Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
Vei 309 6
9171 LONGYEARBYEN

Deres ref

Vår ref

Dato

18/00235-20

21/1126-2

24. mars 2021

Høringssvar - Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for
ny kai og bygninger for fiskemottak / krabbemottak i Barentsburg
Vi viser til forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram av 8. februar 2021 med frist for
tilbakemelding 9. april 2021.
Av høringsbrevet fremgår følgende:
Tiltaket krever også tillatelse fra Miljødirektoratet for import av fremmede arter (snøkrabbe og
kongekrabbe), jfr. svalbardmiljøloven § 27. Etter Sysselmannens vurdering kan det også
være behov for tillatelser fra andre myndigheter ifm. innføring, landing og foredling av fisk og
krabbe på Svalbard. For å sikre at konsekvensutredningen blir dekkende for å kunne vurdere
tiltaket, ber Sysselmannen høringsinstansene om å gi tydelige tilbakemeldinger på regelverk
og ulike sektormyndigheters kompetanse som er aktuell i forbindelse med det meldte tiltaket.
Sysselmannen ber videre høringspartene vurdere hvilke tema og mulige virkninger som bør
vurderes i konsekvensutredningene av prosjektet.
Viktige rammeverk er lagt til grunn ved at både matloven og havressursloven er gjort
gjeldende på Svalbard. Disse vil ivareta hensyn knyttet til blant annet mattrygghet og
ressurskontroll. Hva gjelder ressurskontrollen vil vi særlig peke på forskrift av 6. mai 2014 nr.
607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), som ble gjort gjeldende på Svalbard
med virkning fra 1. september 2018. Forskriften stiller en rekke krav om registering av
opplysninger om fangst som landes til alle som leverer, mottar og kjøper fisk. Dette
regelverket vil også gjelde ved eventuell landing av fangst i Barentsburg. Norges Råfisklag
og Norges Sildesalgslag er gjennom landingsforskriften gitt ansvaret for ressurskontrollen på
Svalbard for henholdsvis hvitfiskfangster og pelagiske fangster.
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Nærings- og fiskeridepartementet ser for øvrig at snøkrabbe i høringsbrevet omtales som en
fremmed art. I denne sammenheng viser vi til Havforskningsinstituttets vurderinger av
bestanden, som viser at all tilgjengelig kunnskap tilsier at snøkrabben har en naturlig
utbredelse til Barentshavet. Det betyr at den ikke kan kategoriseres som en fremmed art i
dette området.

Med hilsen

Guri Mæle Breigutu
fung. avdelingsdirektør
Ingrid Vikanes
fagdirektør
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