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Sammendrag: 

 

I fisket etter torsk vinteren 2013 var det mange rykter om ulovligheter i forbindel-

se med landing av fangst og føring av seddel. Ryktene gikk på:  

 ”feil bruk av omregningsfaktor” 

 ”storhundra” 

 ”redusert kvantum på seddel på grunn av dårlig kvalitet” 

Det er viktig å presisere at fisker og kjøper ikke skal benytte noen form for om-

regningsfaktor men føre korrekt tilstand og veid produktvekt på seddel. 

 

Bakgrunnen for denne situasjonen var en stor økning i torskekvoten, betydelig 

reduksjon i minstepris, økt eksport og nedgang i eksportverdi. Omfanget av ulov-

lighetene i kvantum eller verdi ved førstehåndsomsetning kjenner vi ikke, men 

rykter og saker i media var betydelig vinteren 2013.  

 

Den 17. juni ble det gjennomført et møte mellom Fiskeridirektoratet og represen-

tanter fra fiskerinæringens organisasjoner og salgslag vedrørende situasjonen. 

Etter møtet nedsatte Fiskeridirektøren et hurtigarbeidende utvalg sammensatt av 

Fiskeridirektoratet, næringenes organisasjoner og Norges Råfisklag.  

 

Utvalget har foreslått tiltak som går på etterlevelse av regelverk, kontroll, prisset-

ting og bekledning for inspektører. Fra direktoratets side ble det gitt klart uttrykk 

for at innføring av dynamiske omregningsfaktorer for kvoteavregning ikke anses 

som aktuelt og vil vanskeliggjøre kontroll. 

 

Et viktig tiltak vil være å sikre etterlevelse gjennom ”intern justis”,  hvor næring-

en selv må være tydelig på budskapet om at etterlevelse forventes. Det er allerede 

startet et arbeid på planlegging av dialogmøter med næringen før kommende se-

song.  

 

 

 

Rapport fra Fiskeridirektoratet  
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Medlemmene i utvalget kan ha ulike oppfattninger om enkelttiltak men er omfor-

ent om tiltakene i sin helhet. Tiltakene er opplistet i en ikke prioritert rekkefølge.  

 

Tiltakene er heller ikke inndelt i flertall og mindretall. 

 

 

  

   

 

 
 

Fiskeridirektoratet: PB 185 Sentrum, 5804 Bergen - postmottak@fiskeridir.no - Tlf: 03495 – www.fiskeridir.no 
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Mandat 
 

Med henvisning til diskusjonen i møtet mellom Fiskeridirektoratet og represen-

tanter fra fiskerinæringen 17. juni 2013 vedr situasjonen i torskefisket i vinter, 

var det enighet om å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å vurdere 

tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. 

 

De deltagende næringsorganisasjonene inviteres til å delta med en representant 

hver.  Arbeidsgruppen ledes av Fiskeridirektoratet som også utarbeider forslag 

til rapport. 

 

Arbeidsgruppen skal foreslå realistiske tiltak knyttet til regulering og kontroll 

for å sikre korrekt registrering av fangst. 

 

Rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge innen 1. oktober 2013 slik at tiltakene 

vil kunne settes i verk før neste sesong. 

 
 

Utvalgets deltakere 

 

Jurgen Meinert - Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)  

Arne R. Hole - Norges Kystfiskarlag  

Kjell Ingebrigtsen - Norges Fiskarlag 

Geir Ove Ystmark - Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 

Charles Ingebrigtsen - Norges Råfisklag 

Einar Ellingsen – Fiskeridirektoratet, leder 

Janne Andersen – Fiskeridirektoratet, representant for regionene 

Atle Øinas – Fiskeridirektoratet, sekretær 
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Kort om utvalgets arbeid 

 

Utvalget skulle på bakgrunn av forslag fra utvalgets deltakere gjennomføre et 

møte for gjennomgang og diskusjon av tiltak og fremlegge rapport basert på 

dette til den 1. oktober 2013. 

 

På det første møte 26. august la medlemmene fram sine forslag som ble disku-

tert. På bakgrunn av behov for å diskutere forslagene internt i egne organisa-

sjoner ble det bestemt å utvide arbeidet med et ekstra møte og frist på rapport 

ble satt til utgangen av oktober. 

 

På det andre møte 29. september var Nofima invitert. Listen med forslag fra 

første møte ble gjennomgått uten store endringer men det kom til to nye punk-

ter. På forslaget ”intern justis” ble det bestemt å starte arbeidet med gjennomfø-

ring av dialogmøter med næringen og en programkomité ble nedsatt med 

utvalgets medlemmer for å sikre kontinuiteten. 

