Norge frihandelsavtaler 

med 14 land.  I tillegg er EFTA i forhandlinger med Egypt, Canada, den sørafrikanske 

tollunionen (SACU), Sør-Korea og Thailand. En avtale med Sør-Korea vil ikke minst være 

viktig for norsk fiskeeksport. Ambisjonen er å avslutte forhandlingene inneværende år.  

 

Videre går regjeringen går inn for at arbeidet med inngåelse av frihandelsavtaler med Japan 

og Kina prioriteres. Det vil også være aktuelt å gå inn i forhandlinger med Russland når 
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landets tiltredelsesforhandlinger i WTO er avsluttet. Avtaler med land som bl.a. India, 

Ukraina og Vietnam vurderes også.  

 
 

Ny lov om akvakultur  
 
Regjeringen sendte 18. mars 2005 Ot. prp. nr. 61 (2004-2005) Om 

lov om akvakultur (akvakulturloven) til Stortinget.  Loven ble 

vedtatt 14. juni og vil ventelig tre i kraft 1. januar 2006. Den nye 

loven vil erstatte oppdrettsloven av 1985 og havbeiteloven av 2000.  

Lovforslaget viderefører sentrale elementer fra disse lovene, men 

moderniserer virkemidlene.   

 

Fokus i loven flyttes fra hvem som eier til hvordan virksomheten 

drives. Et av de sentrale elementene som innføres er fri rett til overføring av tillatelser mellom 

rettssubjekter og mulighet til å pantsette tillatelsene for derigjennom å bedre kapitaltilgangen 

til næringen.  Hensikten bak forslagene er å skape ryddige og forutsigbare rammevilkår, 

samtidig som havbruksnæringen dermed gis mer like rammevilkår som annen industrialisert 

virksomhet.   

 

Akvakulturloven åpner videre for nytt tildelingsregime for laks og ørret der tillatelser kan 

tildeles kvalifiserte søkere gjennom trekning eller budrunde.  Hensikten med det nye regimet 

er å forenkle prosedyrene for tildeling både for næringsaktører og forvaltning, samtidig som 

dette også vil være ressursbesparende.  Ved en kvalifiseringsprosedyre vil siktemålet være å 

finne frem til de aktører som er ”gode nok” til å drive samtidig som næringspolitiske siktemål 

med tildelingene ivaretas.     

 

Det fokuseres videre på forenkling og effektivisering av søknadsbehandlingen ved at det i 

lovforslaget oppstilles krav om samordnet saksbehandling hos involverte sektormyndigheter 

samt mulighet for departementet til å fastsette saksbehandlingsfrister. 

 

Et annet viktig fokusområde i loven er miljø, der det bl.a. stilles ufravikelige krav til 

miljømessig forsvarlig drift fra etablering til avvikling av virksomhetene, krav til 

miljøovervåking, samt mulighet til å kreve sikkerhet for gjennomføring av opprydnings- og 

gjenfangstplikten.  
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Fiskeeksportloven – Eksportutvalget for fisk 
 
Eksportutvalget for fisk (EFF) har hatt en tilknytningsform til Fiskeri- og kystdepartementet 

som ble ansett som uheldig. For å sikre bedre balanse mellom departementets ansvar og 

styringsmuligheter foreslo departementet å omdanne EFF til statlig aksjeselskap. En slik 

omdanning innebærer endringer i fiskeeksportloven og underliggende regelverk. I denne 

forbindelse har departementet samtidig benyttet anledningen til å gjøre enkelte andre grep, 

herunder modernisering og forenkling av ordningen som regulerer adgangen til å bli 

eksportør. Det fastsettes nå at det eneste vilkåret for å bli registrert eksportør er at årsavgiften 

er betalt til EFF. Dermed fjernes de eksisterende vilkårene som man ikke lengre kunne se 

tjente noen hensikt.     

 

 

Det nye selskapet vil sammen med lovendringene, tre i kraft 1. 

september 2005. Virksomheten vil være den samme som før med 

unntak av at forvaltningsoppgavene utover oppgaven med å registrere 

eksportørene, overføres til Fiskeridirektoratet. Overføringen bidrar til å 

fjerne den eksisterende faren for konflikt mellom EFFs ulike roller, 

hvor det på den ene siden er næringens organ og på den andre siden 

har kontrolloppgaver.  

 

 

Registrering av eksportører vil være en summarisk funksjon fri for skjønnsvurderinger, og 

fremstår ikke som en kontrolloppgave i denne sammenheng. Det vil være tollvesenet som 

kontrollerer om den som søker å eksportere faktisk er registrert. Derimot vil oppgaven gi EFF 

den nødvendige oversikt over eksportører som det trenger for å utføre sin jobb.  

 

Generalforsamlingen v/statsråden vil ha noe større valgfrihet ved sammensetningen av styret 

enn det departementet har hatt under den gamle ordningen. De ansatte i EFF vil også ha krav 

på styrerepresentasjon. Departementet vil fratre sin tidligere observatørrolle. EFF vil bli et 

selvstendig rettsubjekt hvor staten trer tilbake og begrenser sin rolle til å ivareta eierinteresser 

i selskapet. I praksis vil det si den mer overordnede og grunnleggende styringen med at 

selskapet drives forsvarlig og i samsvar med de politiske målene og rammevilkårene.  

For å sikre et ryddigere, mer moderne, enklere og helhetligere regelverk for 

akvakulturvirksomheter 
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Det åpnes for turistfiske i merd 
Fiskeri- og kystdepartementet vedtok 31. mai 2005 retningslinjer for godkjenning og drift av 

anlegg som tilbyr fiske i merd, innhegning eller annet avstengt område (”put and take”). Fiske 

i tilrettelagte merder er en spennende forretningsidé som bidrar til et samspill mellom fiskeri 

og turisme. Dette er en ny type virksomhet hvor det har manglet et regelverk som er 

forutsigbart for næringsutøverne og som legger til rette for en positiv næringsutvikling. Det 

skal ikke betales gebyr for behandling av søknader om godkjenning for slik virksomhet denne 

sesongen. Fiskeridirektoratet vil ha ansvaret for koordinering av søknadsbehandlingen. 

