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1. Innledning 

I henhold til havressursloven § 44 skal Fiskeridirektoratet føre kontroll med at de som 

fiskerilovgivningen gjelder for etterlever regelverket. Ansvaret reflekteres i direktoratets 

samfunnsoppdrag som er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 

bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, herunder ansvar 

for at høsting av marine ressurser skjer i samsvar med nasjonale og internasjonale 

reguleringer gjennom en effektiv og troverdig fiskerikontroll. 

Kystvakten er statens primære ressurs når det gjelder utøvelse av myndighet i norske 

maritime soner og gjennomfører fiskerikontroll i norske havområder med hjemmel i 

kystvaktloven § 9. 

Fiskesalgslagene har ansvar for førstehåndsomsetning av fisk og derigjennom ansvar for å 

sikre dokumentasjon av ressursuttaket. Salgslagene skal med hjemmel i 

fiskesalgslagsloven § 17 og havressursloven § 48 føre kontroll med det som naturlig følger 

av salgslagenes virksomhet etter fiskesalgslagsloven.   

Fiskerikontroll defineres som summen av tiltak som sikrer etterlevelse med nasjonale og 

internasjonale fiskerireguleringer.1 Det overordnede målet med fiskerikontrollen er derfor å 

sikre at de som fiskerilovgivningen gjelder for etterlever lovgivningen. 

2. Føringer for fiskerikontrollen 

Fiskerikontrollen skal styres etter definert risiko tilpasset virksomhetens egenart. 

Risikostyring vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser som kan påvirke 

måloppnåelsen negativt.2 Valg av risikohåndterende tiltak skal styres etter en 

etterlevelsesstrategi der forebyggende tiltak skal være førende.    

Risikostyring av fiskerikontrollen er en funksjon som skal ivaretas av hele tilsyns- og 

kontrolldivisjonen, og i samarbeid med Kystvakten og fiskesalgslagene. Det skal også 

samarbeides med andre etater i henhold til samarbeidsavtaler og med andre lands 

myndigheter i henhold til bilaterale og multilaterale kontrollavtaler. 

Fiskerikontrollen er en integrert del av et helhetlig forvaltningsregime som bygger på de fire 

hovedpilarene forskning, regulering, kontroll, og håndhevelse og reaksjon. Dette betyr at 

relevante tiltak for å sikre målene med fiskerikontrollen også er å finne innenfor 

forvaltningsdivisjonens ansvarsområder i direktoratet. En effektiv og troverdig fiskerikontroll 

fordrer derfor tett samarbeid mellom fagdivisjonen i direktoratet, samt øvrige deler av 

direktoratet. Tilsyns- og kontrolldivisjonen skal også jobbe tett sammen med Kystvakten og 

fiskesalgslagene for å nå det overordnede målet med fiskerikontrollen. 

Risikostyringsmetoden som ligger til grunn for fiskerikontrollen er nærmere beskrevet i 

vedlegg 1. 

 

1 Se NOU 2019: 21 om framtidens fiskerikontroll, kapittel 3.1.1 side 27 
2 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

https://dfo.no/fagomrader/etats-og-virksomhetsstyring/risikostyring
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Det er i tillegg en rekke andre føringer som er styrende for fiskerikontroll. Føringene 

beskrives i det videre: 

2.1. Handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll 

Fiskeridirektoratet skal i samsvar med tildelingsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet 

fortsette utviklingen av fiskerikontrollen i tråd med hovedlinjene i anbefalingene fra 

Fiskerikontrollutvalget (NOU 2019: 21) i 2023. Dette er fortsatt en hovedprioritering i 2023 

og årene som kommer. For å følge opp dette har fiskeridirektoratet vedtatt en handlingsplan 

for utvikling av fremtidens fiskerikontroll 2021-2025. Handlingsplanen vil være førende for 

prioriteringer i utviklingen av fiskerikontrollen. Handlingsplanen beskriver en rekke tiltak 

innenfor tre hovedinnsatsområder; digitalisering og dokumentasjon, mer effektiv 

fiskerikontroll og effektivt reaksjonsapparat ved lovbrudd. 

2.2. Internasjonale føringer 

Norge deler forvaltningsansvaret for en rekke bestander med andre land, og har 

forpliktelser gjennom globale, regionale, multilaterale og bilaterale avtaler som omhandler 

fiskerikontroll. 

