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Svar på søknad om dispensasjon fra veiekravet i landingsforskriften for
opptak og føring av låssatt sei
Fiskeridirektoratet viser til søknad mottatt 4. juli 2022 om dispensasjon fra veieplikten i
forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) for opptak og
føring av låssatt sei.
Det fremgår av landingsforskriften § 5 første ledd sammenholdt med § 3 annet ledd at
all fisk skal veies på egnet vekt fortløpende ved opptak fra lås. Dersom «særlige» tilfeller
foreligger kan Fiskeridirektoratet med hjemmel i landingsforskriften § 5 femte ledd
dispensere fra dette kravet.
Dere søker om dispensasjon fra veieplikten på vegne av mindre seinotbåter som planlegger å
sette sei i lås. Dispensasjonen vil benyttes for de tilfeller de aktuelle fiskefartøyene ikke kan føre
fangsten selv til mottaker. Den låssatte seien er ifølge søknaden aktuell både til bulkføring
(rund) direkte til mottaksanlegg, og føring levende til kjøper for videre levendelagring. Det vises
til tilsvarende søknad innvilget for 2021 (WebSak 21/12712).
Sett opp mot at det er tale om små fangster fra mindre fiskefartøy, samt at vi har en lignende
ordning for pelagisk fisk, gis det en tidsbegrenset dispensasjon fra veieplikten i
landingsforskriften også for 2022 for de tilfeller de aktuelle fiskefartøyene ikke kan føre
fangsten selv.
Det innvilges dispensasjon fra veieplikten ved opptak av låssatt sei tom 31. desember 2022 på
følgende vilkår:





Norges Råfisklag administrerer dispensasjonsordningen. Det skal holdes fortløpende
oversikt over deltakende fiske- og føringsfartøy.
Føringsfartøy engasjeres av kjøper i samråd med Norges Råfisklag.
Norges Råfisklag utarbeider opptaksliste for den aktuelle føringsoperasjonen.
Opptakslisten sendes til FMC.
Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet plikter å holde Norges Råfisklag og
Fiskeridirektoratets regionkontor løpende orientert om planlagte opptak fra lås.
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Kontrollmyndighetene må ha tid til å kunne vurdere, samt planlegge tilstedeværelse ved
opptaket.
Føringsfartøyet skal ha ERS-utstyr om bord, og ERS skal benyttes i forbindelse med
føringsoppdraget.
Føringsfartøyet må ha plombert redskap dersom dette er innenfor samme fiskeri som
det hentes fangst i.
Ved ombordpumping fastsetter føringsfartøyet fangstens kvantum ved hjelp av
vannmåler eller vekt (f.eks. bomvekt/mantelvekt).
Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet utsteder landingsseddel ved opptak av
sei fra lås. Etter veiing ved mottaket på land skrives det sluttseddel på innveid kvantum.
Norges Råfisklags kontrollører kan delta på enkelte føringsoppdrag.
Dispensasjonen er kun gyldig for opptak og føring av sei

Ved føring av levende sei gjelder i tillegg til vilkårene over, følgende:










Aktørene skal bidra med å utvikle, teste ut og ta i bruk ny teknologi som kan gi korrekt
ressursregistrering (kvantum fordelt på art og størrelse) ved opptak fra lås,
mellomlagring og ved landing av levende fisk til mottaksanlegget.
Norges Råfisklag uttalt i forbindelse med søknaden for 2021 at laget ønsker å tilegne seg
erfaringer med å fastsette kvantum fangst om bord ved hjelp av
vannmåler/vannfortrengningssystem i lasterommet. Vi ber om at resultatet fra dette
arbeidet beskrives og dokumenteres for Fiskeridirektoratet innen utgangen av januar
2023. Det kan være aktuelt å stille krav om fortløpende rapportering av
ressursregistrering til Fiskeridirektoratet.
I tillegg til meldingene angitt i ERS-forskriften kapittel III, skal føringsfartøyet også sende
meldinger etter ERS-forskriften kapittel V ved opptak fra lås og ved landing/opptak
til/fra mellomlagringsmerd. TRA-meldingene ved føring til og fra lås/merd skal
inneholde Norges Råfisklags nummer på levendelagringsanlegget.
Føringsfartøyet skal ha egnet målesystem for telling/kvantifisering av fisk om bord.
Vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et
representativt utvalg. Veiing av enkeltfisk for bestemmelse av gjennomsnittsvekt skal
utføres på en egnet vekt.
Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet utsteder sluttseddel på vegne av kjøper
ved opptak av sei fra lås. Det oppgis antall fisk i tillegg til vekt.

Dersom det ikke er mulig å oppdrive føringsfartøy med ERS/VMS om bord kan det søkes for
hvert føringsfartøy om dispensasjon fra kravet om ERS/VMS. I søknaden må fartøyets navn
oppgis, fiskerimerke og/eller radiokallesignal, dato eller tidsrom for føringsoppdrag, geografisk
område for føring (fra og til) samt navn, fiskerimerke og radiokallesignal for fartøyet det føres
for og navn, adresse og posisjon til mottaker av fangsten. Dersom det skal føres levende fisk til
mellomlagringsanlegg oppgis Norges Råfisklags nummer på levendelagringsanlegget.
Det gjøres samtidig oppmerksom på landingsforskriften § 16 og kravet til føring av journal. Det
står i § 16 første ledd at mottaker fortløpende skal føre journal med opplysninger om ethvert
mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder. Kjøper
tilrettelegger for kontroll i lagringsfasen og melder inn planlagt slakting. Når den levendelagrede
fisken blir levert til mottaksanlegg på land skal den telles og veies på egnet veiesystem og antall
og vekt påføres landingsseddel.
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Dispensasjonen kan bli trukket tilbake ved brudd på de oppgitte vilkårene, ved brudd på
landingsforskriftens øvrige bestemmelser, eller dersom det er gitt uriktige opplysninger i
søknaden.
Det kan klages på vedtaket etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 28-32 innen tre uker fra det tidspunkt som
underretningen om vedtaket kom frem. Se vedlagte skjema.

Med hilsen
Thord Monsen
seksjonssjef
Janne Helen Ruben
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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