 

Retningslinjene skal gjelde for sesongen 2005. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har fått i 

oppdrag å evaluere erfaringene med godkjenning og tilsyn etter disse retningslinjene innen 1. 

desember. Denne evalueringen vil danne grunnlag for fastsettelse av permanente regler for 

slik virksomhet. 

 
Fangstbasert havbruk 
Levendelagring og oppdrett av villfanget marin fisk (”fangstbasert havbruk”) er en ny type 

næringsvirksomhet med muligheter for økt verdiskapning og markedstilpasning, men hvor det 

er sparsomt både med erfaringsgrunnlag og særskilt tilpassede regler.  

 

I oktober 2004 ga derfor Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i 

oppdrag å utarbeide forslag til harmonisert regelverk for slik virksomhet, som kan ivareta 

forholdet både til mattrygghet, kvalitet, fiskehelse,  ressurskontroll og oppdrettsnæringen. 

Dette forslaget er nå til vurdering i Fiskeri- og kystdepartementet. Ved vurderingen vil 

departementet legge vekt på at reglene skal danne hensiktsmessige og forutsigbare 

rammebetingelser for den nye næringsaktiviteten. Det planlegges å sende forslag til 

forskriftsbestemmelser på høring medio 2005, med sikte på at de kan tre i kraft 1.1.2006.  

 
Utviklingen av en frivillig kvalitetsmerkeordning for norske sjømatprodukter  

I St. meld. nr. 19 (2004-2005) om Marin næringsutvikling - Den blå åker, redegjøres det for at 

Fiskeri- og kystdepartementet vil ta initiativ til å etablere en frivillig kvalitetsmerkeordning 

for norske sjømatprodukter. Formålet er å bidra til at næringen får et konkurransefortrinn i 

markedene ved å sikre en differensiert, stabil og høy kvalitet ved norske sjømatprodukter. 

Merkeordningen skal representere en nærmere definert kvalitet vesentlig høyere enn 

minstekravene fastsatt ved offentlige forskifter, hjemlet i Matloven, og skal fortrinnsvis 
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baseres på et fåtall enkle og relevante kvalitetskriterier. Det er en ambisjon at ordningen skal 

utvikles for alle produktgrupper. 

En første milepæl i arbeidet vil være 

å utvikle og innarbeide en kvalitets-

standard for skrei innen lofotfisket 

2006 begynner. Med utgangspunkt i 

Eksportutvalget for fisk sitt nøytrale 

ståsted og på bakgrunn av det 

arbeidet Eksportutvalget allerede 

utfører på området generisk 

markedsføring, har Fiskeri- og 

kystdepartementet gitt 
Foto: Fiskeri- og kystdepartementet, Anne-Berit Herstad 

 

Eksportutvalget for fisk i oppgave å utvikle kvalitetsmerkeordningen. Administrasjon, 

kontroll og sanksjonsbetingelser for bruken av merket må selvfølgelig avklares. Et uavhengig 

sertifiseringsorgan vil ivareta kontrollaspektet av de enkelte produsentene som ønsker å 

benytte merket. 

 

Markeds- og forbrukerinformasjon 
  
I januar 2004 ble det publisert en artikkel i tidsskriftet ”Science” der det ble 

fremsatt påstander om helserisiko ved å spise atlantisk oppdrettslaks.  Konklusjonen ble sterkt 

imøtegått av helse- og matmyndigheter bl.a. i USA og Europa, og nylig har også FAO 

kommet med kritikk av denne artikkelen. Tumultene som artikkelen skapte, har bl.a. resultert 

i et fokus på det som omtales som balansert risikovurdering, som betyr at både negative og 

positive helseeffekter ved næringsmiddelet vurderes (når en risikovurdering gjennomføres). 

 

Artikkelen synligjorde behovet for å få fram nøytral og uavhengig kunnskap om trygg og 

sunn sjømat og å formidle denne informasjonen til forbrukerne på en åpen og troverdig måte. 

Saken tydeliggjorde også behovet for samhandling. 

 

Fiskeri- og kystministeren inviterte derfor lakseproduserende nasjoner til en 

Rundebordskonferanse i Stavanger i juni 2004 for å møte utfordringen. De deltakende 

nasjonene ga sin tilslutning til utfordringene og var enige om behovet for videre samhandling 
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og koordinering. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har fått 

ansvaret for etablering av et nettverk for utveksling av informasjon og dokumentasjon mellom 

myndigheter og forskningsinstitusjoner i de respektive land. 

 

Så langt er Skottland, Irland, Canada, Chile og USA involvert og Island, Færøyene og 

Nederland har også uttrykt ønske om å være med. Nettverket bør styrkes og videreutvikles og 

bør etter hvert inkludere flere land, der i blant også viktige importland. 

 

Canadiske myndigheter har tatt ansvaret for den direkte oppfølgingen av konferansen i 

Stavanger og planlegger nå nytt møte på embetsnivå under AquaNor messen i Trondheim i 

august i år. Videre støtter Fiskeri- og kystdepartementet finansielt en stor ”Seafood and 

Health Conference” i Washington D.C. som amerikanske myndigheter planlegger i desember 

2005. Denne konferansen støttes ut fra intensjonen om gjensidig nytte og faglig utveksling og 

norske forskere (NIFES) deltar i det forberedende arbeidet. Det planlegges også oppfølgende 

møte på ministernivå i tilknytning til denne konferansen. 