Vi er part til havnestatskontrollavtalen og skal blant annet gjennomføre havnestatskontroll i 

samsvar med regelverket i NEAFC, NAFO og ICCAT. NEAFC stiller krav til 

havnestatskontroll av 5 % av landinger av fersk fisk og 7,5 % av landinger av fryst fisk fra 

utenlandske fartøy som har fisket i NEAFCs konvensjonsområde. 

Norge er også forpliktet til å stille med kontrollfartøy dersom flere enn 10 norske fiskefartøy 

fisker i NEAFC sitt reguleringsområde samtidig, jf. NEAFC Scheme of Control and 

Enforcement artikkel 16 (5). 

NAFO stiller i 2023 krav om at 25 % av landinger av torsk fra NAFO-område skal 

kontrolleres. Dette inkluderer norske fartøy.  

I henhold til kontrollavtalen for de pelagiske fiskeriene signert av Norge, EU, Færøyene, 

Storbritannia, Island og Grønland i 2022 skal minst 7,5 % av landet kvantum og minst 5 % 

av antall landinger av artene sild, makrell, kolmule og hestmakrell kontrolleres. Avtalen 

etablerer også en rekke andre felles kontrolltiltak, blant annet krav til bruk av vekter og 

veiesystemer ved landing, tiltak ved landing til mel- og oljeproduksjon, og tiltak for å 

redusere risikoen for utkast som forbud mot installasjoner som gjør det mulig med utkast av 

fisk under vannlinjen.  

2.3. Tverretatlig samarbeid 

Fiskeridirektoratet skal samarbeide med andre myndigheter for å finne effektive og 

troverdige tiltak som gir økt etterlevelse av fiskerilovgivningen og annen relevant lovgivning.  

I samsvar med rammene som gis i dette dokumentet og prioriteringer gitt gjennom 

tverretatlige samarbeid, skal det samarbeides på strategisk og operativt nivå for å sikre 

etterlevelse med relevant lovgivning gjennom ulike risikohåndterende tiltak.  

I samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten er det utarbeidet en 

felles strategisk trusselvurdering på sjømatområdet 2020-2025.  

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Kontroll/handlingsplan-fremtidens-fiskerikontroll
https://www.fao.org/port-state-measures/en/
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3. Nasjonal Strategisk Risikovurdering 2023 

Gjennom risikovurderingsprosessen er det identifisert fire overordnede risikoområder i 

2023: 

R1: Brudd på deltakerlovens bestemmelser 

 

Brudd på deltakerlovens bestemmelser bryter med formålet om å tilpasse 

fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget, øke lønnsomhet og verdiskaping i 

næringen, og tilretteleggingen for at de marine ressurser skal komme 

kystbefolkningen til gode. 

 

R2: Brudd på ilandføringsplikten 

 

Brudd på ilandføringsplikten bryter med hovedprinsippet i havressursloven om at all 

fangst skal bringes på land, rapporteres elektronisk (ERS), registreres på seddel og 

inngå i ressursregnskapet. 

 

R3: Brudd på kravene til korrekt registrering av ressursuttaket 

 

Korrekt registrering av ressursuttaket er et viktig fundament for bestandsrådgivning 

og fastsettelse av total høstingskvote (TAC) for de ulike bestandene. For 

fiskerikontrollen er utfordringen å sikre et regnskap over ressursuttaket som 

samsvarer med virkeligheten. Brudd på omsetningskravene fastsatt i eller i medhold 

av fiskesalgslagsloven vil også kunne lede til ulike konkurransevilkår i næringen og 

dermed hindre samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning og optimal utnyttelse av 

fellesskapets ressurser. Slike brudd motvirker dermed en effektiv ressursforvaltning. 

 

R4: Høsting i ulovlige områder 

 

Høsting i ulovlige områder bryter med målet om å unngå høsting av fisk under gitte 

minstemål og uønsket bifangst. Permanente, sesongbaserte og midlertidig 

stenginger av fiskefelt er sentrale forebyggende tiltak for å nå dette målet.  

