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Fiskeridirektoratet gir råd til Fiskeri- og 
kystdepartementet om hvordan fiskeri- 

og akvakulturnæringen bør forvaltes, og 
kontrollerer at lover og regler blir fulgt.

Arbeidet vårt er hovedsakelig delt inn i tre 
områder: 

• havressurser
• akvakultur 
• marin arealforvaltning

Fiskeridirektoratets hovedkontor ligger i Bergen, 
men mange av forvaltnings- og kontrollopp-
gavene utføres ved våre sju regioner, med 
hovedseter i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, 
Ålesund, Måløy og Egersund. Vi har dessuten 22 
lokalkontor.

Det er cirka 220 ansatte i Bergen, mens rundt 270 
arbeider i regionene. I dette heftet kan du lese om 
noe av det vi arbeider med.
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Hvordan forvaltes ressursene i havet?

Norske fiskere fisker også i interna-
sjonalt farvann, eller på kvoter som 

vi forhandler oss til i andre lands farvann. 
Forvaltningen av de norske fiskeres-
sursene må altså ses både i et nasjonalt 
og et internasjonalt perspektiv. 

Det er mange hensyn å ta når en skal 
finne den best mulige måten å beskatte 
en bestand på. 

Vi må tenke på fisken og havmiljøet, på 
menneskene og næringen langs kysten 
og på at folk også i framtiden skal kunne 
spise og leve av ressursene i havet.

I Norge forvalter vi dessuten etter filo-
sofien om at livet i havet er en felles res-
surs og at alle næringsutøvere har rett til 
lik behandling uansett hvor de holder til i 
landet.

Fiskeridirektoratet samarbeider med 
andre institusjoner, som for eksempel 
Havforskningsinstituttet, om å utar-
beide modeller som sier noe om sam-
spillet mellom ulike bestander, biologi og  
økonomi.

Fiskeridirektoratet gir råd og utarbeider 
forslag til årlige nasjonale regulerings-
tiltak (forskrifter) for bunnfisk, pelagisk 

fisk, reker, kongekrabbe, tang og tare 
samt marine pattedyr som hval og sel. 
Deretter fastsetter Fiskeri- og kystde-
partementet reguleringene. Den politiske 
styringen fra fiskeri- og kystministeren og 
Stortinget har stor betydning for hvordan 
regelverket blir til slutt.

Når departementet har fastsatt reglene, 
er det Fiskeridirektoratets oppgave å se 
til at de blir overholdt. Direktoratet tildeler 
fisketillatelser og kontrollerer at vilkår 
knyttet til disse overholdes. Vi deltar 
også aktivt i utviklingen og innføringen av 
strukturtiltak i fiskeflåten.

Det er viktig å forstå at Norge ikke bestemmer over de norske 
bestandene av villfisk alene. Mer enn 90 prosent av denne 
fisken forvaltes i samarbeid med andre nasjoner.
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Fiskeridirektoratet har de senere årene 
flyttet en rekke av sine oppgaver ut til 
regionkontorene. Sentralt sitter en i dag 
hovedsakelig igjen med utviklingopp-
gaver og tilsyn, som også innebærer 
kvalitets skring og klagebehandling. For 
eksempel reguleres fiskerier som drives 
innenfor et begrenset geografisk område, 
slik som fiske etter kongekrabbe og 
fangst av kystsel, regionalt. Videre har 
våre region kontor ansvar for å utrede 
lokale forskrifter.

Fiskeridirektoratet deltar alene, 
eller bistår Fiskeri- og kystdeparte-
mentet i forbindelse med fiskeri-

forhandlinger med andre land. I tillegg 
bistår vi Utenriksdepartementet og 
Miljøverndepartementet i enkelte fora. 

Vi arbeider også med å følge opp inter-
nasjonale avtaler, som for eksempel 
avtaler om forvaltningssamarbeid med 
EU og Russland og kontrollavtaler Norge 
har med andre land i Nordøst-Atlanteren.

Dessuten deltar direktoratet i samar-
beidsorganisasjoner som blant andre 
NEAFC – den nordøst-atlantiske 
fiskerikommisjonen, NAFO – den nord-
vestatlantiske fiskerikommisjonen, 
CCAMLR – kommisjonen for bevaring av 

marine levende ressurser i Antarktis og 
IWC – den internasjonale hvalfangstkom-
misjonen. 

Disse organisasjonene arbeider blant 
annet for rettferdig fordeling av res-
sursene og mot såkalt UUU-fiske – ulov-
lig, urapportert og uregulert fiske. I tillegg 
har vi representanter med i enkelte inter-
nasjonale samarbeids- og bistandspro-
sjekter organisert gjennom for eksempel 
NORAD eller FN.