 

 

Trygghet og kvalitet ved sjømat 
 

Mattilsynet startet sin virksomhet fra 

årsskiftet 2004. Etablering av ett felles tilsyn 

har medført forenklinger for brukerne. Det er 

i 2004 nedlagt et stort arbeid både internt i 

Mattilsynet og fra de tre matdepartementene 

for at tilsynet skal opptre effektivt. 

Mattilsynet er nå fullt operativt og fokus er 

rettet mot at tilsynspraksis skal være enhetlig 

og helhetlig i hele landet. 

 

 
Foto: Eksportutvalget for fisk 

Matloven trådte i kraft 1. januar 2004. På mattrygghetsområdet vil vi i 2005 og 2006 ha fokus 

på gjennomføring av nytt hygiene- og kontrollregelverk fra EU. Regelverket er basert på 

helkjedetankegang, og vil medføre ytterligere forenkling av det norske regelverket på 
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området. Dette gjelder særlig antall rettsregler en næringsmiddelvirksomhet må forholde seg 

til hva angår krav til hygiene og en klar deling av ansvaret mellom næringsutøvere og 

offentlige myndigheter.  

 

I Stortingsmelding nr. 19 om marin næringsutvikling initierer Fiskeri- og kystdepartementet 

en frivillig kvalitetsmerkeordning for sjømat som skal representere en definert kvalitet som 

skal være vesentlig høyere enn minstekravene fastsatt ved offentlige forskrifter, hjemlet i 

Matloven.  Dette innrettes som en frivillig ordning basert på frivillige og forpliktende 

samarbeidsrelasjoner "fra fjord til bord" i næringen. Formålet med initiativet er å bidra til at 

næringen får et konkurransefortrinn i markedene ved å sikre en differensiert, stabil og høy 

kvalitet ved norske sjømat-produkter.  

 
 
FoU og innovasjon  

 
Foto: Fiskeri- og kystdepartementet Foto: Anne-Berit Herstad

Forskning og utvikling utgjør om lag 35 

prosent av Fiskeri- og kystdepartementets 

totale budsjettramme. Det foregår en 

omfattende næringsrettet forskning og 

forskning inngår også som grunnlag for 

forvaltningens beslutninger i bl.a. 

kvotefastsetting, fiskehelse i oppdrett og 

sjømattrygghet. Samlet er forskningen viktig 

for verdiskapingen på grunnlag av marine 

ressurser. 

 

 Utbyggingen av havbruksstasjonen i Matre nord for Bergen er igangsatt. Når stasjonen 

står ferdig i 2006 vil norsk fiskeriforskning ha et moderne forskningsanlegg av høy 

internasjonal standard. 
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 Satsingen på å etablere torsk som en betydelig oppdrettsart i Norge videreføres, og 

etableringen av en torskeavlsstasjon på Kraknes utenfor Tromsø innebærer at et 

fullskala avlsprogram for torsk vil være i ordinær drift fra 2005. 

 

 Fiskeri- og kystdepartementet forsterker innsatsen på marin bioteknologi. 

Departementet har de to siste årene finansiert etableringen av en marin biobank i 

Tromsø. Banken vil være etablert i løpet av 2005, og departementet vil bidra med 

midler til oppstart av banken. 

 

 Tromsømiljøet er langt framme innenfor marin bioteknologi og marin 

bioprospektering (leting etter utnyttbare molekyler, gener og mekanismer). Fiskeri- og 

kystdepartementet har satt av 2 millioner kroner for å øke innsatsen knyttet til 

kommersialisering av marin bioteknologi.  

 

 Bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er i 

budsjettet for 2005 styrket med 1 million kroner for å øke forskningsinnsatsen knyttet 

til fremmedstoffer i sjømat. 

 

 I 2005-budsjettet er det satt av 1 millioner kroner ekstra til markedsrettet forskning, 

med fokus på innlandsmarkedet. Det er også satt av midler innenfor departementets 

bevilgning til Norges forskningsråd for å styrke satsingen på teknologiutvikling. 

 

 Tilskuddet til Norges Forskningsråd i 2005 er 238 milloner kroner, dvs. en nominell 

økning på 7 mill. kroner i forhold til 2004. 

 



 29

 
 
 
 
Blå grønn matallianse  
 
Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i fellesskap jobbet for 

å realisere potensialet for synergi mellom forskning i marin sektor og forskning i 

landbrukssektoren, herunder eventuelle organisatoriske endringer. Det ble satt ned en 

arbeidsgruppe ledet av administrerende direktør i NHO Finn Bergesen jr. Fiskeri og 

Kystdepartementet mottok innstilling fra Bergesengruppen 1. desember 2004. Etter dette har 

innstillingen vært ute på høring. 

 

Regjeringen har i Stortingsmelding nr 19 - Den blå åker fremmet, forslag om at det skal 

etableres et holdingsselskap for den næringsrettede forskningen. Holdingsselskapet skal 

arbeide for å overta eierinteressene i Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv. 

Holdingsselskapet skal ha hovedkontor Tromsø og datterselskap i Tromsø, Bergen og Ås. Det 

blir opp til selskapets organer å organisere den interne forsknings-aktiviteten. Det nye 

selskapet skal være operativt senest innen 1. januar 2007. Videre er det fremmet forslag om at 

den næringsrettede virksomheten skilles ut fra de instituttene som er forvaltningsorganer 

(Havforskningsinstituttet, NIFES og Veterinærinstituttet), og forvaltningsoppgavene skilles ut 

fra instituttene som er aksjeselskaper. Det settes ned en gruppe som gir konkrete anbefalinger 

om dette skillet.   
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I RNB har regjeringen fulgt opp saken videre: Det foreslås at det opprettes et 

minimumsselskap som skal arbeide videre med å etablere det næringsrettede konsernet. 

Minimumsselskapet skal fremme forslag om organisatorisk og eiermessig struktur og vurdere 

økonomiske og administrative forhold rundt etableringen.  

