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Høring om rapportering av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy under 15
meter, samt noen endringer for fartøy over 15 meter
Sjømat Norge viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat datert 29. mai 2020 om rapportering
av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy under 15 meter, samt noen endringer for fartøy
over 15 meter. Sjømat Norge har fått innvilget utsatt svarfrist til fredag 11. september 2020.
Forslaget om å innføre elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy er en
direkte oppfølging av fiskerikontrollutvalget. Fiskeridirektoratet foreslår å utvide
datainnsamlingen fra fiskeflåten ved å innføre krav om elektronisk rapportering av fangst-,
aktivitets- og posisjonsdata for alle norske fiske- og fangstfartøy. Data om hvem som fisker,
hva og hvor mye som fiskes og når og hvor det fiskes er nødvendig informasjon for å
dokumentere at fisket er lovlig. Det foreslås også at det innføres et krav om at fartøyene må
melde inn tidspunkt for når de planlegger å lande fangsten.
De foreslåtte rapporteringsrutinene vil etter Sjømat Norges vurdering kunne redusere
risikoen for ulovlige, uregistrerte og feilregistrerte landinger. Rapportering av havneavgang,
samt rapportering av posisjons- og fangstdata før landing, vil styrke muligheten for å foreta
tilfeldige og risikobaserte kontroller vesentlig, både av fiskefartøy og fiskeindustribedrifter.
Sjømat Norge mener at de foreslåtte tiltakene også vil kunne gi forvaltningen et godt verktøy
for å styrke kontrollen av fartøyenes fiskeaktivitet og deres landinger. I tillegg til å styrke
ressurskontrollen vil tiltakene gi Havforskningsinstituttet bedre datagrunnlag for datafattige
bestander, og informasjonen fra rapporteringene vil gi god dokumentasjon av fiskeriaktivitet
i kystnære farvann, som vil være nyttig for å ivareta fiskeriinteressene i arealplanprosesser i
kystsonen.
Fiskerikriminalitet og ulike brudd på regelverket undergraver forvaltningen av fellesskapets
ressurser, og skader både miljøet og næringen. Regelbrudd og manglende kontroll er svært
skadelig for næringens og produktenes omdømme i markedene, og kan også være en
trussel for markedsadgangen. Fiskerikriminalitet og brudd på regelverket skaper
ulike konkurransevilkår, og medfører at seriøse virksomheter taper i konkurransen – både i
råstoffmarkedet og ute i sluttmarkedene. Effektive tiltak som sikrer etterlevelse av lover og
regler er en nødvendig del av en ansvarlig fiskeriforvaltning og en fungerende rettsstat.
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Sjømat Norge er positiv til at det innføres krav til rapportering av aktivitets- og posisjonsdata
fra alle fiskefartøy. Vi ber Fiskeridirektoratet om å påse at innføringen av nye
rapporteringskrav ikke medfører unødig store kostnader for næringen. Videre bør det ikke
stille krav om rapportering av flere opplysninger enn hva som er nødvendig ut fra formålet.
Plattformene for rapportering må også tilpasses at det kan være særlig utfordringer på de
mindre fartøyene, både når det gjelder mannskap og teknologi. Når det gjelder detaljene i
forslaget til rapporteringsrutiner og øvrige bestemmelser vil Sjømat Norge vise til
høringssvaret fra Norges Fiskarlag.
Avslutningsvis vil Sjømat Norge understreke at det etter vår vurdering er enda viktigere at
det sikres en bedre kontroll ved landing. Dette kan løses på ulike måter, for eksempel ved
bruk av ny teknologi i tillegg til tradisjonell kaikontroll. Dersom selve landingen og
innveiingen sikres, og er korrekt, så vil behovet for en rekke andre tiltak falle bort.
Vennlig hilsen
Sjømat Norge
Kyrre Dale