Hvordan forvaltes ressursene i havet?
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Seismikkaktiviteten har gradvis forflyt-
tet seg nordover, men fremdeles er 

det høy aktivitet i Nordsjøen.

Fiskeridirektoratet er høringsinstans i for-
bind else med seismiske undersøkelser. 
I en slik prosess søker vi i størst mulig 
grad å ivareta hensynet til ulike fiskerier 
og fangst.

Fangst og fiskeri vil alltid være i en viss 
endring og utvikling i tillegg til individu-
elle valg av fangstområder. Derfor er det 
vanskelig å sikre at alle hensyn blir like 
godt ivaretatt i en høringsprosess, som 
ofte gjennomføres lang tid før den seis-

miske undersøkelsen skal starte. Det er 
imidlertid viktig å merke seg at fiskeri- og 
fangstaktiviteter har forrang dersom de 
var påbegynt før seismikkfartøyet kom til 
området.

Det er ikke alltid like lett å skape 
forståelse i offshorenæringen for fiske-
rienes ulike arealbehov og fangstmøn-
stre. For å bøte på dette har vi laget en 
beskrivelse av ulike fiskeredskap og 
arealbehov. Denne er til gjengelig på 
nett siden til Norsk petroleums forening,  
npf.no.

For å bidra til økt forståelse krever 
Fiskeridirektoratet at ethvert seismisk 
fartøy som opererer i områder hvor 
fiske og fangst kan forventes, skal være 
bemannet med en fiskerikyndig person. 
Denne personen skal være godkjent av 
Oljedirektoratet og ha bestått kurs. Alle 
parter er enige om at dette tiltaket bidrar 
til å redusere faren for konflikter.

Når det gjelder skremmeeffekt på fisk 
som følge av seismisk aktivitet, så følger 
Fiskeridirektoratet forskernes konklusjon 
om at det er dokumentert skremmeeffekt 
på torsk og hyse. Effekten er imidlertid 
differensiert etter type undersøkelse.

Oljeutvinning i konkurranse med fiskeri

Hvordan forvaltes ressursene i havet?

Seismisk aktivitet i norsk økonomisk sone har de siste årene vært på et høyt nivå og arbeidet med å 
redusere faren for arealkonflikter med fiskeriene har vært krevende.
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Hvert år mister fiskere mange garn. 
Tapte garn står igjen på havbunnen og 
utgjør en betydelig skjult beskatning av 
fiskeressursene. 

Garn blir i dag produsert av ulike typer 
kunstfibre og brytes ikke ned i sjøen. 
Tapte garn kan derfor «fiske» i mange 
år etter at de er mistet. 

Siden 1980 har Fiskeridirektoratet 
gjennom ført årlige tokt for å rydde opp. 
Fra 1983 til 2010 har vi tatt opp over 
14 000 garn, pluss betydelige mengder 
anker, dregger, liner og lignende.

Områdene som ryddes velges ut i 
dialog mellom sentrale og regionale 
fiskerimyndigheter og de regionale 
medlemslagene i Norges Fiskarlag og 
Norges Kystfiskarlag. Utvelgelsen av 
områder er basert på opplysninger fra 
fiskere om garntap.

I Norge har det vært drevet kommersiell 
taretråling i cirka 35 år. Den første høstin-
gen begynte på Jæren i Rogaland. Taren 
blir blant annet brukt som tilsetningsstoff 
i medisin, kosmetikk og matvarer som for 
eksempel softis, sauser og meieriproduk-
ter. 

Taretråling foregår innenfor en syklus på 
fem år. Et område det tråles i er derfor 
delt inn i fem soner, slik at tareskogen 

får være i fred i rundt fire og et halvt år 
mellom hver høsting. 

Dette skal være nok tid til at skogen vokser 
opp igjen. At denne syklusen er best for 
naturen, har forskere og næringen kommet 
fram til i fellesskap. I Norge, fra Rogaland 
til Sør-Trøndelag, høstes det cirka 160 000 
tonn tare årlig. Det høstes mest i Møre og 
Romsdal.

Det er få prosent av den totale årlige til-
veksten. Selv høster naturen årlig rundt 
10-15 prosent, hovedsakelig i storm.

Mengden tare som høstes har vært stabil 
de siste årene. 

For å få opp igjen bestanden er det  
innført strenge regler for fangst av 
hummer for både fritids- og yrkesfiskere. 
For eksempel er hummeren fredet fra 
1. desember til 1. oktober i området fra 
svenskegrensen til og med Sogn og 
Fjordane. 

Det er også regler for minstemål, vern 
av rognhummer, hvilke og hvor mange 
red  skap man kan bruke i fangsten og 
påbud om fluktåpninger i hummer- og  
krabbeteiner.

Les mer på fiskeridir.no.

