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SVAR - BARENTSBURG - NY KAI OG BYGNINGER FOR FISKEMOTTAK /
KRABBEMOTTAK - HØRING AV
FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING
Det vises til høringsbrev datert 8.2.2021.
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
6. mai 2014 nr. 607 om landings - og sluttseddel (landingsforskriften) som er gjort gjeldende for
Svalbard, jf. § 2, som lyder:
«Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett
hvor de befinner seg og fra utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium
og indre farvann og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges
økonomiske sone § 1 og § 5.
Forskriften gjelder også på landterritoriet på Svalbard.
Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer,
transporterer, omlaster, leverer og produserer fisk. Forskriften gjelder også for
salgslagene. For landinger på Svalbard vil ansvarlig salgslag være Norges Råfisklag for
hvitfisk og Norges Sildesalgslag for pelagisk fangst.»
Landingsforskriften stiller en rekke krav til alle som lander, mottar og kjøper fisk. Disse kravene
gjelder også for ev. fiskekjøpere samt restauranter/spisesteder (og detaljister) som ønsker å kjøpe
fisk direkte fra fisker på Svalbard. Det vises bl. a. til §§ 5,6,8 og 16 som setter krav til veiing av
fisk ved landing, krav til vektene som benyttes samt krav til utfylling av landings-/sluttseddel og
føring av journal. Ettersom det pr. dato ikke eksisterer fiskemottak på Svalbard, har Norges
Råfisklag etter oppdrag fra Nærings - og fiskeridepartementet laget en ordning der restauranter
og spisesteder skal registrere mottatte fangster iht. landingsforskriften.
Normalt ville det blitt stilt krav om at en kjøper av fisk måtte vært registrert i vårt kjøperregister,
jf. Forskrift 26. november 2010 nr. 1475 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 21. desember 2013 nr.1665 er ikke gjort gjeldende for Svalbard.
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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 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.
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