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Endringer i forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften),
ny forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved
landing av fisk, samt endringer i instrumentspesifikke forskrifter
Fiskeridirektoratet og Justervesenet har som en oppfølging av fiskerikontrollutvalgets
anbefalinger (NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll) foreslått krav om bruk av
automatiske vekter og gjennomgående automatiske veiesystemer i fiskerinæringen ved
landing av viltlevende marine ressurser, med mulighet for dispensasjon for mindre
mottaksanlegg.
Forslag til endringer i forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel
(landingsforskriften), forslag til ny forskrift om automatiske veiesystem til bruk ved
landing av fisk, samt forslag til endringer i Justervesenets instrumentspesifikke
forskrifter ble sendt på høring 3. mars 2021 med høringsfrist 7. juni 2021.
Høringsnotat om endringer i landingsforskriften, forslag til forskrift om automatisk
veiesystem ved landing av fisk, og endringer i instrumentspesifikke forskrifter.
Vedlagt følger Fiskeridirektoratets og Justervesenets felles beslutningsnotat hvor
høringssvarene blir vurdert. Det ble mottatt 14 høringssvar. Fiskeridirektoratet og
Justervesenet har i fellesskap gått grundig gjennom og vurdert alle høringsinnspillene.
Til slutt i beslutningsnotatet fremlegges forslag til endret landingsforskrift og endelig
forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved landing av fisk. Det er på
bakgrunn av høringsinnspillene foretatt noen endringer og mindre justeringer i enkelte
av forslagene som ble sendt på høring.
Det foreslås en trinnvis innføring av de nye kravene. Kravene til automatisk vekt, samt
lagring og overføring av veiedata, foreslås gjort gjeldende fra 1. januar 2023, mens
kravene til lagring og overføring av hendelser i veiesystemet fra 1. januar 2024 for
aktører med en førstehåndsomsetning på 50 millioner kroner eller mer. Det er for de
minste aktørene vurdert at disse bør gis mulighet til å tilpasse seg kravene om lagring og
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overføring av hendelsesdata over en lengre periode. For de aktørene som har flere
mottaksanlegg, skal alle mottaksanleggene sees under ett.
Fiskeridirektoratet og Justervesenet inviterer til et orienteringsmøte 5. november 2021
kl. 12.00-13.30 for en gjennomgang av beslutningsnotatet. Møte vil bli gjennomført på
Teams.

Med hilsen
Thord Monsen
seksjonssjef
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Vedlegg:
Beslutningsnotat - automatiske vekter
og veiesystem - Fdir og JV (2021)
Høringssvar - Sjømat Norge
Høringssvar - Sjømatbedriftene
Høringssvar - Fiskekjøpernes forening
Høringssvar - Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe
Høringssvar - Fiskebåt
Høringssvar - Norges Fiskarlag
Høringssvar - Norges Kystfiskarlag
Høringssvar - Sjøfartsdirektoratet
Høringsvar - Økokrim
Høringssvar - Region Nord
Høringssvar - Region Nordland
Høringssvar - region Sør
Høringssvar - Maritech Systems AS
Høringssvar - Norges Råfisklag
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