Høster 160 000 tonn tare hvert år

Hummeren er fredet store deler av året 

Hvordan forvaltes ressursene i havet?

Antall hummer langs norskekysten er kraftig redusert. Årsakene til 
dette er mange og Fiskeridirektoratet prøver å få med fritids- og 
yrkesfiskere på å snu utviklingen.

Ghost fishing - 
spøkelsesfiske 
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Ressurskontrollen er organisert med 
inspektører i Fiskeridirektoratets 

sju regioner, ved de 22 lokalkontorene 
og med en sentral enhet i Bergen som 
arbeider med nasjonal styring.

Sentralt i direktoratet ligger FMC, 
Fisheries Monitoring Centre, som er 
bemannet hele døgnet. Herfra opereres 
satellittovervåkning av fiskeflåten og 
kvotekontroll av utenlandske fiskefartøy 
gjennom fangstrapportering.

Inspektørene driver kontroll av fiskefartøy 
og redskap samt kvotekontroll i forbin-
delse med at fangst blir landet. Det fore-
tas også inspeksjoner på havet knyttet til 
de store sesongfiskeriene, som oftest i 
tett samarbeid med Kystvakten.

Dessuten arbeider inspektørene med å 
kartlegge størrelsessammensetningen 
i fangstene, for på den måten å kunne 
foreslå å stenge områder med for stor 
andel av fisk under minstemål.

Hvordan kontrolleres fiskeriene?

Avtaler med andre land 
Siden 1994 har Norge inngått kontroll-
avtaler med 16 nasjoner. Alle avtalene 
gjelder utveksling av informasjon om 
land inger fra hverandres fartøy, noen 
gjelder også utveksling av informasjon 
om landinger fra tredjelands fartøy.

Landene er enige om å utveksle kontroll-
personell både på sjø og land.

Følgende nasjoner har Norge inngått 
sam arbeidsavtale med: 
Canada, Danmark, Frankrike, Færøyene, 
Grønland, Irland, Island, Litauen, 
Marokko, Nederland, Polen, Portugal, 
Russland, Storbritannia, Sverige og 
Tyskland.

Fiskeridirektoratet driver ressurskontroll i aktivt samarbeid med Kystvakten, 
salgslagene, toll- og skattemyndighetene, politiet, påtalemyndigheten og 
kontrollinstanser i andre land.

Kontroll med fiskeriene
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Hvordan kontrolleres fiskeriene?

Målet med ressurskontrollen i 
Norge er å sikre at uttaket av 
arter skjer i overensstemmelse 
med fastsatte nasjonale og 
internasjonale reguleringer.

Ressurskontroll utføres av Fiskeridirek-
tora tet, Kystvakten og salgslagene. 
Etatene samarbeider om en felles  
nasjonal strategisk risikovurdering.

Prioriterte områder i 2010-2011:
• svarte landinger og uregistrert 

dødelighet i forbindelse med 
torskefiskeriene i nord, herunder 
russiske og tredjelands fartøyers fiskeri 
i Barentshavet

• utkast og slipping av fisk
• svarte landinger og svart omsetning i 

andre fiskerier enn torskefiskeriene i 
nord

• kysttorsk
• bifangst og innblanding av annen 

kvotebelagt fisk under minstemål i 
konsumtrålfisket og i trålfisket etter 
øyepål og kolmule

Stort fokus på følgende arter:
• torsk sør for 62°N
• kysttorsk
• uer
• nordsjøsild
• hummer
• ål

Fullstendig oversikt finner du på  
fiskeridir.no.

Den ene er at det leveres fangst 
som ikke blir oppgitt til myndighe-

tene (såkalte svarte landinger), den 
andre at ikke levedyktig fisk kastes ut 
på fangstfeltet fordi den ikke er kom-
mersielt interessant. Disse utfordring-
ene omfatter så vel norsk som uten-
landsk fiske.

Det foregår til enhver tid et såkalt 
UUU-fiske (ulovlig, urapportert og ure-
gulert fiske) i større og mindre grad i 
ulike farvann. Fiskeridirektoratet driver 
ressurskontroll ved hjelp av risiko-
vurdering, som innebærer å foreta flest 
kontroller der risikoen for lovbrudd er 
størst.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten har 
i samarbeid med kontrollmyndighet-
ene i en rekke land og i internasjo-
nale fora klart å redusere UUU-fisket i 
Barentshavet betraktelig.

Som følge av internasjonalt samar-
beid er det innført et havnestatskon-
trollregime i den nordøst-atlantiske 
fiskerikommisjonen, NEAFC. Dette har 
vært en viktig faktor i arbeidet med å 
redusere overfisket.