Innenfor disse prioriterte områdene er det identifisert 13 underliggende risikoområder: 

R1: Brudd på deltakerlovens 

bestemmelser 

R1.1 Bostedskrav ikke oppfylt 

R1.2 Fisk høstes og føres til land av et annet fartøy enn oppført på 

landings-  

eller sluttseddel 

R2: Brudd på 

ilandføringsplikten 

 

R2.1 Slipping av fisk i de pelagiske fiskeriene som medfører 

neddreping 

R2.2 «High grading» av fisk hvor utbyttet av fangsten maksimeres 

ved å  

kaste ut fisk med lavere økonomisk verdi 

R2.3 Mangelfull merking, røkting og utforming av redskap 

R2.4 Sprenging av nøter, trål- eller snurrevadposer som medfører 

neddreping 

R3. Brudd på kravene til 

korrekt registrering av 

R3.1 Feilrapportering av fangst -og aktivitetsmønstre fra norske 

fartøy til 
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ressursuttaket norske myndigheter 

R3.2 Uriktige eller manglende opplysninger føres på landings- eller 

sluttseddel 

R3.3 Fangst omsettes ulovlig og utenfor de formelle 

omsetningskanalene 

R3.4 Feil ved veiing av fangst ved landing 

R3.5 Mangelfull fangstrapportering fra utenlandske fartøy til norske 

myndigheter 

R3.6 Mangelfull prøvetaking av landinger til mel- og oljeproduksjon 

R4. Høsting i  

ulovlig områder 

R4.1 Høsting i stengte områder 

 

Tabell 1: Beskrivelse av underliggende risikoområder 

For hvert av de underliggende risikoområdene er gjennomført risikoanalyse 

(sannsynlighets- og konsekvensvurdering) og risikoevaluering hvor endelig vurdering er 

beskrevet i følgende risikomatrise: 

Risiko 

Konsekvens 

Lav 

 

Noen Betydelig Stor 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t 

Stor 

 

 

 

 R2.2 R3.1, R3.2, 

R4.1, R3.6 

 

R3.4 

Betydelig 

 

 R2.3 

 

R1.1, R1.2 

R2.1 

R3.3 

R3.5 

 

Noen 

 

 

 

   R2.4 

Lav 

 

 

 

    

Figur 1: Risikovurdering i risikomatrise 

I henhold til etablerte risikoakseptkriterier (se vedlegg 1) skal områdene med høyest samlet 

risiko (røde risikoområder) prioriteres ved valg av risikohåndterende tiltak. 

Det er også gjennomført usikkerhetsvurderinger av de enkelte områdene. Usikkerhet kan 

knytte seg til om og når en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe og hva konsekvensene 

av denne hendelsen vil bli. Angivelsen av usikkerhet gir også en gradering av 

kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingen basert på følgende faktorer: 

• Relevante data og erfaringer er tilgjengelige 

• Hendelsen/objektet som vurderes er godt forstått 

• Deltakerne i risikovurderingsarbeidet er enige 

  



 

 

6 

Risikovurderingsprosessen har vist at det er moderat eller lav usikkerhet knyttet til 

kunnskapsgrunnlaget for de identifiserte underliggende risikoområdene: 

Grad av usikkerhet Risikoområde Hva 

Stor 
 

1 eller mindre faktorer er oppfylt 

Moderat R1.1, R1.2 
R2.1, R2.2, R2.4 
R3.4, R3.5 

2 av 3 faktorer er oppfylt 

Lav  R2.3 
R3.1, R3.2, R3.3 
R3.6 
R4.1 

3 av 3 faktorer er oppfylt 

Figur 2: Usikkerhetsvurdering for underliggende risikoområder 

En nærmere beskrivelse av de underliggende risikoområdene er gitt i vedlegg 1.  

Vedlegget gir også veiledning i prioritering mellom de ulike artene i risikostyringsarbeidet. 

Herunder overordnede føringer for arter som skal risikovurderes videre i det operative 

risikostyringsarbeidet sammen med risikoområdene listet i tabell 1. Avhengig av 

tilgjengelige ressurser skal artene listet som røde i vedlegg 1 tabell 6 vurderes først. 

Tilsvarende gjelder ved prioritering av tiltak. Arter som er vurdert som røde er; torsk sør av 

62oN, kongekrabbe, torsk nord for 62oN, kysttorsk, makrell, lodde (Barentshavet) og NVG-

sild. 
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4. Risikohåndterende tiltak 2023 

Under dette kapittelet beskrives hva den enkelte enhet i tilsyns- og kontrolldivisjonen, 

Kystvakten og fiskesalgslagene skal følge opp og levere av risikohåndterende tiltak i 2023. 

