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Høringsnotat oppfølging av forvaltningsprinsippet og en 

praktisk tilnærming til økosystembasert forvaltning 

 

Sjømatbedriftene viser til høringsnotat på Fiskeridirektoratets nettsider med svarfrist den 15.01.21. 

Sjømatbedriftene leverer med dette sitt høringssvar. 

 

Sjømatbedriftenes vurderinger:  

 

Kysttorsk:  

Sjømatbedriftene mener det er særdeles viktig å fortsette å prioritere kysttorsk. Dette særlig med 

bakgrunn i at man vil kunne miste MSC-sertifiseringen av den. Å miste MSC-sertifiseringen på torsk 

innenfor 12 nautiske mil mener Sjømatbedriftene kan få drastiske konsekvenser i markedet i form av 

lavere etterspørsel og betalingsvillighet. Selv om prioritering av kysttorsken ikke vil ha en direkte 

konsekvens for sertifiseringen, mener Sjømatbedriftene at det er viktig at vi bruker alle tilgjengelige 

ressurser for å ha best mulig kunnskap om bestand, uttak og effekt av mulige reguleringer. 

Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektoratets forslag om å innføre et forvaltningsmessig skille mellom 

kysttorsk fra Stad til 67°N og fra 67°N og nordover.  

 

Sjøkreps:  

Sjømatbedriftene oppfatter det som positivt at det planlegges en arbeidsgruppe som skal kartlegge 

situasjonen for bestand og fiskeri og deretter vurdere behov for eventuelle tiltak på sjøkreps. Et krav 

om røkting av redskap oppfattes som positivt og hensiktsmessig og Sjømatbedriftene får positive 

tilbakemeldinger på at dette nå er innført. Det er en fordel at rømmingshull i krepseteiner blir 

arbeidet videre med. Sjømatbedriftene støtter dette og håper at man kan sikre en bærekraftig 

beskatning av sjøkreps.  
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Flatøsters og stillehavsøsters:  

Sjømatbedriftene mener man må se på flatøsters og stillehavsøsters til dels under ett. Grunnen til 

dette er, som påpekt i høringsnotatet, at den norske flatøsters er truet blant annet av stillehavsøsters. 

Sjømatbedriftene mener at det kan være lite hensiktsmessig å kun se på den ene arten, ettersom 

opprydningsaksjoner tilsynelatende kun har en kort lokal effekt når det gjelder stillehavsøsters. 

Sjømatbedriftene mener det er viktig å se på mulige løsninger på stillehavsøsters hvor man får 

utnyttet den til humant konsum.  

Sjømatbedriftene er ikke prinsipielt imot fredning av eventuelle flatøstersbanker, men vil komme 

tilbake til dette når det er foreslått konkrete områder for fredning.  

 

Landings- og sluttseddel:  

Sjømatbedriftene mener at de som høster av og utnytter naturen har et særskilt ansvar om å sette seg 

inn i eventuelle regelverk rundt dette, samt hvilke krav som stilles til de som utfører det. Det er viktig 

at reguleringer er klare og enkle for de som skal praktisere dem. Sjømatbedriftene oppfatter det som 

positivt at Fiskeridirektoratet vurderer å utvikle en nettside med informasjon til aktører som ikke er 

kjent med hvilke krav som stilles fra myndighetenes side.  Sjømatbedriftene mener samtidig at man 

også bør vurdere andre virkemidler for denne gruppen. For at næringen skal ha tiltro til de 

reguleringer man blir ilagt og de krav som blir stilt til aktørene. Det er viktig at kravene gjelder for 

alle – uavhengig av hvor mye som hentes ut av ressursene.   

 

Snøkrabbe:  

Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektoratet og mener at det er viktig å arbeide med rømmingshull til 

teiner i snøkrabbefisket. Sjømatbedriftene mener i tillegg at man bør se på mulige andre løsninger på 

spøkelsesredskap, da tapt redskap også er et problem for andre fiskere. I tillegg er det 

kostnadskrevende å rydde opp og det bidrar til å redusere næringens omdømme. Sjømatbedriftene 

mener det kan være hensiktsmessig å se på løsninger knyttet til begge problemene samtidig.  

 

Mesopelagisk:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter forslaget.  
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Uer:  

Sjømatbedriftene mener at uer bør stå i fiskeritabellen og mener at man bør prioritere denne 

bestanden på ny. Det meldes om store forekomster av uer. Dette vanskeliggjør avvikling av fisket og 

gjør det til tider umulig.  

 

Lyr:  

Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektoratets forslag om et videre arbeid om innføring av minstemål 

på lyr.  

 

Breiflabb:  

Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektoratets forslag om at Havforskningsinstituttet prioriterer 

kunnskapsinnhenting for breiflabb, spesielt hva gjelder rekruttering nord for 62°N.  

 

Fritids- og turistfiske: 

Sjømatbedriftene oppfatter det som positivt at fritidsfiske inntas som en egen linje i fiskeritabellen. 

Det er store lokale variasjoner i utbredelsen av fritids- og turistfiske og Sjømatbedriftene mener det 

er viktig å sette fokus på også dette uttaket av ressurser.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sjømatbedriftene 

 

 

 

 

 

 

         Robert Eriksson               Helene Kristoffersen 

Administrerende Direktør      Fagsjef Fangstbasert industri 