Vi vurderer muligheten for samarbeid 
med nye land, som Mauritania og 
Senegal, for ytterligere å begrense 
landing av ulovlig fangst.

Ulovlig fiske i norsk farvann
Hva prioriterer
myndighetene?

Norge har to store utfordringer når det gjelder uttak av arter som 
ikke blir registrert. 
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Hvordan forvaltes akvakulturnæringen?

Akvakulturnæringen er en dynamisk 
og ekspansiv eksportnæring med 

sterkt internasjonalt fokus. Næringen 
skaper større verdier enn de tradisjonelle 
fiskeriene og er svært viktig for Norge.

Det som kan dyrkes og høstes langs 
kysten er en nasjonal ressurs på lik linje 
med ressursene i havet. Man må ha 
offentlig tillatelse for å drive oppdretts-
virksomhet i Norge, og det stilles strenge 
krav til blant annet tekniske innretninger 
og fiskehelse.

Det er fiskerimyndighetene som har det 
overordnede ansvaret for forvaltnin-
gen av akvakulturnæringen i Norge. Men 
ettersom denne næringen ofte drives i 
områder med sterk konkurranse om areal-
ene, samarbeider Fiskeridirektoratet tett 
med andre myndigheter som kom muner,  
fylkeskommuner, fylkesmennenes miljø-
vernavdelinger, Kystverket og Mattilsynet.

Fiskeridirektoratet gir råd og utarbeider 
forslag til hvordan akvakultur-næringen skal 
forvaltes. Fiskeri- og kystdepartementet 
fastsetter reglene. Fylkeskommunene 

tildeler de fleste typer tillatelser. Vår opp-
gave er også å kontrollere at oppdrettet 
drives i henhold til regelverket. 

Akvakulturnæringen  er en konkurranse-
utsatt og innovativ næring. Kontinuerlig 
utvikles oppdrett av nye arter, nye meto-
der for bedre drift og bedre kvalitet på de 
ferdige produktene. Fiskeridirektoratet 
skal bidra til å tilrettelegge for akvakultur-
næringen, men må også gi forsvarlige 
faglige råd for å sikre at næringen 
drives bærekraftig i samspill med andre  
interesser.

Fiskeridirektoratet skal legge til rette for akvakulturnæringen, 
men må også arbeide for at utviklingen ikke går på bekostning 
av andre interesser og miljøet. 
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Hvordan forvaltes akvakulturnæringen?

Et viktig satsingsområde for oss er fore-
byggende tiltak for å hindre at fisk rømmer. 
Det er blant annet laget en erfaringsbase 
på nett som oppdrettere kan bruke når det 
utarbeides bered skapsplaner. Ved hjelp 
av dette verktøyet kan de for eksempel 
kartlegge farer, vurdere risiko, og velge 
tiltak. Der finnes også bildeserier som 
beskriver aktuelle arbeidsoperasjoner.

Både næring og forvaltning arbeider 
kontinuerlig med å iverksette miljøtiltak. 
I 2009 lanserte regjeringen «Strategi for 
en miljømessig bærekraftig havbruks-
næring». Denne tar for seg de viktigste 
utfordringene, målsettingene og tiltakene. 

Blant målene finner vi at:
• havbruk ikke skal bidra til varige 

endringer i de genetiske egenskapene til 
villfisk

• oppdrettet ikke skal medføre større 
utslipp av næringssalter og organisk 
materiale enn det naturen tåler

• mest mulig av oppdrettsfisken skal 
vokse opp med minimal medisinbruk 

• havbruksnæringen skal ha en lokalitets-
struktur og arealbruk som reduserer 
miljøpåvirkning og smitte risiko

• næringens behov for fôr rå st off skal 
dekkes uten å overbeskatte de viltlev-
ende marine ressursene

Les mer på regjeringen.no.

Fiskeridirektoratet har utviklet systemer 
for kontroll basert på risiko vurdering. 
Formålet er å finne de lokalitetene og 
bedriftene der det er høyest risiko for 
at reglene kan bli brutt og der kon-
sekvensene blir størst.

Tiltak gjennomføres for å redusere 
risikoen for regelbrudd. Hvilket tiltak som 
skal brukes for å redusere risikoen, er 
en del av den operasjonelle vurderingen 
som gjøres av våre regioner.
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Antall rømte fisk fra oppdrettsanlegg, 
som er rapportert til fiskerimyndighet-

ene, hadde en foreløpig topp i 2006. 
Senere har det vært en sterk nedgang, 
med unntak av torsk.

Det kan være mange grunner til ned-
gangen. Det har blant annet vært offent-
lig fokus på rømming og mye gam melt 
utstyr på anleggene er skiftet ut med nytt 
og mer rømmingssikkert. Myndighetene 
har satt i gang en rekke tiltak for å hindre 
rømming.