Punktene under er ikke uttømmende beskrivelser av enhetenes ansvarsområder, men gir 

en oversikt over prioriterte tiltak. Vedlegg 1 gir en ytterligere oversikt over forslag til 

risikoreduserende tiltak knyttet til de identifiserte underliggende risikoområdene. 

4.1. Strategisk avdeling 

Avdelingen skal: 

- Påbegynne arbeid med å utarbeide en felles risikostyringsmetodikk for divisjonen. 

Utviklingsarbeidet skal skje i dialog med øvrige enheter på divisjonen, Kystvakten 

og salgslagene. Herunder etablere en risikostyringsmodell som ivaretar behovet for 

samspill mellom det strategiske risikostyringsarbeidet og mellom de ulike enhetene 

med ansvar for operativ risikostyring, samt beskriver enhetenes funksjoner i 

modellen. 

 

- Følge opp divisjonens interesser i informasjonsforvaltningsarbeidet i 
Fiskeridirektoratet. 
 

- Identifisere områder for integrasjon og styrket samarbeid mellom akvakulturtilsyn og 
fiskerikontroll. 
 

4.1.1. Strategisk Fiskeriseksjon 

Seksjonen skal: 

- Utarbeide, følge opp og evaluere føringsbrev for fiskerikontroll i samråd med øvrige 
enheter på divisjonen, Kystvakten og fiskesalgslagene. Seksjonen koordinerer 
oppfølgingen av styringsgruppen for fiskerikontroll (fiskeridirektoratet, Kystvakten og 
fiskesalgslagene). 
 

- Følge opp og evaluere handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll. 
Seksjonen har et særlig ansvar for innsatsområdene 1-5. Herunder; 

 

o Etablere en arbeidsgruppe sammen med næringen for å utrede behov og 
løsninger for dokumentasjon, digitalisering og data i verdikjeden etter tidspunktet 
for seddelføring og frem til eksport (se handlingsplan, innsatsområde 5) 

 
o Koordinere og utarbeide forslag til bruk av kontrollavgiften. 

 

- Forvalte og utvikle kontrollhjemlene og underliggende regelverk gitt med hjemmel i 
havressursloven. Herunder; 
 

o Som dataeier for ERS-, VMS-, veiedata og kjøperregisteret følge opp 
rammeverk for optimal ende til ende til dataflyt i Fiskeridirektoratet. 

 
o Som produkteier for ERS, VMS, FMC applikasjon, kjøperregisteret og 

mottakssystem for veiedata videreutvikle disse løsningene. 
 

o Følge opp arbeid med destruksjonshjemmel for umerkede og ulovlige redskap. 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Kontroll/handlingsplan-fremtidens-fiskerikontroll
https://wiki.fiskeridirektoratet.no/display/IN/5.6+Rammeverk+for+optimal+ende-til-ende+dataflyt
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- Følge opp internasjonalt kontrollsamarbeid, herunder etablere og utvikle «Compliance 
Forum» i samarbeid med UK og følge opp ulike kontrollrelaterte arbeidsgrupper og 
kontrollkomiteer. 
 

- Koordinere arbeidet med videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll».  
 

- Koordinere samarbeidet med salgslagene og følge opp samarbeidsavtalen med 
Justervesenet. 
 

- Koordinere arbeid med kompetansehevende tiltak innen fiskerikontroll, med særlig 
søkelys på å etablere et digitalt kurs i fiskerikontroll (etatsspesifikk grunnopplæring), jf. 
handlingsplanen, Innsatsområde 10. 

 

- Bidra i testing, godkjenning og oppfølging av leverandører av VMS utstyr og ERS 
programvare samt sikre korrekt installasjon av slikt utstyr om bord på fiskefartøy. 
 

- Bidra i overvåkning, problemløsning og veiledning ved utfall i pålagt rapportering. 
 

- Følge opp risikohåndterende tiltak som ligger under forvaltningsdivisjonens 
ansvarsområde, for eksempel regelverk om ilandføringsplikten og krav om bruk av 
fangstbegrensningssystemer. 
 