 

3 Havmiljø og kystkultur 
 

Norge har rettigheter til, og ansvaret for, noen av verdens mest produktive kyst- og 

havområder. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen for å sikre et rent og produktivt hav. 

 

Ny havressurslov  
 
Regjeringen oppnevnte Havressurslovutvalget den 14. mars 2003. Forslaget til ny 

havressurslov ble levert Fiskeri- og kystdepartementet 9.juni 2005.  Havressursloven skal 

være en moderne ressursforvaltnings- og næringslov.  

 

 

Den skal gjelde for utnyttelsen av alle levende 

marine ressurser og tilhørende genetisk 

materiale. I arbeidet legges det vekt på å 

tydeliggjøre internasjonale forpliktelser i 

ressursforvaltningen. Det gjelder bl. a. Norges 

ratifisering av FNs Havrettskonvensjon med 

tillegget om vandrende fiskebestander og  

Biodiversitetskonvensjonen.  

 

Lovens utvidede virkeområde vil blant annet legge til rette for økosystembaserte 

tilnærminger, mens tydeliggjøringen av de internasjonale forpliktelser vil forankre viktige 

prinsipper i ressursforvaltningen direkte i loven. 
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Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet 
 
Regjeringen legger opp til en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet der hensynet til 

miljø, fiskeri, petroleumsvirksomhet og sjøtransport vurderes samlet.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet har fått utarbeidet en utredning om konsekvenser for fiskeri og 

en om skipstrafikk. Arbeidet ble ledet av henholdsvis Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet i 

nært samarbeid med Havforskningsinstituttet. Utredningene ble sendt på en bred offentlig 

høring med høringsfrist 1. november 2004. Før høringsfristens utløp ble det arrangert åpne 

høringsmøter i Vadsø, Hammerfest, Tromsø, Svolvær og Oslo. 

 

En gruppe under ledelse av Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt utarbeider det 

vitenskapelige grunnlaget for miljøkvalitetsmål for Barentshavet. Denne gruppen vil legge 

fram sine resultater sommeren 2005. En arbeidsgruppe på direktoratsnivå der 

Fiskeridirektoratet, Kystdirektoratet og Havforskningsinstituttet var sentrale har utarbeidet 

rapporter om blant annet samlede konsekvenser, arealbruk og forvaltningsmål. Disse 

rapportene var grunnlag for arbeidet på Barentshavkonferansen i Tromsø 24. – 25. mai i år 

med bred deltagelse blant annet fra kommuner, fylkene i nord, organisasjoner og politiske 

partier. Miljøverndepartementet hadde hovedansvaret for konferansen.  

 

Innspillene på denne konferansen samt andre innspill vil sammen med de nevnte rapporter 

danne grunnlaget for det arbeidet som nå settes i gang for å sy sammen den helhetlige 

forvaltningsplanen som forventes ferdig innen første halvår 2006. 

 
Forvaltning av tang og tare 
 
Årlig blir det høstet 140-170.000 tonn stortare fra Rogaland til Sør-Trøndelag til en 

førstehåndsverdi på 23,5 – 28,5 mill. kr. Den totale eksportverdien fra Norge er imidlertid 700 

- 800 mill. kr. per år.  

 

Myndighetene arbeider med en revidering av regelverket rundt forvaltningen av tang og tare. 

Ny nasjonal forskrift ble vedtatt 26. november 2004, og det pågår et arbeid på revidering av 

de regionale forskriftene. Fiskeridirektoratet har sent ut på høring forslag til reviderte 

forskrifter for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med svarfrist 25.mai -05. Hensikten 
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med å revidere de regionale forskriftene er å sikre næringen stabile og forutsigbare 

rammebetingelser.  

 

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold 

Som en del av oppfølgingen av st.meld.nr.42 (2000 – 2001) om biologisk mangfold, 

sektoransvar og samordning ble Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av 

biologisk mangfold etablert i 2003, inkludert opprettelse av en Artsdatabank. Fiskeri og 

kystdepartementet er den største finansiøren til programmet, totalt vil departementet i 2005 ha 

bidratt med 11.3 millioner kr.  

 

Disse midlene er gått til finansiering av den marine delen av programmet som omfatter to 

hovedaktiviteter:  

• Utarbeidelse av en veileder og startpakke til kommunene til kartlegging av biologisk 

mangfold, med fokus på stedfesting av naturtyper. Kartleggingen skal i hovedsak 

kunne utføres av kommunene selv.  

• Utarbeidelse av forslag til program for overvåking av biologisk mangfold for kyst og 

havområdene. Undersøkelsene gjennomføres av fagspesialister etter vitenskapelige 

arbeidsmetoder.  

Korallrev 
 

Korallrev og dyphavsfjell er opphav til et stort 

omfang av liv, og er gjemmested og matfat for 

en rekke arter, inklusive arter som fiskes 

kommersielt. De biologiske karakteristika for 

dyphavsarter har store variasjoner, men mange 

har langt livsløp og lav reproduksjons-  

Foto:Havforskningsinstituttet 
 
rate, og er derfor mer sårbare for beskatning enn andre arter. I tillegg er sannsynligvis mange 

av artene som lever rundt dyphavsfjell og korallrev endemiske, dvs de finnes bare på dette ene 

stedet. Mao dersom slike ressurser forsvinner, så er de tapt for alltid, og vi har kanskje mistet 

verdifullt genmateriale. Sett både i et fiskeripolitisk og miljøpolitisk perspektiv er det derfor 

meget viktig at det ikke gjøres irreversibel skade på disse habitatene.  
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I norske farvann har fiskerimyndighetene sørget for at det er ulovlig å skade korallrev, og vi 

har beskyttet flere særlig verdifulle områder. Men for havområdene utenfor nasjonalstatenes 

økonomiske soner finnes det ingen slike reguleringer.  