Strenge krav til teknisk standard
Gjeldende NYTEK-forskrift trådte i 
kraft 1. januar 2004 og med den ble det 
innført nye krav til teknisk standard for 
flytende akvakulturinstallasjoner. Alle 
installasjoner og hovedkomponenter 
som tas i bruk skal være produktserti-
fisert. Hovedkomponenter er flytekrage, 
flåte, not og fortøyning. Alle anlegg som 

var utplassert på lokalitet før forskriften 
trådte i kraft, skal ha dugelig hetsbevis 
som dokumenterer forsvarlig teknisk 
standard på installasjonen.

Regelverket på dette området er under 
revidering. 

Pålagt internkontroll
Akvakulturnæringen er pålagt internkon-
troll. Dette skal bidra til at næringen 
system a tisk gjennomfører tilstrekkelige 
tiltak for å oppfylle samfunnets krav til 
miljø, dyrehelse og dyrevelferd.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet fører 
tilsyn etter forskriften om internkontroll 
(IK Akvakultur).

Myndighetenes primæroppgave i kontroll-
virksomheten er å fastslå om det er 
samsvar mellom regelverket og virkelig 
praksis.

Skal melde fra straks
Oppdretter er pliktig til straks å melde 
fra til Fiskeridirektoratets FMC, Fisheries 
Monitoring Centre, ved kjennskap til 
eller mistanke om at fisk har rømt. Dette 
gjelder uansett om fisken har rømt fra 
egne eller andres anlegg.

Oppdrettslaks i ville bestander
Fiskeridirektoratet samarbeider tett med 
Havforskningsinstituttet og Norsk insti-
tutt for naturforskning (NINA) for å følge 
utviklingen når det gjelder effekter av 
rømt oppdrettsfisk.

Vi har også ansvar for de år lige gytefisk-
undersøkelsene som viser hvor stor andel 
rømt oppdrettslaks det er i ut valgte ville 
laksebestander. Mer om røm ming og 
tiltak finner du på fiskeridir.no.

Visjon nullflukt – ikke én fisk på rømmen

Både forvaltningen og næringen har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk.

Hvordan forvaltes akvakulturnæringen?

 12



Får gebyr for ulovlig mye

b i o m a s s e

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 
2006 Rømmingskommisjonen for akvakultur. 
Mandatet for kommisjonen gikk ut somme-
ren 2011, men arbeidet videreføres med ny 
organisatorisk ramme fra tidlig i 2012. 
 
Rømmingskommisjonen skal fortsatt være 
et uavhengig offentlig organ, selv om med-
lemmene er knyttet til Fiskeridirektoratet og 
ansatt av departementet.

Den forrige kommisjonen vurderte alle røm-
minger fra 2006 til begynnelsen av 2011 og 
ga anbefalinger om rømmingsforebyggende 
tiltak til forvaltningen, næringen og dens 
leverandører. 
 
Resultatene fra første periode (2006-2011) 
og informasjon om rømmingshindrende 
tiltak finnes på nettstedet rka.no.

Hvordan forvaltes akvakulturnæringen?

Rømmingskommisjonen

Det er reglene om maksimal tillatt 
biomasse (MTB) som avgrenser 
hvor mye fisk det til enhver tid er 
lov å ha i merdene. For laks og 
regnbueørret i sjø kan man ha 
780 tonn per tillatelse, 900 tonn i 
Troms og Finnmark.

Hvor mange tillatelser en opp-
dretter kan knytte til den enkelte 
lokalitet fastsettes etter en vur-
dering av blant annet miljøfor-
holdene og hensynet til fiskehelse 
og dyrevelferd. Representanter 
for oppdretterne var med i 
utvalget som foreslo denne  
avgrensningsformen.

For oppdrett av fisk krever 
Fiskeridirektoratet månedlig rap-
portering fra oppdretter, som kon-
trolleres i ettertid. Hvis man bryter 
regelverket vil våre regionkontor 
iverksette nødvendige reaksjoner.
 
For høy biomasse på tillatelser og 
lokaliteter kan føre til at oppdrettere 
blir ilagt et overtredelsesgebyr.

Rømmingskommisjonens viktigste oppgave er å bidra til å redusere risiko 
for rømming fra akvakulturanlegg.  

Det oppdrettes flere arter enn du tror

Norge er det land i verden som produ-
serer mest laks og regnbueørret.

Men det er også gitt tillatelse til å drive 
oppdrett i mindre skala på mange spen-

nende arter, for eksempel torsk, kveite, 
røye, piggvar, steinbit, hyse og lysing.

Det dyrkes også blåskjell, østers, kam-
skjell, hummer og kråkeboller.
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Norskekysten er unik. Ikke medregnet 
Svalbard er den 84 000 kilometer lang, 
noe som tilsvarer to ganger rundt ekvator.