4.1.2. Seksjon for analyse og risikovurdering 

Seksjonen skal: 

- Samle inn og bearbeide data og kunnskap for at divisjonen skal ha best mulig 

beslutningsgrunnlag for å ta strategiske og operative valg. Bistå i 

digitaliseringsprosesser og kunnskapsinnsamling for å sikre at kvalitet og divisjonens 

behov er ivaretatt.  

 

- Etablere, følge opp og koordinere risikovurderingsarbeidet i divisjonen. Utvikle analyse- 
og utvalgsverktøy både på strategisk, tematisk, og operativt nivå.  
 

- Utarbeide Nasjonal Strategisk Risikovurdering som vurderingsgrunnlag for 
føringsbrevet. Vurderingsgrunnlaget skal beskrive risikovurderinger for brudd på 
fiskerilovgivningen og aktuelle risikohåndterende tiltak på et overordnet og strategisk 
nivå.  

 

- Etablere, innføre og videreutvikle evalueringsløsninger i samråd med de øvrige 
enhetene, jf. handlingsplan, Innsatsområde 7. 
 

- Videreutvikle Fiskeridirektoratets nye kontroll- og tilsynssystem (SAGA) med et første 
overordnet mål om utfasing av inspeksjonsdatabasen, jf. handlingsplan, Innsatsområde 
8. 

 

- Enheten bidrar i videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll» innenfor enhetens 
funksjonsområde. 
 

https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
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4.2. Avdeling for oppfølging 

4.2.1. Seksjon for kriminalitetsforebygging 

Seksjonen skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet. 
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 
risikostyringsarbeidet. 

 

- Legge frem forslag til samarbeidsavtale med Kystvakten i dialog med fagdivisjonene og 
Kystvakten. 

 

- Følge opp handlingsplanen, jf. Innsatsområde 11 om styrket tverretatlig samarbeid. 
Herunder skal seksjonen i samarbeid med relevante enheter på fagdivisjonene 
kartlegge eksisterende tverretatlige samarbeid med mål om å etablere en 
funksjonsbeskrivelse og -fordeling mellom de samme enhetene som gir en tydelig 
ansvarsfordeling og prioritert oppfølging av tverretatlige samarbeid. 

 

- Koordinere det tverretatlige samarbeidet med tolletaten og skatteetaten, herunder følge 
opp prioriteringene gitt gjennom etatsledermøte. 
 

- Etablere og følge opp samhandlingskanaler med seksjon for reaksjon for å sikre en 
effektiv håndhevelse ved manglende etterlevelse. 

 

- Identifisere og ta i bruk utradisjonelle tiltak for å sikre økt etterlevelse, herunder bruke 
media og veiledning mot fiskerinæringen og samfunnet aktivt som tiltak rettet mot om 
ulovlig omsetning av fisk i sosiale medier og andre regelbrudd.  

 

- Enheten bidrar i videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll» innenfor enhetens 
funksjonsområde. 
 

4.2.2. Seksjon for reaksjoner 

Seksjonen skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet. 
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 
risikostyringsarbeidet. 
 

- Følge opp arbeidet med revisjon av veiledning om håndhevelse av fiskerilovgivning, jf. 
mandat 6. januar 2022, herunder gjennomgå forskrift 20. november 2011 nr. 1437 om 
bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven og 
deltakerloven med tanke på nødvendige justeringer og revidere anmeldelsesinstruksen. 
 

- Etablere og følge opp samhandlingskanaler med seksjon for kriminalitetsforebygging, 
seksjon for fiskerikontroll og veiledning, og sjøtjenesten for å sikre en effektiv 
håndhevelse ved manglende etterlevelse. Tilsvarende skal det opprettes 
samhandlingskanaler med Kystvakten og fiskesalgslagene for en ensartet og 
samordnet reaksjonsbruk. 

https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
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- Følge opp og sikre at reaksjonsformen tvangsmulkt blir tatt i bruk, jf. handlingsplanen, 
Innsatsområde 12.  

 

- Etablere rutiner for bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på deltakerloven. 
 

- Enheten bidrar i videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll» innenfor enhetens 
funksjonsområde. 

 

- Etablere kontaktpunkter med politi- og påtalemyndighetene for effektiv oppfølging av 
anmeldelser mv. 
 

