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Innhold

• Dagens regelverk

• Hva dagens regelverk i praksis innebærer for fisker

• Utfordringer

• De foreslåtte innveiings- og mottakssystemer

• Hva er viktig for fiskeren

• Forventninger til den videre prosessen



Dagens regelverk

• Forskrift om landings- og sluttseddel

• § 5 – veieplikt – all fisk skal veies fortløpende ved landing

• § 6 – krav til vekt – den som lander skal ha umiddelbar tilgang til 
vekten

• § 8 – utfylling av seddel – fylles ut umiddelbart etter landing er fullført

• § 11 – opplysninger om landingen – vektavlesing og nøyaktig kvantum

• § 17 – adskillelse merking og lagring – all fangst skal holdes adskilt 
frem til veiing er avsluttet og seddel er skrevet

• § 19 – ansvarlighet og korreksjon – den som lander og mottaker er 
ansvarlig for at seddel er korrekt utfylt med riktige opplysninger



Dagens mottakssituasjon i praksis –
fiskerens perspektiv
• I vintersesongen

• Utfordringer knyttet til stort mageinnhold gjør at fisker/kjøper 
gjerne ønsker sløyd fangst på seddel 

• Fisker kommer gjerne på land med rund fangst 

• Hver fangst må gjennom hele mottaksapparatet/sløying, adskilt, 
før fisker kan skrive seddel og forlate – KØ 

• Manuelle system for registrering på landsiden

• Fisker er ansvarlig for å følge innveiing – utfordrende i praksis



Forslag til nye mottakssystem

• Fangst som leveres rund veies, og det kan straks skrives seddel 
der stort mageinnhold er «regnet bort»
• Vil effektivisere mottakssituasjon, mindre tid i kai, mer tid til fiske

• Foreslås å erstatte manuelle registreringssystem på land med 
automatiserte løsninger
• Vil fjerne fare for utilsiktede registreringsfeil

• En kontrollutfordring?
• Man vil seddelføre et kvantum beregnet ved bruk av gårdagens 

omregningsfaktor

• Fangster sammenblandes i forbindelse med innveiing



Hva er viktig for fiskeren

• Fiskeren ønsker gjerne et effektivt mottakssystem

• Fiskers plikter i forbindelse med landing må enkelt kunne 
oppfylles – uansett hvilke regelverk som skal gjelde

• I et system som foreslått – må fisker kvoteavregnes for beregnet 
sløyd vekt x offisiell omregningsfaktor – fisker må altså ikke 
kvoteavregnes for det mageinnhold kjøper ikke vil betale for – da 
har man bare flyttet regningen til fisker

• Det må være avklart at et system som foreslått ikke får 
konsekvenser for beregning av tillatt uttak (TAC)



Videre prosess

• Arbeidsgruppens rapport spilles over til departementet

• Høringssak?

• Norges Fiskarlag må vurdere med kritisk blikk det system som 
foreslås
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