280 av 431 kommuner grenser til kysten 
og 80 prosent av befolkningen bor 10 
kilometer, eller mindre, inn i landet. 
Norskekysten gir fortsatt muligheter 
for vekst, men tilgangen til land- og 

sjøområder er ikke ubegrenset, selv om 
det kan virke slik. 

Problemstillingene er noe ulike nord 
og sør i landet. I sør fokuseres det ster-
kest på rekreasjon og fredning. I nord 
er befolkningstettheten mindre og foku-
set er derfor mer rettet mot nærings-
utvikling og arbeidsplasser. Dette er 

forvaltnings områder som blir stadig vik-
tigere, fordi tettheten i nære havområder 
og kystsonen øker. 

Eksempler på aktiviteter som kan være 
konkurrerende er kraftutbygging, fiskeri, 
oljevirksomhet, akvakultur, rekreasjon, 
turisme og vern av dyr, planter og kultur-
minner. Fiske ridirektoratet skal bidra til 

Hva er marin arealforvaltning?

Konkurransen om arealer i nære havområder og kystsonen 
øker. Det er derfor viktig med tett samarbeid mellom mange
etater for å sikre bærekraftig bruk av disse områdene.
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at fiskeri- og akvakulturnæringen drives 
bærekraftig.

Vi deltar i plan- og næringsutvikling i tett 
samarbeid med kommuner, fylkeskom-
muner og andre etater. Dette arbeidet 
munner ut i kommuneplaner, kystsone-
planer, fylkesplaner, marine verneplaner 
og lign ende. 

Vi deltar også i tverrfaglige grupper som 
blant annet arbeider med forvaltnings-
planer for Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen, kartlegging av marine 
naturtyper, forvaltning hjemlet i vann-
forskriften, kyst kultur og beredskap og  
krise håndtering i kystsonen.

Ansvaret for verneplanlegging ligger hos 
miljøvernmyndighetene, men Fiskeridi-
rektoratet involveres tidlig i slikt arbeid 
for å kunne ivareta fiskeri- og akvakultur-
interessene innenfor bærekraftige rammer. 

Hva er marin arealforvaltning?
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Marine verneplaner
Marin verneplan omfatter i første fase 36 
marine områder, som spesielt skal vernes 
for å ta vare på naturverdier og økosys-
temer.

Områdene er fordelt på seks kategorier 
for å dekke variasjonsbredden i norsk 
marin natur:
• poller
• strømrike lokaliteter
• spesielle gruntvannsområder
• fjorder
• åpne kystområder
• hav- og sokkelområder

Innenfor de 36 områdene skal det også 
opprettes referanseområder med restrik-
sjoner på fiskeriaktiviteter som påvirker 
sjøbunnen, som for eksempel reketråling. 
Utviklingen i disse referanseområdene 
sammenlignes med utviklingen i områder 
som brukes til vanlig fiske og fangst for å 
måle om vernet har effekt.

I tillegg skal det opprettes såkalte  
generelle referanseområder, som blant 
annet kan omfatte akvakultur.

Marint biologisk mangfold
Kunnskap om utbredelsen av marine 
habitat (oppvekst- og leveområder) er 
et nødvendig fundament for kommu-
nenes kystsoneplanlegging. Man er helt 
avhengig av å opprettholde et biolo-
gisk mangfold og naturlige prosesser 
for å sikre fremtidig høsting av havets  
ressurser og for å utvikle en sunn og trygg  
akvakulturnæring.

Derfor pågår et landsomfattende  
prosjekt for å kartlegge marine naturtyper 
og forekomsten av skadelige fremmede 
arter i naturen. Prosjektperioden kan 
deles i en planleggingsfase og en aktiv  
innsamlingsfase.

Fase to av prosjektet, som besto av prak-
tisk planlegging i kommunene, ble av- 

sluttet sommeren 2010. Fiskeridirektoratet 
har nådd sine mål om at 40 prosent av 
landets 280 kystkommuner skal være 
ferdig kartlagt i løpet av 2010. Det er 
bestemt at prosjektet skal inn i en tredje 
fase og nye fylker blir da kartlagt.

Samarbeid mellom fiskeri- og miljøvernmyndighetene

Hva er marin arealforvaltning?
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Fiskeridirektoratet har beredskapsan-
svar i krisesituasjoner som oppstår på 
grunn av oppblomstring av skadelige 
eller giftige alger i kystsonen. 

Beredskapen går særlig ut på å hjelpe 
næringsaktørene, fortrinnsvis opp-
drettere, med varsling, rådgivning og 
innføring av tiltak ved kriser. 

