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INFORMASJONSSKRIV - LEVERING OG OMSETNING AV VILTLEVENDE
MARINE RESSURSER TIL MOTTAKERE PÅ SVALBARD

Det vises til forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings - og sluttseddel (landingsforskriften).
Det står i landingsforskriften § 2:
«Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett
hvor de befinner seg og fra utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium
og indre farvann og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges
økonomiske sone § 1 og § 5.
Forskriften gjelder også på landterritoriet på Svalbard.
Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer,
transporterer, omlaster, leverer og produserer fisk. Forskriften gjelder også for
salgslagene. For landinger på Svalbard vil ansvarlig salgslag være Norges Råfisklag for
hvitfisk og Norges Sildesalgslag for pelagisk fangst.»
Landingsforskriften stiller en rekke krav til alle som lander, mottar og kjøper fisk. Disse kra vene
gjelder også for restauranter/spisesteder (og detaljister) som ønsker å kjøpe fisk direkte fra fisker
på Svalbard.
Det vises videre til §§ 5,6,8 og 16 som setter krav til veiing av fisk ved landing, krav til vektene
som benyttes, samt krav til utfylling av landings-/sluttseddel og føring av journal.
Norges Råfisklag har etter oppdrag fra Nærings - og fiskeridepartementet laget en ordning der
restauranter og spisesteder skal registrere mottatte fangster iht. landingsforskriften.
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Ordningen gjelder restauranter og spisesteder på Svalbard, som tar imot eller kjøper
viltlevende marine ressurser.
Aktuelle restauranter/spisesteder må registrere seg hos Norges Råfisklag.
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Ved mottak må all fisk veies på godkjent og egnet vekt, opplysninger om landingen føres
på landingsseddel som undertegnes av fisker, mottaker og kjøper. Seddelen registreres
direkte på vår Web-side ved pålogging.
Dersom restaurant/spisested ønsker å benytte seg av våre oppgjørstjenester må det stilles
nødvendig garanti for dette.
Aktuelle mottakere må også orientere seg om Mattilsynets krav ved sin virksomhet
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