 

Derfor fikk norske fiskerimyndigheter i november 2004 den Nordøstatlantiske 

fiskerikommisjon (NEAFC) med på å beskytte en del korallrev og dyphavsfjell i 

internasjonalt farvann i Nordøst-Atlanteren mot tråling. Denne beslutningen er en viktig 

milepæl i arbeidet for å sikre en langsiktig, bærekraftig utnyttelse av marine ressurser både 

nasjonalt og internasjonalt. Norge fremmet også denne saken i FN.   

 
MAREANO 
 
Norge disponerer store sjøareal hvor vi til dels har svært mangelfull kunnskap. Dette gjelder 

særlig for sjøbunnen. Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det derfor bevilget kr. 5 

mill til oppstart av prosjektet MAREANO, et program som har som mål å kartlegge og 

gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø. 

Denne informasjonen vil bli systematisert i en arealdatabase for norske kyst- havområder. 

Programmet er utarbeidet av Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelser og 

Statens Kartverk Sjø, med bidrag fra Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for 

naturforvaltning, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens Forurensningstilsyn og Norsk 

Polarinstitutt. Arbeidet vil bli ledet av Havforskningsinstituttet.  

 

Gjennomføring av MAREANO vil gi en vesentlig 

styrking av det nasjonale marine kunnskaps-

grunnlaget og vår kompetanse innen havmiljø-

kartlegging og forskning. Ved å styrke kunnskaps-

grunnlaget legger man grunnlaget for mer 

bærekraftig forvaltning og effektiv ressurs- og 

arealutnyttelse, og får et bedre grunnlag for å 

vurdere mulighetene for fremtidig næringsutvikling. 

 
Fjordsokkel. © NGU  
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Kystkultur 
 
Fiskeri- og kystdepartementet gir tilskudd til ulike tiltak innen kystkultur. For 2005 er det satt 

av 1,55 mill. kroner til slike tiltak. Formålet med tilskuddet er å medvirke til å bevare 

kulturverdier på land og sjø som er typiske for ulike tidsepoker, områder på kysten og drifts- 

og produksjonsformer i fiskeri- og kystnæringen, for derigjennom blant annet kunne 

dokumentere næringen og kystkulturens utvikling og historie. 

 

I 2004 ble det blant annet gitt tilskudd til: 

 Fiskerimuseenes Nettverksråd,  

 Oppstart av Lindesnes fyrmuseum  

 Prosjektet "En kjede av fyr" i Rogaland 

 Videreføring av dokumentasjonsarbeidene i 

tilknytning til fyrbyggermuseet i Dalsfjord  

 Driftsmidler til fyrmuseumsnettverket Lindesnes fyr, foto: Rolf Dybvik 
 

 

 

 Fyrtårnprisen og Kystens dag 
 

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker økt oppmerksomhet om viktig arbeid som gjøres for å 

fremme Norge som fiskeri- og kystnasjon. For å bidra til dette ble det i 2004 etablert en egen 

pris – ”Fyrtårnprisen”. Prisen består av en statuett med diplom. Statsråden kan i enkelte 

tilfelle også inkludere et pengebeløp i prisen. 

 

Fiskeri- og kystdepartementets Fyrtårnpris kan tildeles person(er) eller organisasjoner som har 

utmerket seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt med sitt arbeid eller 

interesseområde, og som gjort en ekstraordinær innsats for fiskeri- og kystnasjonen Norge.  

 

Fyrtårnprisen for 2004 ble tildelt Kystvakten. Begrunnelsen var at Kystvakten er en 

forutsetning for en effektiv forvaltning av våre marine områder og for en håndheving av så vel 

lover som nasjonale forpliktelser. Kystvakten representerer i mange sammenhenger nasjonens 

ansikt, i møte med aktører fra mange land.   
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I 2005 fikk Fiskeri- og kystdepartementet tilsendt et stort antall forslag til kandidater for 

Fyrtårnprisen fra privatpersoner og organisasjoner rundt om i landet. Fyrtårnprisen for 2005 

ble tildelt Forbundet KYSTEN på Kystens dag. Begrunnelsen var forbundets arbeid for 

fartøyvern og for å fremme kystkulturen. I tillegg til prisen ble det overrakt en pengegave som 

øremerkes prosjektet Kystled, et spennende tilbud til miljøvennlig ikke-motorisert friluftsliv 

langs kysten. 

 

Fiskeri- og kystdepartementet var med å arrangere Kystens dag for første gang den 9. juni 

2005. Målet med dagen og alle arrangementene rundt omkring i landet er å sette positivt fokus 

på kysten, fiskeri- og havbruksnæringen, sjøtransporten, norsk sjømat og hele den norske 

kystkulturen. Arrangementet i som gikk av stabelen i blant annet Oslo, Bergen, Tromsø, og 

flere andre steder i 2005 er tenkt som en start på en årlig markering av den moderne 

fiskerinæringen og kystens betydning for verdiskapingen i Norge.  

 

 

4 Sikker ferdsel langs kysten 
 

Et godt utbygd og effektivt transportnett er av vesentlig betydning for næringslivets 

konkurranseevne, verdiskaping og sysselsetting. Hovedtyngden av befolkningen og 

næringslivet er lokalisert 

nær kysten, og sjøtransporten har stor betydning i det norske transportsystemet. 

 

Sjøsikkerhet og oljevernberedskap er viktige elementer i Regjeringens samlede arbeid med å 

tilrettelegge for sjøtransport som en moderne, effektiv og miljøvennlig transportform. 