Vi har også ansvar for beredskap i 
forhold til døde sjøpattedyr som har 
drevet i land samt manetinvasjoner. 

Vi deltar dessuten aktivt ved akutt foru-
rensning, som for eksempel oljelekkasjer 
og ulykker som involverer radioaktivitet. 
Fiskeridirektoratets beredskapsnummer 
er 03415.

Det kan være flere årsaker til 
massedød blant oppdrettsfisk som ikke 
skyldes sykdom. Planktonalger og/
eller maneter er ofte årsaken, men mye 
ferskvann som renner inn i sjøområdet 
der anlegget ligger kan også føre til 
uventet massedød. 

Når skadelige alger eller maneter 
nærmer seg eller er påvist i oppdretts-
anlegget, er det om å gjøre å la fisken 
være mest mulig i ro.
 

Oppdretter må vurdere om fôring skal 
stoppes og om nødslaktings planer skal 
settes i verk. 

Ved høye manetforekomster, kan fin-
maskete garn og nøter settes opp i en 
plogform motstrøms foran oppdretts-
anlegget slik at manetene glir unna. 

For mer informasjon, se beredskaps-
portalen på fiskeridir.no.

Krisehåndtering i kystsonen

Når det er høyere dødelighet enn normalt i oppdrettsanlegg, eller fisk 
dør akutt, skal deler av eller hele anleggets beredskapsplan iverksettes. 

Hva er marin arealforvaltning?

Når oppdrettsfisk dør

Bedre vannkvalitet
EUs vannrammedirektiv vil innebære en 
stor endring av prinsippene for vannfor-
valtningen i Europa, og danner rammen 
for arbeidet med norsk vannforvaltning 
fremover. Bedre vannkvalitet vil blant 
annet gi bedre miljø og vekstforhold for 
oppdrettsfisk.

I tillegg til å fokusere på fysiske og 
kjemiske miljømål i vannforekomstene, 
skal man også etablere økologisk baserte 
miljømål for vassdragene, tilhørende 
fjorder og kystfarvann. Dette vil bli en stor 
utfordring for norsk vannforvaltning.

For å nå miljømålet om vann med 
god kjemisk og økologisk status, 
må landene kartlegge og overvåke  
vannforekomster samt sette i verk tiltak. 
Vannrammedirektivet vil bli en del av 
norsk rett innen 2015.

17



Statistikk – tall som gir oss svar

Statistikken som Fiskeridirektoratet samler inn og bearbeider danner grunnlaget for de råd 
direktoratet gir og regelendringer som vedtas.

Alle elektroniske data fra fiskeflåten 
lagres i Fiskeridirektoratet og er kun til-
gjengelig for autorisert personell under-
lagt taushetsplikt. De viktigste brukerne 
av informasjonen er norsk kystvakt og 
Fiskeridirektoratet. I tillegg får Hovedred-
ningssentralen, Havforskningsinstituttet 
og Kystradioen tilgang til informasjon i 
sporingsregisteret.

Sporing av fartøy
Posisjonsrapportering eller sporing av 
fartøy innebærer at fartøyet er utstyrt med 
en sender som automatisk sender data 
om fartøyets posisjon, kurs og fart minst 
en gang hver time til fiskerimyndighetene.

Norske fiske- og fangstfartøy på 24 
meter og over har vært underlagt plikt om 
posisjons rapportering siden 2000. I 2008 

ble denne plikten senket til å omfatte alle 
norske fartøy på 21 meter og over. Fra 
og med juli 2010 ble denne plikten ytter-
ligere utvidet til å omfatte alle de om lag 
640 fartøyene med en lengde på 15 meter 
og over. Også utenlandske fiskefartøy på 
24 meter og over (15 meter og over for 
EU-fartøy) må rapportere posisjoner når 
de oppholder seg i norske farvann.

I henhold til internasjonale avtaler er det 
fartøyets flaggstat som har ansvar for å 
etablere en sentral (Fisheries Monitoring 
Centre, FMC) for mottak, kvalitets-
sikring og eventuell videresending av 
posisjons rapporter. Norge har sin FMC i 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Rapporter om fangst og aktivitet
Ved fiske i andre lands soner og i inter-
nasjonalt farvann er norske fiske fartøy 
pålagt å sende ulike rapporter om 
fiskeri aktiviteten til kyststatens fiskeri-
myndigheter.

Fiskeridirektoratet har siden 2004 
arbeidet for å gi norske fiskefartøy 
mulighet til å sende slike rapporter elek-
tronisk via e-post. Vi utviklet derfor 
SatRap ®, som ble gitt gratis til fiskere. 