 

Utvalget ble ledet av Fiskeridirektoratet som også har utarbeidet forslag og fer-

digstilt rapporten. Under sluttføring av rapporten overtok Thord Monsen som 

nytilsatt seksjonssjef ved kontrollseksjonen over ansvaret som leder for utvalget 

etter Einar Ellingsen som nå går over i pensjonistenes rekker. 

 

Arbeidet i utvalget er gjennomført på bakgrunn av to fysiske og to telefonmø-

ter. Utvalgets medlemmer har bidratt positivt og vært løsningsorientert.  
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Tiltak 

Tiltakslistene er et produkt av utvalgets diskusjoner og er inndelt i kort- og 

langsiktige tiltak.  

 

Med kortsiktige tiltak menes tiltak som kan iverksettes til kommende vinterse-

song for torskefisket. Med langsiktige tiltak menes tiltak som bør vurderes men 

som vil være vanskelig å gjennomføre i torskefisket kommende vintersesong. 
  

Kortsiktige tiltak 

- Intern justis, fokus og bevisstgjøring på konsekvenser av manglende regel-

verketterlevelse 

Næringens ulike organisasjoner med salgslag må være tydelig overfor med-

lemmer og næringen som helhet på at manglende etterlevelse av regelverk 

ikke aksepteres og bidrar til at hele næringen får et dårlig rykte både nasjonalt 

og internasjonalt. Dette kan være ødeleggende både for marked og internasjo-

nale forhandlinger. 

 

- Dynamisk prissetting rund fisk 

Skille mellom omregningsfaktor for pris og kvoteavregning. 

 

- Bedre identifisering av den enkelte landing 

Ved landing skal fisken være tydelig merket og klart adskilt fra andre ikke 

omsatte og omsatte fangster fram til seddel er skrevet. Fiskeridirektoratet skal 

lett kunne identifisere de enkelte fangstene som landes. 

 

- Innspill om dynamisk omregningsfaktor til Nor/Rus forhandlinger. 

Det er et ønske fra næringens medlemmer å forberede et forslag om dynamis-

ke omregningsfaktorer til neste møte i Den blandete norsk – russiske fiskeri-

kommisjonen. 

 

- Ny landingsforskrift 

Forskriften ligger til behandling i departementet. Når den trer i kraft er uklart 

og det er forvente at deler i den vil få utsatt ikrafttredelse. Den vil ikke være 
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klar til kommende sesong. 

 

- Bedre kontroll 

Samordning av kontroller mellom Fiskeridirektoratet, salgslag og Justervesen. 

Mer risikobaserte omsetningskontroller. 

Døgnkontinuerlig kontroll etter leveringsmønster 24/7. 

Mer tilstedeværelse på kai. 

Taraering og merking av kar. 

 

- Rett bruk av kvalitetsreduksjon 

Kvalitet skal brukes korrekt og ikke som et verktøy for å redusere kvantum på 

sedler. 

 

- Synliggjøre pris på sløying 

Få bort ”dealing” på biprodukter og vektreduksjon som betaling for sløying 

 

- Forby omsetning av rund fisk 

All fisk skal omsettes sløyd. Det betyr at all fisk som landes rund skal sløyes 

før omsetning. 

 

- En mer uniformert bekledning til inspektører i Fiskeridirektoratet 

En mer uniformert bekledning vil klart identifisere inspektøren, bidra til økt 

respekt og gi nødvendig autoritet.  

 

 

  



9 

 

Langsiktige tiltak 

- Minstepris settes som et gulv 

- Fokus på minstepris i forhold til regelverksomgåelse 

- Sanksjonsregelverk, skjerpelse opp mot rettssikkerhet (alvorlige 

overtredelser) 

- Forenklet rapportering for fartøy under 15 meter til FMC 

- Endre organiseringen av fiskeridirektoratets kontrollseksjon og ink-

ludere salgslagene 

- Bransjestandard ”ikke juks med kjøp” 

- Bedre lagertellinger 

- Større kontrolldeltakelse fra andre salgslag 

- Koble sammen data fra ERS, VPS og SPS 

o ERS – Elektronisk rapporteringssystem 

o VPS – Vekt på sekundet 

o SPS – Seddel på sekundet 

- Mer forskning på kontroll ved bruk av eksterne aktører 

- Harmonisering av regelverk internasjonalt samt like vilkår for pro-

duksjon på sjø og land 

- Prøvetaking før landing 

- Innføre CCTV, kontroll ved videoovervåkning av fartøy og mottaks-

anlegg 



 

Telefon: 03495 

Faks: 55 23 80 90 

Adresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen 

E-post: postmottak@fiskeridir.no 

 

www.fiskeridir.no 
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