 

En god ivaretakelse av sikkerheten til sjøs er avhengig av at en rekke tiltak fungerer i 

sammenheng. Den 1. januar 2003 overtok Fiskeri- og kystdepartementet det overordnede 

ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Dermed ble ansvaret for forvaltningen 

av marine ressurser, sjøtransport, sjøsikkerhet i farledene og ansvaret for statens 

oljevernberedskap samlet i ett departement. Overføringen av den statlige oljevernberedskapen 

til Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket betyr at det nå er en etat – Kystverket – som 

har ansvaret for situasjoner hvor et fartøy kan utgjøre fare for akutt forurensning. 
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Økt sjøtransport, bl.a. av olje som følge av en betydelig økning i oljeutvinningen i Nordvest-

Russland er en ny utfordring innen sjøsikkerhet og beredskap. Regjeringen har allerede 

iverksatt og har under utarbeidelse flere tiltak som vil bedre sikkerheten og beredskapen til 

sjøs. 

St.meld. om sjøsikkerhet og oljevern 

 

 

21. januar 2005 la regjeringen fram en 

Stortingsmelding om sjøsikkerhet og 

oljevernberedskap. 

 

I forbindelse med meldingen ble det 

utarbeidet en risikoanalyse av 

sjøtransport langs kysten fram mot 2015 

av Det norske Veritas og Norconsult. 

Risikoanalysen sammenligner situasjonen 

i dag og situasjonen frem mot 2015 som 

følge av den forventede utviklingen i 

skipstrafikken.   

 

På bakgrunn av analysene og tilbakemeldingen fra våre etater kan det trekkes to konklusjoner:  

1) Ut fra dagens trafikk er det en god sikkerhet. Vi har gjennomført en rekke tiltak som 

bidrar til dette. 

 Forebyggende sjøsikkerhet 

 OljevernberedskapRisikoen kommer til å øke frem mot 2015 dersom 

ytterligere tiltak ikke settes inn.  

 

Regjeringen har derfor i meldingen varslet en rekke tiltak både innen forebyggende 

sjøsikkerhet og oljevernberedskap.  
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Stortinget behandlet meldingen 19. mai 2005. Stortingets flertall sluttet seg til hovedpunktene 

i meldingen. Tiltakene som varsles i meldingen vil gjøre oss rustet til å møte kommende 

utfordringer innen sjøsikkerhet og oljevernberedskap.  

Iverksatte tiltak - forebyggende sjøsikkerhet 
 

 Territorialfarvannet er utvidet fra 4 til 12 nautiske mil 

 Det er etablert påbudte seilingsleder utenfor kysten av Finnmark – så langt ut mot den 

nye territorialgrensen som praktisk mulig 

 Et system for mottak av AIS-signaler (Automatisk identifikasjonssystem) fra skip er 

bygget ut langs hele kysten 

 Trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø er under etablering 

 Vi har et tett og velfungerende samarbeid med Forsvaret for best mulig å kunne 

benytte både sivile og militære ressurser  

 Det er etablert et tettere samarbeid med Russland om sjøsikkerhet i nordlige farvann. 

Målet er blant annet å etablere et felles meldings- og informasjonssystem som blant 

annet vil baseres på utveksling av AIS-data mellom norske og russiske myndigheter  

 

 

Iverksatte tiltak - oljevernberedskapen 
 

 10 nye statlige mellomdepoter med oljevernutstyr 

 Statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge 

 Nødlosseberedskap for lastolje i Finnmark, om bord på Kystverkets slepefartøy 

 Kystverkets nødhavnplaner og - prosedyrer er revidert og oppdatert i henhold til IMOs 

retningslinjer 

 Samarbeidet med Russland – både utvikling av beredskapsplaner og felles øvelser 

 

 

Trafikksentral for Nord-Norge  

 
Foto: Ingunn H. Teigland og Kystverket 

Kystverket har i dag 4 trafikksentraler i Sør-Norge som 

fører kontroll med og gir veiledning til skipstrafikken i 

risikoutsatte farvann. Kvitsøy trafikksentral i Rogaland 

ble satt i operativ drift fra 1. januar 2003.  
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Arbeidet med trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø er i rute. Fram til trafikksentralen 

settes i operativ drift, vil overvåkning av skipstrafikken utenfor Nord-Norge ivaretas ved 

utnyttelse av Kystverkets ressurser, blant annet Fedje trafikksentral og et godt samarbeid med 

Forsvaret. Sentralen i Vardø settes i operativ drift i 2007. 

Sjøtransporten i nordområdene har hatt en kraftig vekst de siste årene, og den forventes å 

fortsette veksten fremover. Mye av veksten skyldes økt utskiping av olje fra Nordvest-

Russland, og økning i cruisetrafikken i havområdene rundt Svalbard. Det er etablert et tettere 

samarbeid med Russland om sjøsikkerhet og oljevernberedskap i nordområdene. Samarbeidet 

omhandler blant annet etablering av Barents VTMIS (Vessel Traffic Management and 

Information System), hvor trafikksentralen i Vardø vil stå helt sentralt. Arbeidet skal 

fundamenteres i en felles russisk-norsk MoU. Det russisk-norske samarbeidet omfatter også 

tiltak for bedret oljevernberedskap i Barentshavet. 

Slepebåtberedskapen i Nord-Norge 
 
Slepebåtberedskapen i Nord-Norge er styrket. I vinterhalvåret er det 3 fartøyer og i 

sommerhalvåret er det 2 fartøyer. Beredskapen er differensiert pga værforhold, erfaring og 

etablerte overvåkings- og rapporteringsrutiner. 

 

For 2006 vil beredskapen bli vurdert på nytt i lys av petroleumsaktiviteten i Barentshavet, 

aktiviteten på Melkøya /Snøhvit og mulig omlasting i Bøkfjorden. En mulig avtale med 

Fiskebåtredernes forbund om slepebåtberedskap er til vurdering i Fiskeri- og 

kystdepartementet.  
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Oppgradering av oljevernutstyret 

 
De statlige depotene er spredd langs hele kysten for å få best mulig dekning. 10 nye statlige 

mellomdepoter med oljevernutstyr er opprettet. 
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5 Havnesaker 
 

Transport er en vesentlig kostnadsfaktor for norsk industri og næringsliv, og er følgelig av 

betydning for konkurranseevne, verdiskapning og sysselsetting. Det er derfor viktig å få 

etablert effektive og rimelige transport- og logistikkløsninger til markedene.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for infrastrukturen for sjøtransport og 

havnestruktur. Regjeringen vil legge til rette for at sjøtransporten kan øke sine 

markedsandeler, spesielt innen godstransporten, både av hensyn til kostnader og miljø, og for 

å lette kapasitetsproblemer i vegsystemet. Dette er helt i tråd med EUs prioriteringer for å løse 

transportutfordringene i Europa. Norge deltar derfor også aktivt i internasjonale prosesser for 

å fremme sjøtransporten, både gjennom EU og IMO (FNs sjøfartsorganisasjon). Det er i 

denne sammenheng naturlig å trekke frem Norges finansielle deltagelse i ”Marco Polo” 

programmet og engasjement i utviklingen av ”Motorways of the Sea”. 

 

Havnene er viktige sentra, utgangspunkt for maritim virksomhet og avgjørende bindeledd 

mellom sjøverts og landverts person- og godstransport. Regjeringen vil gjennom arbeidet med 

Nasjonal transportplan legge til rette for at havnene kan utvikles til effektive knutepunkter i 

transportkorridorene. Havnene er en naturlig del av det samlede transportnettverket i Norge, 

og disse må utvikles i et samarbeid mellom private aktører og lokale, regionale og statlige 

myndigheter.  

 

Nasjonal transportplan 2006-2015  

Det sentrale målet for transportpolitikken er at brukerne blir tilbudt et mest mulig rasjonelt og 

effektivt transportsystem. Fokusering på kombinerte løsninger for transporter som et ledd i å 

redusere næringslivets transportkostnader, betyr at investeringer i transport-infrastruktur må 

koordineres mellom transportformene.  Det er videre avgjørende at havnene utvikles til 

effektive omlastningsterminaler slik at sjøtransport og landtransport kan virke sammen på en 

slagkraftig måte. Nasjonal transportplan er det helt sentrale ”verktøyet” for å lykkes med 

denne målsettingen.  
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Nasjonal transportplan 2006-2015 ble lagt fram i mars 2004, og utkast til de etatsvise 

handlingsprogrammene for planperioden har vært ute på høring. Handlings-programmene blir 

endelig fastsatt innen 1. oktober 2005.  

 

Sikkerhet og terrorberedskap i havnene 

 
Foto: Drammen havn 

ISPS-koden danner den internasjonale rammen for å 

avdekke og avskrekke terrorhandlinger rettet mot skip 

og havneanlegg. Regleverket trådte i kraft 1. juli 2004, 

og har ført til betydelige investeringsbehov i norske 

havner. Norge er imidlertid helt avhengig av handel med 

utlandet, og vi er avhengige av at varene kommer fram 

til rett tid og med rett kvalitet. Dersom norske havner 

ikke innretter seg i tråd med vedtatte sikkerhetsregler, 

vil det ikke kunne tilbys tilstrekkelig gode 

sjøtransporttjenester til og fra Norge. 

ISPS-koden vil bidra til økt sikkerhet i havnene, og kan således brukes aktivt i 

markedsføringen av maritime transportløsninger. I overkant av 500 norske havneanlegg har 

nå godkjent planverk i henhold til bestemmelsen i regelverket.  

 

Endringer i havne- og farvannsloven  

Arbeidet knyttet til en revisjon av havne- og farvannsloven har startet. Både en ny 

havnestruktur og virkemidlene rettet mot denne strukturen, må knyttes til det juridiske 

rammeverket på sektoren. Det er naturlig at flere av virkemidlene som kan være aktuelle for 

fremtidige knutepunktshavner, forankres i en ny havne- og farvannslov. Det legges opp til at 

et utkast til ny lov sendes på høring sommeren 2005. 
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6 En brukerorientert offentlig sektor  
 
Samarbeidsregjeringen har et ambisiøst program for modernisering, effektivisering og 

forenkling i offentlig sektor. Det er gjort en betydelig innsats med å rette oppmerksomhet mot 

hvordan vi kan bidra til en lettere hverdag for de næringsdrivende i marin sektor - for 

fiskerne, oppdretterne og utøverne av sjøtransporten. 

 

Statusrapport for moderniseringsarbeidet 
 
Fiskeri- og kystministeren presenterte i august 2004 en 

statusrapport for arbeidet med modernisering og en mer 

brukerorientert, serviceinnstilt fiskeri- og 

kystforvaltning. Ambisjonen er at forvaltningen skal 

løse oppgavene med smartere og mindre 

ressurskrevende løsninger. 

 

6 gylne løfter  
 
I forbindelse med at fiskeri- og kystministeren 

presenterte statusrapporten i august 2004 la han frem 

ytterligere 6 tiltak for å bidra til en enklere hverdag for 

næringsutøverne.   

1. Arbeidet med å redusere antallet forskrifter fortsetter. (bl.a. vil 21 forskrifter bli erstattet 

med 1 i løpet av høsten ) 

2. Køene skal avvikles innen 1.1.2005.  

 Alle saker skal behandles innen 3 måneder 

 Det må ligge helt spesielle årsaker til grunn dersom denne fristen skal kunne oversittes

3. Enklere språk i vår kommunikasjon med brukerne 

4. Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning 

5. Ytterligere desentralisering 

6. Det skal gjennomføres brukerundersøkelser 
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Oversettelse til samisk 

I forbindelse med fokuseringen på statlige etaters bruk av samisk språk, vil Fiskeri- og 

kystdepartementet i løpet av 2005 få oversatt følgende lover på fiskeriområdet til nordsamisk; 

 

• Lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven) 

• Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 

• Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskeloven) 

 

Den nye akvakulturloven vil også bli oversatt til nordsamisk.  
Regelverksforenkling 
 
Arbeidet med regelverksforenkling og harmonisering av regelverk er en kontinuerlig 

prosess med høy prioritet i Fiskeri- og kystdepartementet.  

Gjennomførte regelverksforenklinger i 2004 og 2005: 
• Ny akvakulturlov 

o I loven videreføres sentrale elementer fra oppdrettsloven fra 1985 og havbeiteloven 

fra 2000, og virkemidlene moderniseres for en fremtidsrettet akvakulturnæring. 

Vedtatt 14. juni 2005. 

• Nytt regelverk for havbrukssektoren. 

o 14 forskrifter ble erstattet med tre nye forskrifter for akvakulturvirksomheter i 

desember 2004. Tildelings-, endrings- og opphørsbestemmelsene er samlet i 2 nye 

forskrifter. 

o Det er innført et nytt system for produksjonsavgrensning basert på maksimal tillatt 

biomasse (MTB) til erstatning for det gamle systemet basert på beregnet merdvolum i 

kubikkmeter. En normalkonsesjon (før avgrenset til 12.000 m3) er nå avgrenset til 780 

tonn stående biomasse (MTB). Forskriftene inneholder omfattende krav til 

mljøovervåking, fiskevelferd, faglige kvalifikasjoner om tiltak for å redusere 

rømming, beredskaps- og driftsplaner 

o Konkursforskriften under oppdrettsloven er revidert. Samtlige konsesjoner i medhold 

av oppdrettsloven og havbeiteloven kan nå retildeles ved konkurs. Fiskeridirektoratets 

regionkontorer fikk delegert myndighet, for å forenkle, effektivisere og bedre 

kvalitetssikringen opp mot næringsutøverne. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2005. 

o I 2004 ble terskelen for når det må innhentes tillatelse fra myndighetene ved erverv av 

konsesjoner til matfiskoppdrett av laks og ørret senket. Formålet bak 

forskriftsendringen er å gi næringsutøverne mer fleksibilitet i valg av eierstruktur. 

• Basisforskrift om utøving av fiske i sjøen.  
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o Én basisforskrift om utøving av fisket i sjøen erstattet 22 forskrifter.  

• Samlekvoter for hele kystflåten under 15 meter 

• Fartøykvoter for flåten mellom 15 - 28 meter 

• Grensen på 20.35 meter ble fjernet i deltakerforskriftene for makrell og nordsjøsild. 

• Det nye Mattilsynet 

o 13 lover er samlet til én ny lov, matloven. 

o Flere hundre forskrifter gjennomgått med sikte på forenkling . 
 
 
Elektronisk forvaltning og enklere kommunikasjon 
 

Både Fiskeridirektoratet og Kystverket har forbedret sine Internettsider slik at informasjonen 

presenteres på oversiktelig og lettfattelig måte.  

 

• Kystverket har etablert nye løsninger på sine internettsider som skal gjøre 

www.kystverket.no til et foretrukket sted for informasjon og et praktisk hjelpemiddel i 

det daglige arbeidet. På sidene etableres det et system for effektiv bestilling av los og 

et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem som skal gi Kystverket oversikt over 

ca. 20 000 installasjoner i farleiene og et webbasert kartsystem og koblinger til et AIS 

system (automatisk identifikasjonssystem) for skip. I løpet av 2005 etablerer 

Kystverket også et elektronisk saksbehandlersystem.  

 



 45

• Fiskeridirektoratet har også etablert nye løsninger på sine internettsider. 

www.fiskeridir.no skal gi oversiktelig og lettfattet informasjon til brukerne. I 2005 

lanserte direktoratet en ny beredskapsportal. Portalen skal hjelpe næringsaktører 

(spesielt oppdrettere) og kystbefolkningen med krisehåndtering i kystsonen. Flere 

søknadsskjema er lagt ut  

 
 
Avvikle behandlingskøene 
Kystdirektoratet, Fiskeridirektoratet og avdelingene i Fiskeri- og kystdepartementet 

rapporterer månedlig til administrasjonen i Fiskeri- og kystdepartementet om oppfølgingen av 

de seks løftene. Rapporteringsrutinene begynte i desember 2004 og har bidratt til at arbeidet 

med modernisering er blitt mer oversiktlig og forpliktende for de impliserte partene.  

 

Når det gjelder saksbehandling har rapporteringene vist en betydelig framgang i arbeidet med 

å avvikle saksbehandlingskøer. Per april 2005 har Kystverket og Fiskeridirektoratet svært få 

saker som gjelder enkeltvedtak, enkeltpersoner eller næringsdrivende som er eldre enn tre 

måneder. 

 
Brukerundersøkelser 
Våren 2005 gjennomførte MMI en omfattende spørreundersøkelse av Fiskeridirektoratet og 

Fiskeri- og kystdepartementets brukere. Totalt 750 brukere intervjues per telefon. Det er gjort 

uttrekk av respondenter fra Merkeregisteret, Havbruksregisteret og Kjøperregisteret som 

Fiskeridirektoratet administrerer. 

 
Nytt produksjonsselskap, SECORA opprettet 

 
Foto: Kystverket 

Det nye produksjonsselskapet SECORA ble opprettet 3. 

januar 2005. Med den nye modellen konkurranseutsettes 

og effektiviseres oppdragene knyttet til 

fiskerihavneutbygging og farledstiltak, og opprettelsen er 

i så måte et ledd i vårt arbeid med modernisering og 

effektivisering. 

SECORA eies av Fiskeri- og kystdepartementet og skal konkurrere med private tilbydere. 

Staten ved Kystverket er en viktig bestiller av oppdrag, men både bedrifter og kommuner vil 

også være potensielle nye oppdragsgivere.  