4.3. Operativ avdeling 

Avdelingen skal 

- Utrede hvordan FMC kan innlemmes i den operative delen av fiskerikontrollen, for å 

utnytte 24/7 kapasiteten hos FMC i den operative risikostyringen og som følger av til 

enhver tid gjeldende risikobilde og konkrete risikohåndterende tiltak. 

4.3.1. Seksjon for fiskerikontroll og veiledning 

Seksjonen skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet, og lede og delta med 
dedikerte ressurser i det operative risikostyringsarbeidet. 
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 
risikostyringsarbeidet, herunder utarbeide en årsplan i samarbeid med øvrige relevante 
enheter på divisjonen, Kystvakten og salgslagene for kampanjer spisset mot spesielt 
risikoutsatte områder med utgangspunkt i til enhver tid gjeldende risikobilde og prioriterte 
risikoområder. 

 

- Utrede og foreslå mulige nye arbeidstidsordninger for seksjonen som sikre fleksibilitet 
både i tid og geografisk utstrekning ved kontrollaktivitet som krever fysisk 
tilstedeværelse, jf. handlingsplan, Innsatsområde 9. 
 

- Etablere instruks for veiledning for å sikre notoritet om veiledningen som gis. 
 

- Etablere og følge opp samhandlingskanaler med seksjon for reaksjon for å sikre en 
effektiv håndhevelse ved manglende etterlevelse. 

 

- Gjennomføre havnestatskontroll i samsvar med regelverket i NEAFC, NAFO og ICCAT. 

NEAFC stiller krav til havnestatskontroll av 5 % av landinger av fersk fisk og 7,5 % av 

landinger av fryst fisk fra utenlandske fartøy som har fisket i NEAFCs 

konvensjonsområde. Seksjonen rapporterer månedlig status på oppfølging av krav til 

havnestatskontroll til strategisk fiskeriseksjon.  

 

- Enheten bidrar i videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll» innenfor enhetens 
funksjonsområde. 

 

https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
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- Bidra med kontroll og veiledning av nye fartøygrupper som omfattes av krav til 
elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata og posisjonsrapportering. 
 

4.3.2. Fisheries Monitoring Centre (FMC) 

Seksjonen skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet. 
 

- Benyttes som et bindeledd mellom de ulike enhetene i den operative 
risikohåndteringen. 

 

- Etablere løsning for instrukser, rundskriv og veiledere på wiki under Håndbok for 
ressurskontroll. 

 

- Overvåke rapporteringen fra fiskerinæringen til fiskeridirektoratet. 
 

- Veilede om rapporteringskravene. 
 

4.4. Sjøtjenesten 

Avdelingen skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet. 
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 

risikostyringsarbeidet. Herunder utarbeide en årlig arbeidsplan som skal sikre en 

effektiv og formålstjenlig utnyttelse av ressursene langs kysten.  

 

- Komplementere den sjøgående fiskerikontrollen som Kystvakten gjennomfører i 
kystnære områder og fiskerier, herunder skal avdelingen ha særlig søkelys på 
manglende etterlevelse med ilandføringsplikten. 

 

- Sammen med Kystvakten, og i samarbeid med Havforskningsinstituttet, ha kunnskap 

om risikoutsatte fiskefelt som skal benyttes i den helhetlige vektingen og prioriteringen 

av risikoobjekter og den videre oppfølging der hvor mulig.  

 

- Gi råd om å stenge fiskefelt ved for høy innblanding av yngel, småfisk, småreker eller 

ved for mye bifangst, herunder følge regler for prøvetaking, og stenging og åpning av 

fiskefelt. 

 

- Prioritere tilstedeværelse på fiskefeltet for å følge utviklingen av fiskeriene, 

ressursuttaket og bidra til økt etterlevelse av regelverket.  

 

- Etablere og følge opp samhandlingskanaler med seksjon for reaksjon for å sikre en 

effektiv håndhevelse ved manglende etterlevelse. 
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- Koordinere og bidra til samordning av det operative samarbeidet mellom sjøtjenesten, 

Kystvakten, Statens naturoppsyn, politiet med flere. Dette punktet ses i sammenheng 

med kartleggingen av tverretatlige samarbeid som ligger til seksjon for 

kriminalitetsforebygging.  