Elektronisk rapportering fra fiskeflåten

Vi samler inn, kvalitetssikrer og  videre-
formidler statistikk fra den norske 

fiskeflåten og fra norsk oppdrett av fisk 
og skalldyr. Tallene hentes blant annet 
fra satellittsporingen, fangstdagbøker, 
sluttseddeldata fra salgslagene og annen 
inn rapporte ring fra næringen. 

Denne informasjonen gir et helt nød vendig 
kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig 
utvikling av norsk fiskeri- og akvakul-
turnæring. Blant annet får samfunnet 
kunnskap om verdiskaping, lønnsomhet, 
produksjon, sysselsetting og fangstkapa-
sitet i næringene. 

Statistikken gjøres offentlig tilgjen-
gelig gjennom årlige publikasjoner, 
på fiskeridir.no og gjennom Statistisk  
sentralbyrå.

Tall blir til kunnskap
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Statistikk – tall som gir oss svar

Norge eksporterte i 2010 sjømat for nesten 
54 milliarder kroner. Dette er en økning på 
9,1 milliarder fra 2009. 

Laks og torsk står for hoveddelen av 
veksten. Sjømat er Norges nest største 
eksportnæring med nesten 6 prosent av 
den totale eksportverdien. Olje og gass 
står for drøye 64 prosent.

De største eksportmarkedene for norsk 
sjømat er EU med 59 prosent, Øst-Europa 
med 15 prosent, Asia med 14 prosent, 
Nord-Amerika med 6 prosent, Afrika med 
3 prosent og Sør-Amerika med 2 prosent 
(2009- tall).

Norsk produksjon av sjømat er flere 
ganger høyere enn produksjonen av kjøtt.
Mer statistikk på fiskeridir.no, ssb.no, 
seafood.no og fao.org.

Dette programmet krypterte meldinger 
og autentiserte avsender slik at infor-
masjon kunne sendes over Internett til 
Fiskeridirektoratet på en sikker måte. 
Cirka 100 norske fartøy valgte å benytte 
seg av denne muligheten.

Elektronisk fangstdagbok
Parallelt arbeidet vi med å tilrettelegge for 
elektronisk fangstdagbok som et alternativ 
til papirdagbok. Krav til innhold, formater, 
rapporteringshyppighet og sikker sending 
sto sentralt. Erfaringen fra SatRap ® var 
viktig i dette arbeidet.

Vi har vektlagt kun å etablere minimums-
krav til en elektronisk fangstdagbok. 
Tanken har hele tiden vært at private it-
firma, eventuelt i samarbeid med eiere 
av fiskefartøy, skulle utvikle selve pro-
gramvaren. Fiskeridirektoratet er leveran-
døruavhengig og skal kun sikre at den  
programvaren som blir utviklet oppfyller 
minimumskravene. 

De dagbokløsningene som nå er utviklet 
har programvare som også gjør fiskere i 
stand til å oppfylle krav til rapportering ved 
fiske i andre lands soner. Det innebærer 
at rapportering av ulike meldinger i andre 
lands soner er integrert i og baseres på 
informasjon registrert i den elektroniske 
fangstdagboken. 

I 2008-2010 ble det jevnlig holdt møter 
mellom Norge og EU for å sikre rasjonell 
utveksling av elektroniske meldinger 
mellom partene når fartøy fisket i hver-
andres soner. 23. februar 2010 ble avtalen 
mellom EU og Norge inngått.

Hvem må melde elektronisk
Krav om elektronisk rapportering og  
elektronisk fangstdagbok ble innført 12. 
juli 2010 for alle norske fartøy på 24 meter 
og over som fisket i EU-sonen. Fartøy 

på 21 meter og over som fisket i norske  
farvann og i andre soner, kunne fra 
samme dato ta i bruk elektronisk  
fangstdagbok. 

Elektronisk rapportering og elektro nisk 
fangstdagbok ble innført for alle norske 
fartøy på 21 meter og over fra 1. okto-
ber 2010. Kravet gjelder i alle farvann 
og om lag 430 fartøy er omfattet. Disse 
er nå unntatt fra å føre papirdagbok ved 
fiske i norske farvann og i EU-sonen. Ved 
fiske i andre farvann må imidlertid papir-
dagboken føres i tillegg, inntil bilaterale 
avtaler om utveksling av elektroniske 
meldinger er inngått.

Fra 1. januar 2011 måtte alle fartøy 
på 15 meter og over føre elektronisk 
fangstdagbok .

Fisk for nesten 54 milliarder
Norge er verdens nest største eksportør av fisk og fiskevarer. Kina er største eksportør. 

Livet i havet – vårt felles ansvar

Norsk produksjon av sjømat og kjøtt 2009
tall i 1000 tonn
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Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen 
Telefaks: 55 23 80 90 
Web: fiskeridir.no

Telefon: 03495 / telefon utland: +47 800 30 179
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen

Kontaktinfo:


