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Sysselmannen På Svalbard
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Postboks 633
9171 LONGYEARBYEN

Dato: 17.03.2021

Svalbard - Høringssvar - Forslag til utredningsprogram for
konsekvensutredning for ny kai og bygninger for fiskemottak /
krabbemottak i Barentsburg
Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev om ovennevnte datert 08.02.2021.
Fiskeridirektoratet region Nord har ikke innvendinger til endringene som
varsles, men legger til grunn at:



Hensynet til marint miljø og ressursgrunnlag blir ivaretatt.
Det gis føringer gjennom planen for ivaretakelse av marine ressurser
og marint miljø ved mudring, dumping og utfylling i sjø

Vi redegjør for aktuelle regelverk og sektormyndigheters kompetanse når det
gjelder landing av fisk og skalldyr i siste kapittel av brevet.

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et
særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.
Fiskeriinteresser
Fiskeridirektoratet region Nord har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og
ressursområder for fiskeriinteressene) i Troms og Finnmark. En slik kartlegging er
ikke gjort på Svalbard.
Sporing av fiskefartøy viser lite aktivitet fra fiskefartøy i Grønfjorden.
Marint miljø og ressursgrunnlag
Det er ingen registreringer av ressursområder (gyteområder/-felt, oppvekst/beiteområder etc.) i nærhet til planområdet. Vi er ikke kjent med andre spesielle
forhold knyttet til marint biologisk mangfold i området. For ivaretakelse av marine
ressurser og marint miljø forutsetter vi likevel at det gjennom bestemmelser og
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retningslinjer gis føringer om avbøtende tiltak for å redusere miljøpåvirkningen på
marine ressurser og miljø.
Mudring, dumping og utfylling i sjø
Det må utvises særlig aktsomhet ved mudring i forurensede sedimenter. Forurensede
masser skal alltid deponeres på godkjent mottak for slike masser. Vi legger til grunn
at det ved mudring, dumping og utfylling gjøres relevante avbøtende tiltak for å
redusere spredning av partikler. Arbeidene må primært skje på høsten og tidlig
vinter. Dette fordi det er den perioden av året det marine livet i strandsonen ligger
mest i ro. Det må tas spesielle hensyn til gyteperiode dersom det er gytefelt for fisk i
nærhet til tiltaksområder. Det bør gjennomføres avbøtende tiltak for å begrense
spredning av plastsøppel ved utfylling i sjø.
Regelverk og ulike sektormyndigheters kompetanse
Sysselmannen ber høringsetatene om å gi tydelige tilbakemeldinger på regelverk og ulike
sektormyndigheters kompetanse som er aktuell i forbindelse med det meldte tiltaket, fordi det
etter Sysselmannens vurdering kan være behov for tillatelser fra andre myndigheter ifm.
innføring, landing og foredling av fisk og krabbe på Svalbard.
I henhold til havressursloven § 4 andre ledd kan det bestemmes at hele eller deler av
loven skal gjelde på norsk landterritorium på Svalbard. I praksis innebærer det at
aktuelle forskrifter som skal gjøres gjeldende positivt må angi Svalbard som
virkeområde. Foreløpig er det kun forskrift om landings- og sluttsedler som er gjort
gjeldende på Svalbard, jf § 2 andre ledd. Denne endringen ble gjort 1. september
2018.
Normalt ville det blitt stilt krav om at en kjøper av fisk måtte vært registrert i vårt
kjøperregister, jf forskrift om registrering som kjøper av fangst, men denne
forskriften er ikke gjort gjeldende på Svalbard. Videre ville en kjøper av fisk normalt
måtte godkjennes av et fiskesalgslag, men forskrift om førstehandsomsetning av
viltlevande marine ressursar er ikke gjort gjeldende.
Det er pågående prosesser som vil kunne medføre at forskrifter med hjemmel i de
aktuelle lovene kan gjøres gjeldende på Svalbard.
Landingsforskriften oppstiller en rekke krav for å sikre en korrekt registrering av
ressursuttaket (ikke uttømmende opplisting):
-

-

All fisk skal veies på art fortløpende ved landing, jf § 5.
Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk, jf § 6
Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført fylle ut en landingsseddel
med landingsopplysninger fastsatt i § 9, § 10 og § 11, jf § 8.
Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som
lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at
opplysningene er korrekte, jf § 8
Landingssedler skal undertegnes elektronisk ved bruk av elektronisk signatur,
jf § 8a.
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-

Mottaker skal umiddelbart etter undertegning overføre seddelen til salgslaget,
jf § 14
Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av
fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder, jf § 16
All fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem
til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet, jf § 17.

Kravet om at førstehåndsomsetning av fisk skal skje via et fiskesalgslag er foreløpig
ikke gjort gjeldende på Svalbard, men i henhold til landingsforskriften skal landet
fangst registreres på en landingsseddel (se strekpunkter over) og det er Norges
Råfisklag som har fått ansvar for å følge opp eventuelle mottaksanlegg på Svalbard og
føring av landingsseddel. Hvorvidt mottaker ønsker å omsette fangsten via Norges
Råfisklag er opp til mottaker.
Fiskeridirektoratet har hjemmel til å føre kontroll etter havressursloven §§ 44-46,
herunder føre kontroll ved mottak av fisk mv.
Norges Råfisklag skal føre kontroll med at reglene i landingsforskriften overholdes,
samt motta alle landingssedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene, og
opplysninger som følger av deres behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Med hilsen
Otto Andreassen
seksjonssjef
Audun Århus
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
Mottakerliste:
Sysselmannen På Svalbard
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