 

- Bistå i utviklings- og forskningsarbeid ledet av forvaltningsdivisjonen.  

 

- Enheten bidrar i videreutvikling av «Håndbok for fiskerikontroll» innenfor enhetens 
funksjonsområde. 

 

- Sjøpattedyr. Videreutvikle oppfølging, beredskap og tiltak for å sikre god dyrevelferd og 
reduksjon av bifangst. 

4.5. Kystvakten 

Kystvakten er statens primære ressurs når det gjelder utøvelse av myndighet i norske 

maritime soner og gjennomfører fiskerikontroll i norske havområder med hjemmel i 

kystvaktloven § 9, herunder har Kystvakten et overordnet operativt ansvar for den 

sjøgående fiskerikontrollen. 

Det understrekes at økt utbredelse av hvitfisk i Barentshavet, store forekomster og større 

spredning av NVG-sild og fangstbare konsentrasjoner av makrell også i nordlige farvann, 

innebærer behov for tilstedeværelse og kontroll over et større område enn tidligere, 

gjennom hele året.  

Kystvakten skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet.  
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 
risikostyringsarbeidet. Kystvakten gjør ellers en daglig og helhetlig prioritering basert på 
fiskeriene og områdenes sårbarhet, og tilgjengelige ressurser.  
 

- Sammen med sjøtjenesten, og i samarbeid med Havforskningsinstituttet, ha kunnskap 

om risikoutsatte fiskefelt som skal benyttes i den helhetlige vektingen og prioriteringen 

av risikoobjekter og den videre oppfølging der hvor mulig.  

 

- Prioritere tilstedeværelse på fiskefeltet med fartøy og luftressurser for å følge 

utviklingen av fiskeriene, ressursuttaket og bidra til økt etterlevelse av regelverket.  

 

- Gi råd om å stenge fiskefelt ved for høy innblanding av yngel, småfisk eller bifangst, og 

opprette aktsomhetsområder ved for høy innblanding av yngel, småfisk eller ved 

bifangst utover lovlig nivå. 

 

- Ha tidvis tilstedeværelse i fiskerisonen ved Jan Mayen for å dekke behovet for 

overvåkning og kontroll av sesongbaserte fiskerier.  

 

- Ha en tidvis og situasjonsbasert tilstedeværelse i NEAFCs reguleringsområde for å 

ivareta norske forpliktelser knyttet til NEAFC-regimet.  

https://wiki.fiskeridirektoratet.no/pages/viewpage.action?pageId=16484301
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- Kystvakten skal bistå i ulike nasjonale / internasjonale arbeidsgrupper og fora.  

4.6. Fiskesalgslagene 

Salgslagene har et operativt ansvar for fiskerikontroll innenfor sine ansvarsområder. I 

ansvarsområdene deres inngår blant annet å legge til rette for gode rammer for 

førstehåndsomsetning, sikre dokumentasjon av ressursuttaket og sikre like 

konkurransevilkår i markedet. 

Fiskesalgslagene skal: 

- Bidra med innspill til det strategiske risikostyringsarbeidet og delta med dedikerte 
ressurser i det operative risikostyringsarbeidet.  
 

- Gjennomføre risikohåndterende tiltak i samsvar med føringsbrevet og det operative 

risikostyringsarbeidet. Herunder føre kontroll med det enkelte fartøys kvoter, avregne 

landet fisk mot disse kvotene og føre kontroll med at riktige opplysninger gis på 

landings- og sluttsedlene. 

 

- Benytte administrativ inndragning i henhold til forskrift om inndragning av fangst m.m. 

Herunder skal det etableres og følges opp samhandlingskanaler med seksjon for 

reaksjon for å sikre en effektiv håndhevelse ved manglende etterlevelse. 

 

5. Rapportering 

Den enkelte enhet, Kystvakten og fiskesalgslagene skal årlig rapportere på «skal» 

punktene nevnt i kapittel 4. Rapporteringen skal beskrive status i arbeidet, 

forbedringspunkter, bevaringspunkter og endringsforslag. Rapporteringen gjøres parallelt 

med den årlige evalueringsprosessen beskrevet i vedlegg 1. 



 

 

 

 

Telefon: 55 23 80 00 

E-post: postmottak@fiskedir.no 

Internett: www.fiskeridir.no 

Livet i havet - vårt felles ansvar 


